
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 
(Β’ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) 
προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016».

2 Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.

3 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίο-
δο 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37798 - 03/04/2018 (1).
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 

(Β’ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) 

προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επι-

χειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/

2016». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαί-

σιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄117), και ιδίως των άρθρων 29 
και 37-41 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17 Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 
(Β’ 4122) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν-
δυτικά σχέδια του τομέα αυτού».

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 108621/17-10-2016 
(Β’ 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργι-
κών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέ-
ξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β’ 4122) 
και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού 
«Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτι-
κών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγ-
χρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις δια-
τάξεις του ν. 1892/1990».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
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ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

11. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’37).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ173/
04.11.2016 (Β’ 3610) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφά-
σεις αρ. Υ226/27-12-2016 (Β’4233) και Υ12/14.03.2018 
(Β’ 978) και ισχύει.

14. Την κοινή υπουργική απόφαση 129345/24-11-2017 
(Β’ 4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσε-
ων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθε-
στώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», 
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύ-
σεις μείζονος μεγέθους» του έτους 2017».

15. Την υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενι-
σχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξια-
κού ν. 4399/2016» (Β’ 4445), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 16406/08.02.2018 (Β’ 414) υπουργική 
απόφαση.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.: 

137926/14-12-2017 «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώ-
τος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυ-
ξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 4445) υπουργικής απόφασης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
Παρασκευή 15-12-2017. Ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 07.05.2018».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/147368/453 (2)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 56 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας γιο την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

β) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και λοιπές διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορί-
ζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 224).

δ) Του π.δ. 4/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α’ 114).

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

η) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/130027/2973/26-3-2018 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού κσι Αθλητισμού Κωνσταντίνο 
Στρατή» (Β’ 1121).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 2076).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ172/4-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» 
(Β’ 3610).

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΟΥ/103169/7827/
9-3-2018 Εισηγητική-Οικονομική Έκθεση της Γ.Δ.Ο.Υ. 
σύμφωνα με την οποία προκαλείται συνολική δαπάνη για 
το τρέχον έτος ύψους 329.187,11 € περίπου. Το σύνολο 
της προκαλούμενης δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται, από 28-2-2018 Πολιτικό Γραφείο Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να επικουρεί 
στο έργο του τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.
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2. Στο ανωτέρω Πολιτικό Γραφείο, για την εκπλήρωση 
του σκοπού του συνιστώνται τρείς (3) θέσεις μετακλητών 
διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών 
συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατά-
ξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση στο ως 
άνω Πολιτικό Γραφείο μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του 
Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού
Οικονομικών και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 1681/49872 (3)
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-

σεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική 

περίοδο 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 925/39512/

21-4-2015 υπουργικής απόφασης (Β’680) «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του 
Συμβουλίου», όπως ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 2 της με αριθμ. 4809/110874/
13-10-2015 υπουργικής απόφασης (Β’2269) «Συμπλη-

ρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλε-
ση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/
2013 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν.

γ) Της παρ. 2 του αρ. 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147Β/22-2-2015) «Εθνικές επιλο-
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ)1306 /2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’38).

β) Το π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων ....Ανάπτυξης και Τουρισμού».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α’116) Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

δ) Το π.δ. 97/2017 (Α’138) «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 4809/

110874/13-10-2015 υπουργικής απόφασης (Β’2269), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις παρακάτω μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις βιομηχανικής τομάτας, προκειμέ-
νου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης βιομηχανικής τομάτας για την περίοδο μετα-
ποίησης έτους 2018.

α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΝΟΣ ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. EUROFOOD ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Ε.

5 ΚΩΠΑΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΩΠΑΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

6 ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ- 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DAMAVAND ΑΕ

7 ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ ΣΕΡΚΟ FOODS

8 ΣΤΡΥΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

9 ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ Ε.Π.Ε

10 AGROFARM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROFARM HELLAS Α. Ε.
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α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

11 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. DEL MONTE HELLAS S.A.

12 MAST FOODS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAST FOODS A.B.E.E.E

13 UNILEVER-KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ UNILEVER-KNORR ABEE

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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