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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27.6.2006 (Β’ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.».

3

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2021.

4

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια του ρυζιού για
το έτος ενίσχυσης 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/44/6851
(1)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299) που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α’ 126),
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β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006
(Β’ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με
τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659)
και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31-1-2020 (Β’ 409) υπουργικές
αποφάσεις.
3. Το υπ’ αρ. 38931/21-4-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για καθορισμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τις οποίες μπορούν
να διεκπεραιώνουν μέσω των Κ.Ε.Π. και ότι έχει ξεκινήσει
η υλοποίηση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του Φορέα
(myΕΦΚΑlive).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως εξής:
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-Ε.Φ.Κ.Α. και Κ.Ε.Α.Ο.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30
έως 15:00.
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2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30
έως 15:00.
3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά από
11:00 έως 14:00.
4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων,
πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής
και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως
14:00, εκτός Τετάρτης.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο.,
Π.Ε.Κ.Α., ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30
έως 15:00.
2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30
έως 15:00.
3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από
08:00 έως 14:00.
4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων,
πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής
και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως
14:00, εκτός Τετάρτης.
2. Το προσωπικό των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι
ισχύουσες διατάξεις και η επιλογή του ωραρίου απασχόλησης προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 1
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/43/7600
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27.6.2006 (Β’ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299) που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α’ 126),
β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
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δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007
(Β’ 1769) απόφαση,
β) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659)
και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31-1-2020 (Β’ 409) υπουργικές
αποφάσεις.
3. Το υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/4/12800/4-4-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών.
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους
και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι
υπάλληλοι, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε
(5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ως εξής: από Δευτέρα ως και Παρασκευή
από 7.30 π.μ. έως 8.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού
από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ.
έως 2.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00
π.μ. έως 1.30 μ.μ.
Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του
ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής: Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια
από 07.30 έως 14.00. Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε
απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00. Το Σάββατο
εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.
Η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν λειτουργούν με διευρυμένο
ωράριο κατά τα ανωτέρω γίνεται από Δευτέρα έως και
Παρασκευή από 7.30 π.μ. έως 3.00 μ.μ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 561/151970
(3)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης
2021.

9. Το υπ’ αρ. 30670/13-05-2022 έγγραφο του
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
10. Το από 18-05-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της
καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 561 ευρώ/εκτάριο.

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
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» (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
Κυβέρνηση 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).
2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
5. Την υπ’ αρ. 4759/23-6-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).
6. Την υπ’ αρ. 3096/22-4-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 323).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181).
8. Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 1571/62616/16-6-2017
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
(Β’ 2083).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 562/151980
(4)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια του ρυζιού
για το έτος ενίσχυσης 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 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» (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 Κυβέρνηση 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).
2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 138).
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4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
5. Την υπ’ αρ. 4759/23-6-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181).
7. Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 1944/52291/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα του ρυζιού, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου» (Β’ 924).

Τεύχος B’ 2995/10.06.2022

8. Το υπ’ αρ. 32871/19-05-2022 έγγραφο του
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
9. Το από 24/5/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια
του ρυζιού, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα
270,56 ευρώ/εκτάριο.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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