
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/ 
17-10-2022 (Β’  5366) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη 
«Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης θέρμανσης  - Αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13- 10-2022 Κοινής Απόφασης 
(Β’ 5331)».

2 Παράταση προθεσμίας απορρόφησης πιστώσε-
ων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει-
ας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) από τα καθαρά έσοδα του 
Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης 
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
οικονομικού έτους 2021.

3 Παράταση προθεσμίας απορρόφησης πιστώσε-
ων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) από τα κα-
θαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινω-
νικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οικονομικού έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΔΟΥ 98/29.12.2022 (1)
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/ 

17-10-2022 (Β’ 5366) κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Χορήγηση 

επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρ-

μανσης - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

76/13- 10-2022 Κοινής Απόφασης (Β’ 5331)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. To άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α’ 181), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4982/2022 (Α’ 195).
2. Το κεφάλαιο ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-

αφάνεια  - Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’  184) «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-

σία 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» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

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

5. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

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

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

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

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

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

11. Τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτι-
κός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

12. 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).

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

14. Την υπ’  αρ. 30290/2022 υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27585/14-03-2022 απόφα-
σης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περι-
στολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο 
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κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της 
επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 
του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και 
άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου 
άρθρου» (Β’ 1145)» (Β’ 1329).

15. Το από 31.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

16. Το υπό στοιχεία 2/195451/ΔΠΓΚ/29.12.2022 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ-
βέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

17. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 (Β’ 5331) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειες 
για την «χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερι-
κής καύσης θέρμανσης», όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10- 2022 (Β’ 5366) κοινή 
υπουργική απόφαση.

18. Την ανάγκη για παράταση της επιδότησης της τιμής 
του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης λόγω της ραγδαίας 
αύξησης που καταγράφηκε στην τιμή του πετρελαίου 
και της συνεπακόλουθης αύξησης του κόστους των θέρ-
μανσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομι-
κών για το οικονομικό έτος 2023 και ειδικότερα του ΑΛΕ 
2510989899 «Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπη-
ρεσιών», η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, 
συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος 
αυτής και θα αντιμετωπιστεί κατ’ αρχάς με ανακατανομή 
πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δα-
πάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» και εφόσον 
απαιτηθεί, με επικουρική ανακατανομή πιστώσεων από 
λοιπούς ΑΛΕ εντός του ως άνω Ειδικού Φορέα, βάσει των 
διατάξεων του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10-2022 (Β’ 5366) 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
θέρμανσης  - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
76/13-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Β’ 5331), παρατείνεται από τη λήξη της 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 
31η Μαρτίου 2023. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται 
στο ποσό των 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

    Αριθμ. Δ14/127432 (2)
Παράταση προθεσμίας απορρόφησης πιστώσε-

ων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει-

ας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) από τα καθαρά έσοδα του 

Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης 

σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

οικονομικού έτους 2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παρα-

χώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, 
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης 
των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) και 
ιδίως το άρθρο τρίτο αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 11 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).

2. Το άρθρο 180 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

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

4. Τo άρθρο 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα» (Α’ 16).

5. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

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

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

8. 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).

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

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 
του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

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

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

15. Την υπό στοιχεία Δ14/οικ.36765/376/16-09-2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση, διαχείριση και κα-
τανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
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Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινω-
νικής φροντίδας» (Β’ 4191).

16. Την υπό στοιχεία Δ14/οικ.64774/06-09-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή των καθαρών εσόδων 
Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικονομικού 
έτους 2021» (Β’ 4424).

17. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/51352/2873/16-12-2020 
απόφαση κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογι-
σμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ-8ΕΤ).

18. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που 
αφορά στη διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).

19. Την υπ’  αρ. 2/3584/27-01-2021 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου 
Προϋπολογισμού».

20. Την υπ’ αρ. 10207/1739/09-03-2021 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2021 για την επι-
χορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού 
Λαχείου (ΑΔΑ: ΩΥΗΒ46ΜΤΛΚ-ΤΛΩ).

21. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής 
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. 
από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

22. Το υπ’ αρ. 27568/25-10-2022 αίτημα του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής «Αίτημα πα-
ράτασης της προθεσμίας απορρόφησης πιστώσεων από 
το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου».

23. Την υπ’ αρ. 106777/11-11-2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Η προθεσμία απορρόφησης της πίστωσης που έχει 
χορηγηθεί από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λα-
χείου Κοινωνικής Αντίληψης με την υπό στοιχεία Δ14/
οικ.64774/06-09-2021 (Β’ 4424) κοινή υπουργική από-
φαση παρατείνεται για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) έως την 31-12-2023.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

   Αριθμ. Δ14/127433 (3)
Παράταση προθεσμίας απορρόφησης πιστώ-

σεων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) από τα 

καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου 

Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δη-

μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οικονομικού έτους 

2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παρα-

χώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, 
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των 
Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) και ιδίως 
το άρθρο τρίτο αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
11 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).

2. Το άρθρο 180 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

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

4. Τo άρθρο 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα» (Α’ 16).

5. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

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

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

8. 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).

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

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 
του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

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

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

15. Την υπό στοιχεία Δ14/οικ.36765/376/16-09-2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση, διαχείριση και κα-
τανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου 
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Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινω-
νικής φροντίδας» (Β’ 4191).

16. Την υπό στοιχεία Δ14/οικ.64774/06-09-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή των καθαρών εσόδων 
Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικονομικού 
έτους 2021» (Β’ 4424).

17. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/51352/2873/16-12-2020 
απόφαση κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογι-
σμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ-8ΕΤ).

18. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που 
αφορά στη διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ:ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).

19. Την υπ’  αρ. 2/3584/27-01-2021 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου 
Προϋπολογισμού».

20. Την υπ’ αρ. 10207/1739/09-03-2021 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2021 για την επι-
χορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού 
Λαχείου (ΑΔΑ: ΩΥΗΒ46ΜΤΛΚ-ΤΛΩ).

21. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής 
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. 
από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

22. Το υπό στοιχεία 2985/Φ32/14-10-2022 αίτημα του 
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Ν.Π.Δ.Δ. «Αίτημα παράτασης 

απορρόφησης ποσού από το προϊόν του Ειδικού Κρατι-
κού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης έτους 2021».

23. Την υπ’ αρ. 106774/11-11-2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Η προθεσμία απορρόφησης της πίστωσης που έχει 
χορηγηθεί από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λα-
χείου Κοινωνικής Αντίληψης με την υπό στοιχεία Δ14/
οικ.64774/06-09-2021 (Β’ 4424) κοινή υπουργική απόφα-
ση παρατείνεται για το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών Ν.Π.Δ.Δ. 
έως την 31-12-2023.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   

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