
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 75244 ΕΞ 2022 
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επι-

χορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οι-

κονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν 

μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν 

από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερεια-

κές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερεια-

κές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν.  4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης 

και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια 
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 228).

2. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον υπ’  αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352 της 24/12/2013 σελ.1) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

4. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α’ 107).

7. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων» (Α’ 15).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. 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).

12. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

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

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).
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16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

18. 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).

19. 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 της 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 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).

20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).

21. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).

22. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

23. Το υπ’ αρ. 305/07.04.2022 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

24. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν υποστεί μεγάλες 
οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάθηκαν από τους 
παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίοδο 15 Φεβρουα-
ρίου έως 20 Απριλίου 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς 
και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

25. Την από 31.05.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

26. Την από 29.03.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

27. Την υπό στοιχεία 2/123834/ΔΠΓΚ/30.05.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

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

Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης 
για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19 (COVID-19) στις Περιφερειακές Ενότητες Ημα-
θίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και 
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας και έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι 
οποίες επιτάθηκαν από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν 
την περίοδο 15 Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου 2021, 
υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν 
ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπερι-
λαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμε-
νες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες 
έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζά-
νης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και λειτουργούν νομίμως, 
με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους 
από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας κατά την 1η Απριλίου 2021, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,

ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που απο-
τελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, 
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρή-
σεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων δια-
χείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι 
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί 
και πολιτικά κόμματα,

γγ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, οι οποίες πληρούν σω-
ρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς 
και την προϋπόθεση της παραγράφου 4.

3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν 
οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου εφόσον 
πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κο-
ζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λειτουργούσαν νομίμως 
κατά την 1η Απριλίου 2021 και έχουν πληγεί οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.

β) Έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έναν από τους 
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περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προ-
κύπτουν από την κατάσταση οικονομικών στοιχείων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για 
το φορολογικό έτος 2021, είναι μεγαλύτερα από τα ακα-
θάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2021.

γ) Έχουν παραλάβει ή μεταφέρει πυρηνόκαρπα και 
γιγαρτόκαρπα αγροτικά προϊόντα κατά το έτος 2020 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των 
παραλαβών ή μεταφορών τους και στην περίπτωση 
επιχειρήσεων υλικών συσκευασίας ότι έχουν πωλήσει 
υλικά συσκευασίας που προορίζονται για συσκευασία 
πυρηνόκαρπων και γιγαρτόκαρπων σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 30% του συνόλου των πωλήσεων υλικών 
συσκευασίας τους.

δ) Απασχολούσαν κατά την 1η Απριλίου 2021 τουλάχι-
στον δύο (2) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 
σύμφωνα με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

ε) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής:

αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος για τα φορολογικά έτη 2018, 2019, 2020 έως 
την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας,

ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονο-
μικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(«έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα 
από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, 
έως την προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2,

γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την πε-
ρίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 
2021, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας.

στ)Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρί-
ου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, 
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται 
στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών 
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη 
την περίοδο αυτή.

ζ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία 
ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του 
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία απόφαση 
ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το 
φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

η) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν.  4488/2017 (Α’ 137).

θ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών 
αρχείων.

4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογι-
κό έτος 2021, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκδή-
λωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της 
ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από την 
6η Ιουνίου 2022 έως και την 15η Ιουνίου 2022.

3. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των 
σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και 
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης 
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

5. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά 
τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξί-
ωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

6. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυ-
σης, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυ-
σης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού 
και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, 
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές 
ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα 
εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
των αιτημάτων της παρούσης.

Άρθρο 3
Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Διεύ-
θυνσης Κρατικής Αρωγής και της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 
κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμο-
γή της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας

ΚΑΔ Περιγραφή

10.32.00.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.10.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.39.00.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.17.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.22.00
Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και 
πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών 

με κέλυφος
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10.39.22.01 Παραγωγή κομπόστας φρούτων

10.39.22.02

Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, 
γλυκών κουταλιού και παρόμοιων 

ειδών, από φρούτα και άλλους 
καρπούς

16.24.10.00 Κατασκευή ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.11.00

Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας 
υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών 
πλαισίων στοιβασίας και άλλων 
σανίδων μεταφοράς φορτίων, 

από ξύλο

16.24.13.00 Κατασκευή άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους

17.21.14.00
Κατασκευή πτυσσόμενων 

χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων 
από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

22.22.19.00 Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.13.00
Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων 
και παρόμοιων ειδών από πλαστικές 

ύλες

46.21.19.00
Χονδρικό εμπόριο άλλων 

ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών π.δ.κ.α.

46.31.00.00 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.10.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών 
προϊόντων

46.31.11.11 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

46.31.12.00 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.69.20.02
Χονδρικό εμπόριο άλλων 

πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 
επαγγελματικής χρήσης

49.41.11.00 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς 
εμπορευμάτων με οχήματα ψυγεία

49.41.11.02
Οδικές μεταφορές φορτηγού 
αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 

μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

52.10.11.00 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

52.10.19.01
Υπηρεσίες προετοιμασίας 

(συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.), προς 
αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2022
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