
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμι-
ας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και β) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ.

2 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ορισμού Υπευθύνου 
Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων των 
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, 
στους επικεφαλής ή στα όργανα διοίκησης αυ-
τών.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 163/13692/25.1.2018 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρ-
μογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. 
(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου» (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλ-
ματος).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72640 (1)
   Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩ-

ΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και β) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 236).

2. Tην περ. δ’ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. 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).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Αυγούστου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4255

43041



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43042 Τεύχος B’ 4255/10.08.2022

«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία (2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163) και ιδίως το άρθρο 8 αυτής.

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστο-
ποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φο-
ρέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που μας 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 8286/14-7-2022 έγγραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22) 
έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα 
στην Αθήνα.

β) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, 
με έδρα στη Νίκαια.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

 Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 45406 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ορισμού Υπευθύ-

νου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων 

των Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου 

Υγείας, στους επικεφαλής ή στα όργανα διοίκη-

σης αυτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

7. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

8. Την υπ’ αρ. 50715/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας, «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕ-
ΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 κοινής απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Επικρατείας, «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμο-
ποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’ 3424).

10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.44666/29-07-2022 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με βάση 
την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα ορισμού Υπευ-

θύνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων των 
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΕΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Υπουργού Επικρατείας, «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμο-
ποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’ 3424), 
στους επικεφαλής ή στα όργανα διοίκησής τους.

Άρθρο 2
Η κατά το προηγούμενο άρθρο μεταβιβαζόμενη αρ-

μοδιότητα, ασκείται, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας 
ή κωλύματός του αρμοδίου οργάνου από τον νόμιμο 
αναπληρωτή αυτού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Υφυπουργός

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ   

Ι

Α ριθμ. Αρ. πρωτ: 796/221617 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών 

εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβου-

λών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή 

του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267, Β’ 590 διόρ-

θωση σφάλματος). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138). 

δ) Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

ε) Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

στ) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

ζ) Της υπ’  αρ. 188763/2011 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) και 
συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» 
(Β’ 2284).

η) Της υπ’ αρ. 6039/09-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» 
(Β’ 4190).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονι-
σμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, 
(ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 
Συμβουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Το άρθρο 12 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και τις διατάξεις 
του ν. 3913/2011 (Α’ 32).

4. Το άρθρο 11 Οδηγίας 2006/123.
5. Την υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση 

σφάλματος) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο-
γής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

6. Την υπ’  αρ. 1583/335048/30.11.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης 
του ΥΠΑΑΤ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 
του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’ 267, 
Β’ 590 διόρθωση σφάλματος)» (Β’ 5538).

7. Την υπ’ αρ. 146/38460/8.2.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος 
Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 
εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση 
σφάλματος)» (Β’ 706).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση 

σφάλματος) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και 

Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται αρμόδια 
αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του 
Σ.Π.Σ.Γ.Ε.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως ισχύει με την υπ’ αρ. 
1583/335048/17-12-2020 απόφαση, αντικαθίσταται 
ως εξής: «Η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων Γ.Σ. στο 
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Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων είναι αορίστου χρόνου 
τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την παρούσα απόφαση» (Β’ 5538).

3. Η παρ. 9 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:
«Να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια συν-

δρομή για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι 
στα σχετικά Μητρώα, το ύψος της οποίας θα καθορί-
ζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για το κόστος διαχείρι-
σης και λειτουργίας του μητρώου. Από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του 
άρθρου 6».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β’  267, 
Β’ 590) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

 Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

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