
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμο-
νής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που 
έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και 
του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978/
5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδι-
κασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγη-
σης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που 
επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 
27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέ-
ρειας Κρήτης» (Β’ 4618).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ.οικ. 479988/2021 (1)
Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμο-

νής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που 

έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) 

και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετα-

νάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 80), και ιδίως του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 αυτού,

β) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση 
του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλο-

δαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 215),

γ) 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),

δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255) και

ζ) της υπ’  αρ. οικ.7396/24.3.2021 απόφασης του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση 
ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κα-
τάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 
(Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135)» (Β’ 1223).

2. Τη διασφάλιση της νομιμότητας διαμονής των πο-
λιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και της απρόσκοπτης 
συναλλαγής τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, έως ότου 
εμπεδωθεί και καταστεί ομαλή η μετάβαση στη νέα, 
αποκλειστικά ηλεκτρονική, διαδικασία ανανέωσης των 
τίτλων διαμονής, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών μίας στάσης, δεδομένου του 
συσσωρευμένου όγκου αιτήσεων ανανέωσης των τίτλων 
διαμονής.

3. Την υπ’ αρ. 5834/23.12.2021 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋ-
πολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βε-

βαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του 
π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 
(Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 
31η Μαρτίου 2022.

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής 
που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, 
ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερο-
μηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς 
παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 24 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 1076 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978/

5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδι-

κασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγη-

σης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρή-

σεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 

που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε 

την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Πε-

ριφέρειας Κρήτης» (Β’ 4618). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο, 

εξηκοστό έκτο και εξηκοστό έβδομο του ν. 4839/2021 
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικα-
τάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρε-
άς 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 επείγουσες διατά-
ξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» (Α’ 181).

2. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιο-
δοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

3. Το Κεφαλαίο ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

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

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

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα) (L 119).

9. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012), σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187), και 
ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 
25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομί-
ας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσω-
τερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(L 193), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής, της 
16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (L 369), και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

13. Τον ορισμό της «Επιχείρησης», σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κα-
νονισμού 1388/2014, όπου «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμ-
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βάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή 
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 
δραστηριότητα».

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

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

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

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

18. 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).

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

20. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

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

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

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

24. 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).

25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

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

28. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

29. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

30. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/
20.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και 
Μεταφορών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 (Β’ 4646) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.18135/

Α325/13.10.2021 (Β’ 4740) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπο-
δομών και Μεταφορών, ως προς την οριοθέτηση των 
πληγεισών περιοχών από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 
και 27ης Σεπτεμβρίου 2021» (Β’ 4882).

31. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 
2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί-
ου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646).

32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978/5.10.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχο-
ρήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγη-
σαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρί-
ου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4618).

33. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδι-
κασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του 
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

34. Την υπ’ αρ. 55889/19.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΦΗΛ46ΜΤΛΡ-
ΘΡΙ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

35. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

36. Την υπ’ αρ. 8648/27.09.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κα-
τάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

37. Την υπ’ αρ. 8752/30.09.2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

38. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποι-
ητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

39. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

40. Την από 09.12.2021 εισήγηση της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του 
ν. 4797/2021.

41. Την υπό στοιχεία 164592ΕΞ2021/22.12.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

42. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά-
ρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
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Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 978/05.10.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Επικρατείας (Β’ 4618), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής, έναντι της επι-
χορήγησης, για αντιμετώπιση ζημιών, υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηση και φάκελο για την επιχορήγηση του 
ν. 4797/2021 στην οικεία Περιφέρεια, το αργότερο έως 
και την 31η Ιανουαρίου 2022.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά 
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση, σε ειδική μερί-
δα, για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής 
της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη χορήγηση ενι-
σχύσεων δυνάμει του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του 
ν. 4839/2021.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Επικρατείας
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