
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητι-
κών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την 
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών 
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και 
κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή 
των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 15 του ν.  4935/2022, καθώς και του τύπου 
και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των 
ως άνω άρθρων.

2 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητι-

κών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την 

απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερ-

δών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριό-

τητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την 

εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα 

με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς 

και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου 

των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την 

εφαρμογή των ως άνω άρθρων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4935/2022, 

«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών 
και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 103).

2. Το Κεφαλαίο Α’ του ν. 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων».

3. Το Τμήμα Α’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Το Μέρος Α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

7. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα-
μόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που 
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).

8. Το ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Το Κεφάλαιο Α’, «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων», του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
του νόμου αυτού.

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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17. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

18. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

19. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

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

21. Την υπ’ αρ. 117926/18-08-2022 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την 
οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων 
του άρθρου 15 του ν. 4935/2022

1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισο-
δήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι 
φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμέ-
νοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο 
χορηγείται η απαλλαγή.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι 
οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), με εξαίρεση τα προϊό-
ντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακα-
λιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων 
προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του 
άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό 
με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των 
όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γε-
ωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την 
εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η 
σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής 

γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 
και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή 
προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την 
πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών 
προϊόντων παραγωγής του.

Άρθρο 2 
Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων 
του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 
του ν. 4935/2022

1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής 
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου ει-
σοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα 
της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με 
εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογ-
γαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).

2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντό-
τητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβο-
λαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλά-
χιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η 
σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής 
γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και 
την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την 
οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσο-
τήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον 
των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέ-
χρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το 
επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση 
συμβολαιακής γεωργίας. Τo συνολικό φορολογικό όφε-
λος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμο-
γής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του πα-
ρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παρα-
γωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, 
εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των 
συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα 
στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλ-
λόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης 
του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ 
του συνεταιρισμού.

Άρθρο 3 
Παρεμφερή προϊόντα

Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 παρεμφερή θε-
ωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως ενδεικτικά:

α) φρούτα,
β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
γ) σιτηρά/δημητριακά,
δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πα-

τάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών, 
ε) οι καρποί,
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στ) λάδια και φυτικά λίπη,
ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των 

λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,
θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας, 
ια) όσπρια,
ιβ) βαμβάκι.

Άρθρο 4 
Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωργίας

1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνά-
πτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι 
έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού 
και συγκεκριμένης επιχείρησης - αγοραστή, είτε με τη 
συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία 
ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.

2. Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ’ ελά-
χιστον τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, 
κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων,

β) το είδος των προϊόντων,
γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα 

προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αί-
τηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν 
πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της 
έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου 
από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β,

δ) η ποσότητα των προϊόντων,
ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη του έτους, 
στ) η τιμή των προϊόντων,
ζ) ο χρόνος παράδοσης.
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επη-

ρεάζει την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 5 
Διαδικασία υποβολής συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωργίας

1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρ-
θρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής εφαρμογής 
υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του 
ν. 1882/1990 (Α’ 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., 
«myAADE».

2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεω-
ρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης των στοι-
χείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης 
της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο 
του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα 
αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως 
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υπο-
βολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την απο-
κατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί 
αμελητή τη διαδικασία της παρ. 1.

4. Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από 
τον παραγωγό πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων 
και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφο-
ρούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.

5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε 
λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνη-
τικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.

6. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται 
για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων πα-
ραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας.

7. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι ανατρε-
πτικές.

8. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται 
η υποβολή σύμφωνα με την υπ’  αρ.  1065606/7222/
31.7.2000 (Β’ 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 6 
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Η παρούσα εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν 
από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

2. Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή 
θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα στοιχεία των σχε-
τικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας δύνανται να 
υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 
31/12/2022.

3. Η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 τίθεται σε 
παραγωγική λειτουργία έως τις 15/11/2022.

4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών  Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 36239 ΕΞ 2022 (2)
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 [όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 5α 

του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (Α’ 125)], 2, 3, 4, 5, 6 και 
7 [όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του 
ν. 4024/2011 (Α’ 226)] του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 102).
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β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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), σχετικά με την πρόβλεψη 
δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.

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

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

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

5. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

6. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

7. Την υπ’ αρ. 1786/14-2-2022 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

8. Την υπό στοιχεία Φ.1/24712/16-12-2003 (Β’ 1872) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η ημε-
ρομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 0790 του Δήμου Μελισσίων Νομού Αττικής.

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/20/5952/6-3-2007 
(Β’ 434) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία 
ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 
με ηλεκτρονικό αριθμό 0790Π του Δήμου Μελισσίων 
Νομού Αττικής.

10. Την υπό στοιχεία ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/
25-11-2010 (Β’ 1867) απόφαση του Υφυπουργού Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, αναφορικά με την υπαγωγή από την 1η Ιανου-
αρίου 2011 των ΚΕΠ με ηλεκτρονικούς αριθμούς 0790 
και 0790Π, που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στον 
Δήμο Μελισσίων Νομού Αττικής, στον Δήμο Πεντέλης 
Νομού Αττικής.

11. Το από 25-8-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (ΥΨηΔ 35105 ΕΙ 2022) του Δήμου Πεντέλης με το 
οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 67/2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟ-
Ζ1ΩΞ3-ΣΚΞ) του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με 
την έγκριση συγχώνευσης του ΚΕΠ 0790Π στο ΚΕΠ 0790.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0790Π του Δήμου Πεντέλης 
(πρώην Δήμου Μελισσίων) στο ΚΕΠ 0790 του ίδιου Δή-
μου. Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0790Π περιέρ-
χεται στο ΚΕΠ 0790. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου Πεντέλης, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου 
του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0790Π στο 
ΚΕΠ 0790.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0790Π διεκπεραιώ-
νονται από το ΚΕΠ 0790.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0790Π μεταφέ-
ρονται στο ΚΕΠ 0790.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλλιθέα, 6 Σεπτέμβριου 2022

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047600909220004*
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