
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης ’’Ειδικό 
πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομέ-
νων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της 
απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής 
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου’’» (Β’ 5347).

2 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπό-
νησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ.  1 του άρ-
θρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).
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 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1.

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

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. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 205).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

8. Tον 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).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση 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 διατά-
ξεις» (Α’ 184).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (L119).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

12. Το άρθρο 22, τα κεφάλαια Ι και ΙΙ και το παράρτημα 
Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής (L 187).

13. 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.

14. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
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15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

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

21. Tο π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

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

23. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

24. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

25. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

26. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

27. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

28. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσι-
ονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

29. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-
κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία 
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης στα ΚΠΑ 2.

30. Tην υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

31. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προ-
σφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

32. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδι-
κοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

33. Tην υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 
εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

34. Tην υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύ-
κλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρ-
μογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

35. Tο υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων με θέμα «Εφαρμογή Κλίμακας Μοναδι-
αίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών της δρά-
σης ’’Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)’’του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης’’, προσαρ-
μοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020 ’’Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες δια-
τάξεις’’ (Α’ 43)».

36. Την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ2Σ746ΜΤΛΡ-
8ΓΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

37. Την υπ’ αρ. 27295/435/4-3-2021 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

38. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
τερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων.

39. Την υπό στοιχεία ΓΝ108/2021 γνωμοδότηση της 
ΚΕΜΚΕ.

40. Την υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 
ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλή-
γησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της 
Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347).

41. Την υπ’ αρ. 10/27.01.2022 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ.

42. Την υπ’ αρ. 12905/11.02.2022 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών.

43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην 
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υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή υπουργική απόφα-
ση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη δράσης “Ει-
δικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίη-
σης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Πελοποννήσου”» (Β’ 5347), ως ακολούθως:

Α. Η παρ. 3.3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3 Ωφελούμενοι - Άνεργοι
1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους 

από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:
α)είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 

τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επι-
χειρήσεις και

β) να είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διά-
στημα από 1/1/2019 και μετά:

i. στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ). Πρώην έκτακτο προ-
σωπικό ΔΕΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους 
ΔΕΗ,

ii. στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών ερ-
γασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη,

iii. σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης 
και στον τομέα του τουρισμού, καθώς και

iv. σε λοιπές επιχειρήσεις.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπό-

δειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμέ-
νης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό 
σχέδιο δράσης,

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους 
μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρί-
των χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη 
εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
η δράση.

2. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επι-
χειρήσεις:

α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από 
την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση: 
αα. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και 
επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο 
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους 
εργοδότες ή εταίρους,

ββ. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα 
στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριό-
τητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

γγ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή 
ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

δδ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε 
συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον 
εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που 
διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων ερ-
γασίας, οι άνεργοι προσκομίζουν στην υπηρεσία σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην 
επιχείρηση.

β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, 
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 
6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και

δ. Άτομα τα οποία:
αα. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-

εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί-

ρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για 
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων 
(ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το 
μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα 
αυτά),

γγ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, 
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον 
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), και

δδ. δε θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική 
νομοθεσία.

ε. Άτομα τα οποία:
αα. έχουν απασχοληθεί στις επιχειρήσεις της παρ. 3.1 

του παρόντος άρθρου από την 17η/11/2021, ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσας και μετά.

ββ. που δεν έχουν απασχοληθεί καθόλου στις επιχει-
ρήσεις της παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου.

3. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει 
η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμ-
φωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί 
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφε-
ται στην παρ. 6.3 του άρθρου 6 της παρούσας.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 
(Β’ 5347) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 (2)
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπό-

νησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρ-

θρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 «Προώ-

θηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκα-
του όγδοου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανο-
μής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακι-
νήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, 
ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 44).

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. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

4. 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).

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

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

7. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να συντρέχουν δικαι-
ολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης 
Σ.Φ.Η.Ο., καθώς εξακολουθούν να συντρέχουν επιτα-
κτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημό-
σιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

9. 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 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του 

άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιή-
θηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του 
ν. 4787/2021 (Α’ 44) και παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 (Β’  3131), οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.9.2021 (Β’ 4351) και την 
οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/9.12.2021 (Β’  5775) 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), έως και την 30η.6.2022.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

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