
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ.147/21886/25.01.2021 

κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επι-

ζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγ-

χου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους 

αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου συνεργασί-

ας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση 

του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση 

της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των 

χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστι-

ών της νόσου σε αγριόχοιρους.» (Β’ 313)

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) «Δασικός Κώδικας» και ιδίως 

την παρ. 1 του άρθρου 256 και την παρ. 2α του άρ-
θρου 259 αυτού.

2. Την παρ. 8 του άρθρου 261 του ν.δ. 86/69 «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά-
σεων της Χώρας» (Α’ 7), όπως προστέθηκε με την παρ. 1. 
του άρθρου 14 του ν. 4711/20 «Απλούστευση πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 145).

3. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» (60 Α’).

4. Τον ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

5. Την σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής 
και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη (Σύμβαση 
Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32) και 
ειδικότερα τα άρθρα 4, 7, 8 και 9 αυτής.

6. Τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 7, 12, 13, 14,15 και 16 αυτής.

7. Την υπ’ αρ. 33318/3028/11.12.1998 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημά-
των) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως 
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπό 
στοιχεία Η.Π. 14849/853/Ε103/04.04.2008» (Β’ 645). «Τρο-
ποποίηση των υπ’ αρ. 33318/1510/2005 (Β’ 992) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις της οδηγίας 2006/104 του Συμβουλίου της 20ης 
Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

8. Τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρί-
ων πτηνών» (κωδικοποιημένη έκδοση) και ειδικότερα τα 
άρθρα 5, 6, 8 και 9 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε103/06.09.2010 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και δι-
αδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί-
δας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» (Β’ 1495), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική 
απόφαση υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23.02.2012 
(Β’ 415), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

10. Την υπ’αρ. 414985/1985 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), 
και ειδικότερα την παρ. γ του άρθρου 3 αυτής.

11. Την σύμβαση της Βόννης για την Προστασία των 
Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 2719/26.05.1999 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 
για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας 
πανίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 106).

12. Το π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α’ 88) σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».

13. Την υπ’ αρ. 260918/22.01.2009 υπουργική από-
φαση «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την 
καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων 
(Α.Π.Χ)».
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14. Την υπ’ αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, 
πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων στους αγριόχοιρους  - Καθορισμός πλαισίου 
συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη δια-
χείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση 
της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε 
αγριόχοιρους» (Β’ 313).

15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

16. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

17. Το άρθρο  90 του Κώδικα 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).

18. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κα-
ταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπου-
δαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμο-
γή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
“Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις.» (Α’ 63).

19. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου  6 του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι-
οτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160) και ειδικότερα 
τα άρθρα 21, 23, 27, 29 και 31 αυτού.

21. To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

22. Την υπ’  αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

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

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

25. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β’ 4190).

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

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
H υπ’  αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινή υπουργική 

απόφαση «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, 
πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων στους αγριόχοιρους  - Καθορισμός πλαισίου 
συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη δια-
χείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση 
της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε 
αγριόχοιρους» (Β’ 313) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. α του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Σε εφαρμογή του άρθρου  14 του ν.  4711/2020 

(Α’ 145) αναπτύσσονται προγράμματα ελέγχου - μεί-
ωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού 
των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών σε περιοχές της χώρας, όπου η ανάγκη αυτή 
τεκμηριώνεται.

Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διενερ-
γείται α) με τη συγκρότηση σε μόνιμη βάση από τις 
δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης, στα πλαίσια 
του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα μετά από έγκριση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) με 
την έγκριση αιτημάτων που υποβάλλονται από ομάδες 
κυνηγών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 261 του 
Δασικού Κώδικα και αφορούν στη θήρευση αγριόχοι-
ρων και υβριδίων αυτών, κατά παρέκκλιση της Ετήσι-
ας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας και το συντονισμό 
τους από τις αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές αρχές 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση των 
Συνεργείων δίωξης ή των Ομάδων κυνηγών, υλοποι-
είται αμιγώς από τους λειτουργούντες στην περιοχή 
κυνηγετικούς συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη 
διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) 
σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτη-
νιατρικών Αρχών.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχεδιασμού 
και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων συγκρο-
τείται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δα-
σών του ΥΠΕΝ και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και λειτουργεί σε 
κεντρικό επίπεδο, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο 
που αποτελείται από εκπροσώπους της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, με τις κάτωθι 
αρμοδιότητες:

i. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμο-
γής του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της ΑΠΧ 
στον αντίστοιχο τομέα δράσης των Φορέων που εκπρο-
σωπούνται στο Όργανο αυτό και δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την υλοποίηση 
του προγράμματος μείωσης του πληθυσμού των αγριό-
χοιρων και των υβριδίων αυτών.

ii. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού 
και εισηγείται αρμοδίως την αναπροσαρμογή του σχεδι-
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ασμού και την παροχή των αναγκαίων σχετικών οδηγιών 
και κατευθύνσεων στις υποκείμενες κατά τόπους εμπλε-
κόμενες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία 
και Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), Διευθύνσεις 
Κτηνιατρικής και ΔΑΟΚ και στους κυνηγετικούς συλλό-
γους, για την συστηματική και αποτελεσματική λειτουρ-
γία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, τον 
καθορισμό ειδικών στόχων και τη ρύθμιση προτεραιοτή-
των στη δράση τους, όπως και για την παροχή οδηγιών 
για τη λήψη επιπλέον μέτρων και δράσεων σύμφωνα 
με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού Αγριόχοιρου 
(Παράρτημα 1).

