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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 657

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021
(Β’ 4181) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορί- ων
τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρε- σιών, λόγω
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη- τικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

(Α’ 133),
(β) του άρθρου 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),

(γ) την παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρω- ση
της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”
(Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως αντικαταστάθη- κε
από το άρθρο 28 «Περιορισμοί ως προς την πώληση

αγαθών» του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέ- τρων
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μετα- χείρισης
και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς

χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) και από το άρθρο
80 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου -
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παρά- νομου
εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών

περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα
για την προσέλευση φορολογικών κατοίκων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 242),

(δ) της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4818/
2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατά- ξεων
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και

(ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορ- ρέουν
από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές

υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και
σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019
«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πι- στωτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 206), βάσει της υπό στοιχεία

C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμ- ματος
«ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών
και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του
ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητι- σμού,
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 124),
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