
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 
434/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χο-
ρήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και 
καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι 
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603), 
όπως ισχύει για την επέκταση χορήγησης επιδό-
τησης τον μήνα Ιούνιο 2022.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 
435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χο-
ρήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλω-
τών» (Β’ 603), όπως ισχύει για την επέκταση χορή-
γησης επιδότησης τον μήνα Ιούνιο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/67077/2333 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 

434/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χο-

ρήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής 

Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και κα-

ταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι 

παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603), 

όπως ισχύει για την επέκταση χορήγησης επιδό-

τησης τον μήνα Ιούνιο 2022.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του 

ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίη-
σης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους 
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Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημο-
σίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών 
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως 
το εξηκοστό πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

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

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. 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).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α’ 181).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/2013).

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

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθη-
κε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

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

13. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Τα-
μείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών 
και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι 
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).

15. Το από 4.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων.
(ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58451/2039/07.06.2022 
υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/58457/1298/ 
27.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 17 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 
434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικια-
κών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, 
των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση», 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 2 «Δικαιούχοι της επιδότησης» προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για το μήνα Ιούνιο, δικαιούχοι είναι επιπλέον οι οικι-
ακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι 
συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους αριθμούς παροχής που 
αφορούν την μη κύρια κατοικία τους».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης 
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 

μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2022».

2. Στην παρ. 2 προστίθεται όγδοο και ένατο εδάφιο 
ως εξής:

«Για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022 και για αριθμούς 
παροχής καταναλωτών, που αφορούν την κύρια κατοι-
κία τους, όπως έχουν δηλωθεί στο πεδίο 204 της δή-
λωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 
31.12.2021, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διά-
στημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου 
εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε 
(185) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα 
κατανάλωσης του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό 
των εκατόν σαράντα (140) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα 
(MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
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για την υπερβάλλουσα κατανάλωση η μοναδιαία επιδό-
τηση ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh). Για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022 
και για αριθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν 
αφορούν κύρια κατοικία καταναλωτών, η μοναδιαία επι-
δότηση ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης».

3. Στην παρ. 3 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:
«Για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022 και για τους κατα-

ναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα 
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι 
δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ή του 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται 
μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με εκατόν ενενήντα πέντε 
(195) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας».

Άρθρο 3
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 
434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/67071/2331 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 

435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χο-

ρήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής 

Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλω-

τών» (Β’ 603), όπως ισχύει για την επέκταση χο-

ρήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούνιο 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του 

ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-

σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το εξηκοστό 
πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

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

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. 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).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α’181).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/2013).

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

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), που 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1000/2021 απόφαση της 
ΡΑΕ (Β’ 6256).

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

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

14. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/5952/183/20.01.2022 
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33606 Τεύχος B’ 3375/01.07.2022

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών 
καταναλωτών» (Β’ 603).

17. Το από 4.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων 
(ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022).

18. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58452/2040/07.06.2022 
Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/58458/1299/27.06.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 19 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/ 
09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότη-
σης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμο-
λογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη 
οικιακών καταναλωτών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης 
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 

μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2022».

2. Στην παρ. 2 προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής:
«2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαι-
νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η 
μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Ιούνιο του 
έτους 2022 στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά Με-
γαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης».

Άρθρο 2
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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