Το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού Αγριόχοιρου 
επικαιροποιείται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύν-
σεις Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ και Δασών και Δ.Π του 
Υ.Π.ΕΝ λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που προ-
κύπτουν από τις αξιολογήσεις του Κεντρικού Συντονι-
στικού Οργάνου.

iii. είναι υπεύθυνο για την συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων που αφορούν την απομείωση του πληθυσμού 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, ενόψει της απο-
στολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

iv. αξιολογεί σε ετήσια βάση την υλοποίηση των στό-
χων του προγράμματος απομείωσης του πληθυσμού 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών και εισηγείται τη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων βελτίωσης.

Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακό Συ-
ντονιστικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους εκ-
προσώπους των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Δασών (Διεύθυνση Συντονι-
σμού και Επιθεώρησης Δασών και των οικείων Διευ-
θύνσεων Δασών των Π.Ε.), των οικείων Διευθύνσεων 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήματα 
Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής - ΔΑΟΚ, Διευθύνσεις ή Υποδιευθύν-
σεις), και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών με τις κάτωθι 
αρμοδιότητες:

i. μεριμνά για την παροχή οδηγιών στις εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες και Φορείς για τη συγκρότηση και λειτουργία 
σε μόνιμη βάση των συνεργείων δίωξης και των ομά-
δων κυνηγών με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του 
προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της ΑΠΧ στον θε-
ματικό τομέα δράσης κάθε Υπηρεσίας ή εμπλεκόμενου 
Φορέα αναφορικά με την μείωση του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.

ii. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, του σχεδια-
σμού, προτείνει λύσεις και συντονίζει τις δράσεις των 
Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ, των εμπλεκομένων 
Δασικών Υπηρεσιών και των κυνηγετικών συλλόγων της 
Περιφέρειας για την αποτελεσματική λειτουργία των συ-
νεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών.

iii. συλλέγει τα στοιχεία απομείωσης του πληθυσμού 
των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε εξαμηνιαία 
βάση και αποστέλλει αυτά στο Κεντρικό Συντονιστικό 
Όργανο.

2. Η 1η ενότητα (πρώτο και δεύτερο εδάφιο) της παρ. β 
του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Τα ανωτέρω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις 
με σκοπό τον έλεγχο  - μείωση του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών διά της δράσης 
των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, στα 
πλαίσια των οποίων επιτρέπεται η θήρα των αγριόχοι-
ρων και υβριδίων αυτού με χρήση κυνηγετικών όπλων 
και με χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Γραφείου Θήρας της οικείας Δασικής 
Αρχής. Εφόσον το συνεργείο δίωξης ή/και οι ομάδες 
κυνηγών δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε κυνη-
γότοπους, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία δασικού 
υπαλλήλου. Κατά την περίπτωση που τα συνεργεία δί-
ωξης ή και οι ομάδες κυνηγών ενεργούν εντός Καταφυ-
γίων Άγριας Ζωής και εντός απαγορευμένων στη θήρα 
περιοχών, η δράση τους θα εποπτεύεται από δασικούς 
υπαλλήλους ή ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγε-
τικών Οργανώσεων.

3. Η παρ. στ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία δίω-

ξης ή στις ομάδες κυνηγών είναι μέλη των συνεργαζό-
μενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κυνηγετικών Συλλόγων. Κατά τη δράση τους, σύμφωνα 
με την παρούσα, εκτελούν νόμιμη θηρευτική δραστη-
ριότητα εφόσον διαθέτουν άδεια θήρας εν ισχύ και 
ασφαλιστική κάλυψη κατά το χρονικό διάστημα που 
δραστηριοποιούνται.

4. Η περ. β του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
β. Καταρτισθεί σχέδιο εξάλειψης της νόσου και να θε-

σπιστούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα 
οποία αφορούν τους αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, 
εντός της μολυσμένης περιοχής και περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων:

- αναστολή της θήρας στο εσωτερικό της μολυσμένης 
περιοχής, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά των 
αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών και επιπλέον να μην 
είναι εφικτή η μετάδοση του ιού μέσω υποδημάτων/
εξοπλισμού, συλλογή και εξέταση δειγμάτων από όλους 
τους αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών που ανευρίσκονται 
νεκροί από τα συνεργεία δίωξης καθώς και υγειονομική 
ταφή πτωμάτων,

- εντατικοποίηση της θήρας στην περιμετρική ζώνη 
από τα συνεργεία δίωξης (με εργαστηριακό έλεγχο όλων 
των θηρευμένων ζώων και αναμονή των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων πριν τη διάθεση του κρέατος).

5. Η 3η ενότητα του Παραρτήματος 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

Η κάθε Δασική Αρχή, πέραν του Πίνακα «Σχέδιο Απο-
μείωσης του Αγριόχοιρου εκφρασμένο σε Πλέγμα Ανα-
φοράς κελιών 10x10km» του παρόντος Παραρτήματος 
για τον έλεγχο, την έγκριση - θεώρηση των αιτήσεων 
των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για 
κατά παρέκκλιση θήρα του αγριόχοιρου και υβριδίων 
αυτού, θα κάνει χρήση και των χαρτών απεικόνισης του 
πλέγματος και των λοιπών πληροφοριών του χάρτη. 
Υποβοηθητικά οι Δασικές Αρχές θα λάβουν και σχετικό 
αρχείο KML. Οι Δασικές Αρχές μπορούν να εγκρίνουν 
δράσεις των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνη-
γών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού με τη χρήση 
σκύλων δίωξης και εντός καταφυγίων άγριας ζωής και 
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περιοχών απαγόρευσης θήρας που περιλαμβάνονται 
εντός του πλέγματος 10χ10Km σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις της παρούσας.

Άρθρο 2
1. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-

σής της.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ενέργειας και Τροφίμων
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