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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1069 (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του

ν. 27/1975. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’34) 

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-
κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

β) Του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’114) με τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή 
του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία,

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170),

δ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (Α΄77),
ε) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α΄240) και
στ) του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την 

αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς 
πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και 
εισφοράς του ν. 29/1975.

2. 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), ιδίως το άρθρο 41 
αυτού.

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

4. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’3051).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

7. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).

10. Τις υπό στοιχεία Α. 1026/22-02-2022 (Β’813) και 
41855 ΕΞ2022/29-03-2022 (Β’1514) αποφάσεις του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας υπο-
βολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 
του ν. 27/1975».

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο-
λή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγο-
ρίας του ν. 27/1975 (Α’77) με τη χρήση ηλεκτρονικής με-
θόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, 
καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρόγραφων δη-
λώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών πλοίων και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας κατηγορίας 
του ν. 27/1975 (Α’77).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοί-
ων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77), και η προ-
θεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 οι οποίες με την υπό 
στοιχεία 41855/ΕΞ 2022 (Β’1514) είχαν παραταθεί μέχρι 
τις 31 Μαΐου 2022, καθώς και η προθεσμία καταβολής 
της δεύτερης δόσης του φόρου αυτού, με την παρούσα 
παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

2. Οι προθεσμίες υποβολής, για το ίδιο φορολογικό 
έτος, των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορί-
ας του ν. 27/1975 (Α’77) λόγω μεταβίβασης πλοίου που 
παραμένει στην ελληνική σημαία είτε ύψωσης της ελλη-
νικής σημαίας για πρώτη φορά ή ανάθεσης της διαχεί-
ρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την 
Ελλάδα, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2022, που 
λήγουν μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2022, με την παρούσα 
παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 55887 (2)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗ-

ΣΙΑ 2014-2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

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

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυ-
πουργών» (Α΄121).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (Β΄ 2473) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014 και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C (2014) 10165/18-12-2014 απόφα-
ση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 35366/04-04-2022 (Β΄ 1671) απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεως τροποποί-
ησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

11. Το υπ’ αρ. 1199/19-05-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Ιονίων νήσων περί αίτησης έγκρισης υπερ-
δέσμευσης στους ΑΠ6 και ΑΠ7 της Τεχνικής Βοήθειας 
του προγράμματος.

12. Το υπ’ αρ. 54184/25-05-2022 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσε-
ων και ΕΣΠΑ.

13. Την υπ’ αρ. 54758/27-05-2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τρο-
ποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020».

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων υποστήρι-
ξης για την εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση του 
ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, τηρουμένων των προϋποθέ-
σεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προ-
γράμματος.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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 Αριθμ. Γ2α/15240 (3)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

β) του άρθρου 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),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),

δ) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου μόνου του 
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄70).

2. Tο π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄4185).

4. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123762/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"» (Β΄3485).

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123908/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός, του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών ̈ Πολυκλινική¨ και του Ειδικού 
Νοσοκομείου ¨Οφθαλμιατρείο Αθηνών¨"» (Β΄3515).

6. Το άρθρο 62 του ν. 4764/20 (Α΄256).
7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/10-04-2012 κοινή 

υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν"» (Β΄1250).

8. Την υπ’ αρ. 5464/14-03-2022 (ΟΕ) εισήγηση της Δι-
οίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 72120/19-11-2021 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 26ης/27-10-2021 
Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 
(θέμα 4ο).

11. Την υπ΄ αρ. 1948/21-01-2022 απόφαση του Διοικη-
τή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

12. Την από 20-10-2021 αίτηση της ιατρού.
13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.17494/24-03-2022 έγγρα-

φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και των προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Φορέων, 
αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδι-

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 
2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας Τίτλος Άξονα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

1 Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ 187,48%

2 Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 242,15%

3 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 695,46%

4 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 250,96%

5 Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 157,19%

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 125,59%

7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 153,65%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 229,87% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι
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ολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυμα-
τιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής 
Θώρακος (στελέχωσης ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενι-
κού Νοσοκομείου «Αττικόν», όπως αυτή προβλέπεται στις 
διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/10-04-2012
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1250), μεταφέρεται με 
την παρούσα στην οργανική μονάδα της έδρας "ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ" του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και προστίθεται στις θέσεις της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123762/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄3485), με ταυτόχρονη μεταφορά 
της ιατρού που κατέχει τη θέση.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας 
ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας- 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή Χει-
ρουργικής Θώρακος (στελέχωσης ΜΕΘ) της οργανικής 
μονάδας της έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Γενικού Νο-
σοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», 
όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ4α/οικ.123762/31-12-2012 κοινή υπουργική (Β΄3485), 
μεταφέρεται με την παρούσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «Αττικόν» και προστίθεται στις θέσεις της 
ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄1250).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 248887 (4)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρ-

θρου 25 του ν. 4373/2016 (Α’49). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών 

Γραμματειών» της περ. iv της παρ. 2ε «Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού» (Α’137).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133).

3. 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).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’7).

5. 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).

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

7. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-7-2019 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/
317955/9566/1276/179/25-06-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Παράταση της 
προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 
(Α’49)» (Β’2593).

10. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 
«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» 
(Α’49).

11. Το εσωτερικό άρθρο 5 του άρθρου πρώτου και το 
άρθρο τρίτο του ν. 4901/2022 «Κύρωση της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών 
σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγο-
νότα» (Α’44).

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

Παρατείνουμε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 
του ν. 4373/2016 (Α’49), την προβλεπόμενη στην παρ. 1 
του ιδίου άρθρου προθεσμία έως 31-12-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ     

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