
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Π2-42939/09.08.2022 απόφασης του Υπουργού 
Εξωτερικών «Καθορισμός αρχών ειδικών και δυ-
σμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου 
χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απο-
μακρυσμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Β’ 4351).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 
18702/2020 υπουργικής απόφασης «Σύσταση 
Μητρώου Εγκαυματιών, θυμάτων δασικών πυρ-
καγιών, και ορισμός διαδικασίας διάθεσης προϊό-
ντων» (Β’ 1356) - Μετονομασία και μετατροπή του 
Μητρώου εγκαυματιών από δασικές πυρκαγιές 
του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) σε Εθνικό 
Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε αιτία 
εγκαύματος.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ-
γειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν.  3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π2-58105 (1)
   Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Π2-42939/09.08.2022 απόφασης του Υπουργού 

Εξωτερικών «Καθορισμός αρχών ειδικών και 

δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου 

χρόνου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απο-

μακρυσμένες χώρες υπαλλήλους του Υπουργεί-

ου Εξωτερικών» (Β’ 4351). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4781/2021 «Οργά-

νωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Το άρθρο 133 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), με το οποίο 
ανασυστάθηκε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα 
την πόλη Βεγγάζη της Λιβύης.

3. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της 22ας Σεπτεμβρίου 2022.

4. Την παρ. 2 του άρθρου 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 για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Την υπό στοιχεία Π2-42939/09.08.2022 απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρχών ειδικών 
και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρό-
νου άδειας, για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμέ-
νες χώρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Β’ 4351).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση  - συμπλήρωση του άρθρου 1 

της υπό στοιχεία Π2-42939/09.08.2022 απόφασης του 
Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρχών ειδικών και 
δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου 
άδειας, για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώ-
ρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β’ 4351) 
με την προσθήκη του Γενικού Προξενείου Βεγγάζης στην 
υποπερίπτωση Γενικά Προξενεία της περ. α’ των αρχών 
ειδικών συνθηκών διαβίωσης και της περ. β’ των αρχών 
δυσμενών συνθηκών διαβίωσης.

2. Κατόπιν της προσθήκης αυτής, το άρθρο 1 της υπό 
στοιχεία Π2-42939/09.08.2022 απόφασης του Υπουργού 
Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 1
Πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών διαβίωσης

α) Ως Αρχές ειδικών συνθηκών διαβίωσης ορίζονται 
οι ακόλουθες:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Πρεσβείες: Αβάνας, Άγκυρας, Αδδίς Αμπέμπα, Αλγε-
ρίου, Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, 
Βηρυτού, Δαμασκού, Ερεβαν, Ισλαμαμπάντ, Καΐρου, 
Καμπέρρας, Καράκας, Κιέβου, Κινσάσας, Κουβέιτ, Λίμα, 
Μανίλας, Μεξικού, Μοντεβίδεο, Μόσχας, Μπακού, Μπαν-
γκόκ, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ναϊρόμπι, Νέου Δελ-
χί, Νουρ-Σουλτάν, Ντακάρ, Ντόχα, Ουέλλιγκτων, Πεκίνου, 
Πρετόριας, Ραμπάτ, Ριάντ, Σαντιάγο, Σαράγεβο, Σεούλ, 
Σκοπίων, Τελ Αβίβ, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιράνων, Τιφλί-
δας, Τόκυο, Τρίπολης, Τύνιδας, Χαράρε, Χαρτούμ.

Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας
Γενικά Προξενεία: Αγίας Πετρούπολης, Αγίου Παύλου, 

Αδελάΐδας, Αλεξάνδρειας, Αργυροκάστρου, Βεγγάζης, 
Γιοχάνεσμπουργκ, Γκουανγκτζού, Ερμπίλ, Ιεροσολύμων, 
Καΐρου, Κορυτσάς, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μονα-
στηρίου, Μόσχας, Νοβοροσσίσκ, Οδησσού, Σαγκάης, 
Σίδνεϋ, Τζέντας, Χονγκ Κονγκ.

Προξενεία: Αδριανούπολης, Κέηπ Τάουν, Πέρθης.
β) Από τις Αρχές ειδικών συνθηκών της περ. α’ του 

άρθρου 1, οι ακόλουθες αποτελούν Αρχές δυσμενών 
συνθηκών διαβίωσης:

Πρεσβείες: Άγκυρας, Αδδίς Αμπέμπα, Αλγερίου, 
Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, Δαμασκού, Ερεβαν, Ισλαμα-
μπάντ, Καράκας, Κιέβου, Κινσάσας, Κουβέιτ, Μεξικού, 
Μπακού, Ναϊρόμπι, Νέου Δελχί, Νουρ-Σουλτάν, Ντακάρ, 
Πεκίνου, Ριάντ, Σκοπίων, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιφλίδας, 
Τρίπολης, Χαράρε, Χαρτούμ.

Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας.
Γενικά Προξενεία: Βεγγάζης, Γκουανγκτζού, Ερμπίλ, 

Μαριούπολης, Μοναστηρίου, Οδησσού, Σαγκάης, Τζέ-
ντας».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Π2-42939/
09.08.2022 (Β’ 4351) απόφαση.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

Ι

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 65009 (2)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 

18702/2020 υπουργικής απόφασης «Σύσταση 

Μητρώου Εγκαυματιών, θυμάτων δασικών πυρ-

καγιών, και ορισμός διαδικασίας διάθεσης προϊό-

ντων» (Β’ 1356) - Μετονομασία και μετατροπή του 

Μητρώου εγκαυματιών από δασικές πυρκαγιές 

του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) σε Εθνι-

κό Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε 

αιτία εγκαύματος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 4931/2022 «Σύσταση Εθνικού 

Μητρώου Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύ-
ματος» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 18702/2020 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Μητρώου Εγκαυματιών, θυ-
μάτων δασικών πυρκαγιών, και ορισμός διαδικασίας 
διάθεσης προϊόντων» [Β’ 1356].

3. Τον κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

4. Τον ν. 4624/2019, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 3892/2010, «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189).

6. Τον ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), και ιδίως την 
παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

7. Τον ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες 
λοιπές διατάξεις».

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχέι με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 128).

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

11. Την υπό στοιχεία  Β2β/Γ.Π. οικ.64150Β2β/08-11-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε, παρ. 5, 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία 
με την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς η εν λόγω υπουργική απόφαση 
ρυθμίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την διαδικα-
σία ένταξης στο «Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών - θυμά-
των από κάθε αιτία εγκαύματος». Παράλληλα, να σημει-
ωθεί ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.18702/2020 
υπουργική απόφαση «Σύσταση μητρώων Εγκαυματιών, 
θυμάτων δασικών πυρκαγιών και ορισμός διαδικασίας 
διάθεσης προϊόντων» ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Μητρώου 
Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε αιτία 
εγκαύματος

1. Τo Μητρώο Εγκαυματιών, θυμάτων δασικών πυρ-
καγιών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαυματιών - 
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θυμάτων των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 
(«Μητρώο Εγκαυματιών») το οποίο συστήθηκε δυνάμει 
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 18702/2020 απόφασης 
Υπουργού Υγείας [Β’ 1356], στο Υπουργείο Υγείας, ως 
σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. (6) του 
ΓΚΠΔ, για τους σκοπούς της καταγραφής των δικαιούχων 
περίθαλψης και της παροχής σε αυτούς όσων από τις 
παροχές, που αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4626/2019, δεν παρέχονται ήδη σε αυτούς μέσω του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), 
μετονομάζεται, δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 4931/2022 
(Α’ 94), σε «Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων από 
κάθε αιτία εγκαύματος». Στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματι-
ών - θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος εντάσσονται 
εγκαυματίες από ατύχημα ή δασική ή αστική πυρκαγιά 
ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πρόκλησης εγκαύμα-
τος κάθε τύπου, όπως θερμικού, χημικού, ηλεκτρικού, 
από ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων 
εγκληματικών ενεργειών, για τα οποία υπάρχει σχετική 
δικογραφία.

