
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που 
προορίζονται για τη θέρμανση χώρων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2β/48985/
25-6-2018 υπουργικής απόφασης (Β’  2681) και 
αντικατάσταση Επιστημονικά Υπεύθυνου του 
κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολο-
γικών αορτικών βαλβίδων» της Οργανικής Μονά-
δας έδρας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

3 Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγε-
γραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων 
(Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβου-
λών (Φ.Π.Γ.Σ.).

4 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης 
φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανο-
μής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του 
άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), μετά την παρέ-
λευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.
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 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4975/2022 «Σύσταση και ορ-

γάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές δια-
τάξεις.» (Α’ 187).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. 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).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

5. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Την υπ’ αρ. 99736/17-10-2022 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από 
την οποία προκύπτει ότι από την έκδοση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη που βαρύνει τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρμόδι-
ων αρχών, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής 
δήλωσης αποθεμάτων σε: α) καυσόξυλα παντός είδους, 
β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί). Η κατα-
γραφή των προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός 
στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των ως 
άνω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των 
αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, 
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 1
Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία 
δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης

1. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά απο-
κλειστικά στα ακόλουθα είδη:

α) Καυσόξυλα παντός είδους, και ειδικότερα:
αα) κωνοφόρων,
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