
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Μπενάκειο Φυτοπα-
θολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων).

2 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας Α.Ε.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 
(Β’  1622) απόφασης του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιε-
χομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της 
δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-
λισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./217/19065 (1)
   Κατανομή προσωπικού στο Μπενάκειο Φυτοπα-

θολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-
2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105/2019), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 
54) και τις διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. 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), 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 Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01.3.2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 5513/05-10-2021 αίτημα του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Β’ Βαθμίδας, ειδικό-
τητας Γεωπόνου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Ερευνητών στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι-
τούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./218/11229 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας Α.Ε. 

 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» και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),
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2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) 
και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 5185/7.6.2021 έγγραφο της Ανώνυμη Εται-
ρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./125/15590/ 
20.5.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Εκπαιδευτικής 
βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη-
ροφορικής, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 
Α.Ε. (ΑΕΜΥ), το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα δι-
οριστέων του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1231/26.5.2021), ο οποίος κυ-
ρώθηκε με την υπ’ αρ. 542/19.5.2021 από φάση του Α’ 
Τμήματος του ΑΣΕΠ, βάσει της 1Κ/2020 Προκήρυξης 
(ΑΣΕΠ 8/10.3.2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 531/301236 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 

(Β’ 1622) απόφασης του Υπουργού και της Υφυ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιε-

χομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της 

δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής 

μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προ-

γράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παρα-

γωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-

κομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 
(Α’ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος 
για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 
2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)» (Β’ 4871).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 
της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτρο-
πής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
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αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ 
L 211, 8.8.2015, σ. 9).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

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

5. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση 
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα-
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα 
μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σιμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

9. Το από 21/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας προς τη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, 
σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/14-
04-2020 υπουργική απόφαση.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2021 
και 2022, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοινής απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/
14-04-2020 υπουργικής απόφασης

Η υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) απόφαση 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«1. Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκό-
μοι σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560) που εντάσ-
σονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) φυσικά πρόσωπα, που διατηρούν μελισσοκομική 
εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέ-
λες σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι:

αα) είναι «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζο-
νται στην παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 και δη-
λώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής 
γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή

ββ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - Δήλωση 
ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγρο-
τών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτι-
κό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων 
ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στη δράση ή

γγ) είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη 
αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγω-
γής τουλάχιστον 5.000 €

β) νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με του-
λάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με την 
περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 
απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ββ) διαθέτουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας 
των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), που 
αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών 
προϊόντων κυψέλης του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος 
I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή/και την παρα-
γωγή μελισσοσμηνών - παραφυάδων,

γγ) δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γε-
ωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 ευρώ,

δδ) τα μέλη τους δεν συμμετέχουν στη δράση 3.2 κατά 
το ίδιο μελισσοκομικό έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί με-
λισσοκόμοι.

γ) για το μελισσοκομικό έτος 2022, στους δικαιούχους 
της δράσης εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, με μόνιμη 
κατοικία στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλ-
λευση με τουλάχιστον 30 κατεχόμενες κυψέλες, όπως 
αυτές ορίζονται στην περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μηδενικό οικογενει-
ακό γεωργικό εισόδημα, με προκαθορισμένη ελάχιστη 
τιμή ενίσχυσης ανά κατεχόμενη μετακινούμενη κυψέλη 
επτά (7) Ευρώ.»

β) Οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 2 καταργούνται.
γ) Η υποπερ. ββ της της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Βεβαίωση περί εγγραφής του Νομικού Προσώπου 

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ), ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης»

δ) Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται 
υποπερ. εε ως εξής:

«εε) έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το οποίο 
προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους 
αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
του Νομικού Προσώπου

ε) Στο άρθρο 5, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους δι-

καιούχους της ενίσχυσης της δράση, η υποβολή μετά 
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την 20η Ιουνίου, των δικαιολογητικών των υποπερ. (αα) 
και (γγ) της περ. (α) και των υποπερ. (ββ) και (γγ) της 
περ. β της παρ. 2, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογη-
τικά υποβάλλονται συμπληρωματικά μέχρι την 31η 
Ιουλίου».

ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 8 η φράση: «στην Δ/νση 
Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ» αντικαθίσταται από 
την φράση: «στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

στ) Το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Υποδειγμάτων 
καταργείται.

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 
(Β’ 1622) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για το μελισσοκομικό έτος 2022, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 788/334896/
23-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050600111210004*
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