2. Οι θεράποντες ιατροί, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι 
ως χρήστες του Σ.Η.Σ., ταυτοποιούνται κατά την είσοδο 
τους στο Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε 
αιτία εγκαύματος με τη χρήση των στοιχείων ταυτοποί-
ησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
(κωδικοί ΔΑΠΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά-
ξεις του ν. 3892/2010. Η διασύνδεσή τους με το Μητρώο 
επιτρέπεται μόνο για το σκοπό της παροχής στους δι-
καιούχους όσων από τις παροχές, που αναφέρονται στο 
άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δεν παρέχονται ήδη 
σε αυτούς μέσω του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του ν. 3892/2010.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των δικαιού-
χων των παροχών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58 
ν. 4931/2022 (Α’ 94), καταχωρούνται στο Μητρώο από 
τους θεράποντες ιατρούς και τυγχάνουν περαιτέρω επε-
ξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρ. 1 
της παρούσας απόφασης. Τα εν λόγω δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους αφορούν 
την ταυτοποίησή τους ως δικαιούχων και είναι τα ίδια 
με αυτά που καταχωρούνται στο Σ.Η.Σ. και δικαιολο-
γούν τη χορήγηση σε αυτούς όσων από τις παροχές, που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δεν 
παρέχονται ήδη σε αυτούς μέσω του Σ.Η.Σ. Τα δεδομένα 
αυτά τηρούνται στο Μητρώο Εγκαυματιών για χρονικό 
διάστημα είκοσι ετών. Δύνανται να τηρηθούν για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα υπό τους όρους του περ. (ε), 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ και για σκοπούς, που 
έχουν ως νομική βάση μία τουλάχιστον από τις διατάξεις 
των περ. (β), (γ), (στ), (ζ), (η), (θ), και (ι) της παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του ΓΚΠΔ. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν 
τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ 
και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και ισχύουν για το Σ.Η.Σ. Το 
Σ.Η.Σ. ενημερώνεται για την εγγραφή δικαιούχων στο 
Μητρώο Εγκαυματιών, προκειμένου να είναι σε θέση να 
παράσχει κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), 
τις παροχές που παρέχονται στους δικαιούχους μέσω 
του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
ν. 3892/2010.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου Εγκαυμα-
τιών είναι το Υπουργείο Υγείας. Ως εκτελών την επε-
ξεργασία ορίζεται ο ΕΟΠΥΥ, στον οποίο ανατίθενται ο 
σχεδιασμός, η υλοποίηση, η τήρηση υπό συνθήκες που 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα 
και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ιδίως με τη χρήση 
ισχυρής κρυπτογράφησης, η διαδικασία ενημέρωσης 
του Σ.Η.Σ. και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την πλήρωση 
των σκοπών της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, όπως 
η διαδικασία της κατηγοριοποίησής τους και της κατά 
παρέκκλιση κάλυψής τους από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και διάθεσης σε αυτούς των 
πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστι-
κών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, 
αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων 
(σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, 
πιεστικής μάσκας προσώπου - νάρθηκα, καθώς και παρο-
χής της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμ-
βανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών 
και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκα-
τάστασή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ επιφορτίζεται 
με όλες τις υποχρεώσεις, που θέτουν για τον εκτελού-
ντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και, ιδίως 
το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, οι διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4931/2022 (Α’ 94) και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται η διαδικασία διάθεσης στους δι-
καιούχους - εγγεγραμμένους στο Μητρώο όσων από 
τις παροχές, που αναφέρονται στο άρθρο 58 του 
ν.  4931/2022 (Α’  94), δεν παρέχονται ήδη σε αυτούς 
μέσω του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά-
ξεις του ν. 3892/2010, και για τη σχετική αποζημίωση 
των παρόχων.

2. Ως προς τις λοιπές παροχές, οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) και οι οποίες δεν 
παρέχονται στους δικαιούχους μέσω του Σ.Η.Σ., σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010, 
ορίζεται διαδικασία έκδοσης από το θεράποντα ιατρό 
παραπεμπτικού χορήγησης υλικών.

Με την υποβολή του παραπεμπτικού χορήγησης 
υλικών του προηγούμενου εδαφίου από το δικαιούχο 
εγκαυματία, αυτός μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από 
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ πάροχο, χωρίς υποχρέωση 
εκ μέρους του δικαιούχου εγκαυματία για την καταβολή 
οποιασδήποτε συμμετοχής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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Αριθμ. 1404/331333 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν.  3877/2010 

(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-

στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα-
στηριότητας» (Α’ 160).

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).

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

δ) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

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

στ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 19)

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

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

θ) Του ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α’ 134).

ι) Της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο 
(Β’ 4190).

ια) Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ιβ) Tης υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) κοινής 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε Γενι-
κός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Δη-
μήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα.

2. Την υπ’ αρ. 91/30-09-2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 1341/302271/11-10-2022 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και 
Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 (Β’ 1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013
(Β’ 1957), 384/52287/17-4-2014 (Β’ 1031), 603/83797/
27-6-2014 (Β’ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β’ 2258),
2042/29553/29-5-2015 (Β’1065), 6655/82133/
23-7-2015 (Β’ 1572), 5435/72617/24-6-2016 (Β’ 1931),
4332/48587/23-5-2017 (Β’ 1916), 7852/88393/
22-08-2017 (Β’ 2960), 1117/52284/05-04-2018 (Β’ 1327),
1441/80504/07-06-2018 (Β’ 2180), 2063/108562/
03-08-2018 (Β’ 3425), 3139/138938/12-10-2018 (Β’ 4705),
452/79088/12-04-2019 (Β’ 1418), 1106/125833/
31-05-2019 (Β’ 2296), 1444/204642/12-08-2019 (Β’ 3371),
1604/266804/18-10-2019 (Β’ 3975), 419/102902/
14-4-2020 (Β’ 1428), 418/102900/14-4-2020 (Β’ 1621), 
845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 1647/299960/
26-10-2020 (Β’ 4779), 2009/351458/15-12-2020 (Β’ 5645),
1034/160054/17-06-2021 (Β’ 2667), 1393/229610/
30-08-2021 (Β’ 4070), 2012/361473/14-12-2021
(Β’ 6032), 2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040), 454/
99082/12-04-2022 (Β’ 1787), 1099/244926/25-08-2022 
(Β’ 4598), 1098/244914/25-08-2022 (Β’ 4679) αποφάσεις, 
τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2021, σε 15-12-2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Αγροτικής
Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

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