
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/
28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδι-
κης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτρο-
πής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 
του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).

2 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελ-
κυστήρων.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/25512/883/20.03.2019 υπουργικής απόφασης 
«Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορι-
σμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργί-
ας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την πα-
ροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 5 του ν.4414/2016» (Β’ 1020).

4 Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα σαββατοκύριακα του μηνός Ιανουαρίου 2023 
και κατά τις αργίες της ημέρας της Πρωτοχρονιάς 
και της ημέρας των Φώτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 191189 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/

28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οι-

κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-

κονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης 

αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών δι-

αφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του 

ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 καθώς και των παρ. 3 και 6 του άρ-

θρου 16 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις 

για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της 
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, 
(ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή 
δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών 
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 60 του 
ν. 4949/2022 (Α’ 126),

β) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 και της παρ. 3 
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131),

ε) του του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμά-
των λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορο-
λογικών Διαφορών», (Β’ 4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 68225 ΕΞ 2021/
09.06.2021 (Β’ 2666, ΑΔΑ: Ω01ΧΗ- ΩΩΛ) και 134649 ΕΞ 2021/
27.10.2021 (Β’ 5023, ΑΔΑ: ΨΤΣ2Η-Ρ7Α) όμοιες.

3. Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης 
φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επί-
λυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του 
ν.  4714/2020 (Α’  148)» (Β’  5825, ΑΔΑ: Ψ413Η-ΕΒΦ), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 37414 ΕΞ 
2021/29.03.2021 (Β’ 1227, ΑΔΑ: ΨΒΣ6Η-ΑΔ3), 134647 
ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β’ 5023, ΑΔΑ: ΨΕΗΖΗ-ΑΚΗ) και 
43326 ΕΞ 2022/31.03.2022 (Β’ 1538, ΑΔΑ: 6ΚΣΦΗ- ΟΗΒ), 
114268 ΕΞ 2022/09.08.2022 (Β’  4282, 6ΘΟΩΗ-ΓΑΗ) 
όμοιες.

4. Το από 21.12.2022 αίτημα του Γενικού Προϊσταμέ-
νου της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Δι-
αφορών, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με 
το από 21.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία 189989 ΕΞ 2022/23.12.2022 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 
έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αποφασί-
ζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/
28.12.2020 (Β’ 5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία υποβολής αι-
τήσεων του β’ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 4714/2020 (Α’ 148) ενώπιον της εν θέματι Επιτροπής, 
όπως έχει παραταθεί με τις υπό στοιχείο 3) του προοιμίου 
αποφάσεις, από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, έως και τις 28 
Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 126978 - 28-12-2022 (2)
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελ-

κυστήρων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα 
αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).
10. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), ιδίως το άρθρο 94.

11. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 143).

12. Την υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/
22.12.2008 (Β’ 2604) απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων 
σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και 
ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε 
με το Β’ 424/2009.

13. Την υπ’  αρ. 68781/28.06.2019 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης  - Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/
Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργι-
κής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την 
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων”» (Β’ 2760).

14. Την υπ’ αρ. 45059/03.05.2022 απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων» (Β’ 2230).

15. Την υπό στοιχεία 39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες» 
(Β’ 1047).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 15 της υπό στοι-

χεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλή-
ρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 
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συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 
υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 
(Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση δια-
τάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρη-
ση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”» (Β’ 2760), καθώς και 
από το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 45059/03.05.2022 απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Προθεσμία καταχώρισης εγκατε-
στημένων ανελκυστήρων» (Β’ 2230), εντός της οποίας οι 
ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους 
υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη 
διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυ-
στήρων, παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 

Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκα-
τάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελ-
κυστήρων» (Β’ 2604).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και  Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Επενδύσεων και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137870/5530 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

25512/883/20.03.2019 υπουργικής απόφασης 

«Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπη-

σης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και κα-

θορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λει-

τουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για 

την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4414/2016» (Β’ 1020). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 5 του άρθρου 5.

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/
20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπη-
σης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός 
των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των 
χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών 
του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» 
(Β’ 1020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580/28.05.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’  2027), με την 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/56751/1949/21.06.2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β’  2665), με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
87325/2923/30.09.2019 απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3617) και με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122670/4245/23.12.2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4922).

3. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Ρ.Α.Ε. 56/2012 (Β’ 104) 
απόφαση.

4. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 103).

5. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78/2017).

6. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).

7. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’160).

11. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το γεγονός ότι, με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
56751/1949/21.06.2019 (Β’ 2665) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
87325/2923/30.09.2019 (Β’ 3617) αποφάσεις του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατάθηκε η έναρξη 
λειτουργίας της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ως Φορέας Σωρευτικής 
Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
25512/883/20.03.2019 υπουργικής απόφασης «Ορισμός 
του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κα-
ταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσε-
ων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που 
επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016» (Β’ 1020), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑ-
ΠΕΕΚ/48128/1580/28.05.2019 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2027), με την υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/56751/1949/21.06.2019 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2665), με 
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87325/2923/30.09.2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β’ 3617) και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/122670/4245/23.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4922), ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου 
Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2023 η εταιρεία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.).».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 392 (4)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα σαββατοκύριακα του μηνός Ιανουαρίου 2023 
και κατά τις αργίες της ημέρας της Πρωτοχρονιάς 
και της ημέρας των Φώτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-

ατάξεις» (Α’ 131), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση 
και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 17),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

δ) της περ.  (γ) της παρ.  5 του άρθρου 25 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και

ζ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621).

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου 
την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023, την Παρασκευή 6 Ιανου-
αρίου 2023, το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023, την Κυριακή 
8 Ιανουαρίου 2023, το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023, την 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 
2023, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, το Σάββατο 28 
Ιανουαρίου 2023 και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, 
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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