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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική
δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021
(Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β΄ 6054)
υπουργικές αποφάσεις.

2

Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3

Μεταφορά αρμοδιότητας αναγνώρισης χρόνου
ασφάλισης στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων τ.ΟΑΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31512
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη
εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που
εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/
24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/
20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167), που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,

Αρ. Φύλλου 1469

β. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ε. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α΄15),
στ. της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός
των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που
αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο
Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066),
ζ. της υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα
και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β’ 4066)» (Β’4486),
η. της υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα
και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’4486)
υπουργική απόφαση» (Β’6054).
θ. Την υπ’ αρ. 30350/22-03-2022 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την τροποποίηση του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης 90043/10-08-2021 «Καθορισμός των Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε
εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει
Κ.Α.Δ.» (Β’4066), ως εξής:
«Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021,
με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4 που τίθενται σε ισχύ την
1η Ιουλίου 2022».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4765/2021 (Α΄6).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ3 Κτηνιάτρων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από
τους προσωρινούς πίνακες της υπό στοιχεία 4Κ/2021
προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 20) στον Οργανισμό Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./71/3186
(2)
Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄54) και την παρ. 5 του άρθρου
11 του ν. 3833/2010 (Α΄40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/
01-03-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4765/2021 (Α΄6).
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./148/16115/ΣΧΕΤ14728/05-10-2020, ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΡΚ.46/οικ.8640/17-05-2021 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/9/
215414 /20-01-2022 όμοιες πράξεις.
6. Το υπ΄ αρ. 12937/28-02-2022 έγγραφο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 141139
(3)
Μεταφορά αρμοδιότητας αναγνώρισης χρόνου
ασφάλισης στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων τ.ΟΑΕΕ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄85).
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄8) και ιδίως του άρθρου
34Α αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄43).
2. Την υπό στοιχεία 106/Συν. 8η/24-02-2022 (ΑΔΑ:
625Θ46ΜΑΠΣ-6ΜΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.
3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα.
4. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης
αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων τ.ΟΑΕΕ, ως ακολούθως:
1. Από όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις της Περιφερειακής
Ενότητας Αττικής:
α) Στα Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου της Διεύθυνσης Α΄ Απο-
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νομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
για την περιοχή εντός των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής εκτός των Δήμων Ελευσίνας, ΜάνδραςΕιδυλλίας, Ασπροπύργου, Μεγάρων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.
β) Στα Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου της Διεύθυνσης Β΄ Απονομής Συντάξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για την
περιοχή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Σαλαμίνα, Ύδρα, Αγκίστρι, Αίγινα, Κήθυρα, Πόρος, Σπέτσες,
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Τροιζηνία) και των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
2. Από όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄
Απονομής Συντάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου της Α΄
Υποδιεύθυνσης Απονομής Συντάξεων της Διεύθυνσης Γ΄
Απονομής Συντάξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για
την περιοχή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02014692903220004*

