
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 
15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλι-
κού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων 
και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας».

2 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 
23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών 
Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

3 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 
10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασί-
ας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις Νομού Ηρακλείου.

4 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 
29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Κα-
πνοβιομηχανίας όλης της χώρας.

5 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-
σεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο 
καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την 
μεταποιητική περίοδο 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. οίκ. 26706/1589 (1)
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 

15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλι-

κού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων 

και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄) «Ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την αριθμ. οίκ. 32921/2175/13-6-2018 εγκύκλιο με 
θέμα «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (Α.Δ.Α.: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-
9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-245470-2019/10001/7-6-2019 έγγρα-
φο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 7-6-2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη 
ως γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες 
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως γενικώς υποχρεωτική την από από 
15-5-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των 
ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
όλης της χώρας», με πράξη κατάθεσης 9/24-5-2019, για 
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, 
που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. οίκ. 26708/1591 (2)
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 

23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών 

Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄) «Ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την αριθμ. οίκ. 32921/2175/13-6-2018 εγκύκλιο με 
θέμα «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (Α.Δ.Α.: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-
9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-245470-2019/10001/7-6-2019 έγγρα-
φο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 7-6-2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως γενικώς υποχρεωτική την από 23-5-2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρή-
της, με πράξη κατάθεσης 1/28-5-2019 του ΤΕΕΣ Ηρακλείου, 
για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλ-
ματος στον κλάδο και στον τόπο, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  

     Αριθμ. οίκ. 26707/1590 (3)
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 

10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμ-

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ-

γασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επι-

χειρήσεις Νομού Ηρακλείου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄) «Ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την αριθμ. οίκ. 32921/2175/13-6-2018 εγκύκλιο με 
θέμα «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (Α.Δ.Α.: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-
9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-245470-2019/10001/7-6-2019 έγγρα-
φο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 7-6-2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη 
ως γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες 
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως γενικώς υποχρεωτική την από 10-4-2019 
«Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 
όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου», με πράξη 
κατάθεσης 7/11-4-2019, για όλους τους εργοδότες και ερ-
γαζόμενους στον κλάδο και στον τόπο, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  
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   Αριθμ. οίκ. 26705/1588 (4)
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 

29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Κα-

πνοβιομηχανίας όλης της χώρας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄) «Ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την αριθμ. οίκ. 32921/2175/13-6-2018 εγκύκλιο με 
θέμα «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (Α.Δ.Α.: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-
9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-245470-2019/10001/7-6-2019 έγγρα-
φο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 7-6-2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως γενικώς υποχρεωτική την από 
29-3-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Καπνοβιομηχα-
νίας όλης της χώρας, με πράξη κατάθεσης 5/29-3-2019, 
για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, 
που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  

     Αριθμ. 1706/138552 (5)
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσε-

ων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο κα-

θεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την με-

ταποιητική περίοδο 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της 926/39517/6-4-2015 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 680 Β΄) «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγού-
νται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Συμβουλίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 2 της 4810/110876/13-10-2015 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2269 Β΄) «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά 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», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου  33 της 104/7056/2015 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ  147/τ.Β΄/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 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

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 (ΦΕΚ 38 Α΄),

β) το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων… Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

γ) το π.δ.  97/2017 (ΦΕΚ  138  Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

δ) το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) την 2429/119958/6-9-2018 απόφαση (ΦΕΚ 3901 Β΄) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου»,

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 4810/

110876/13-10-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2269 Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις παρακάτω μετα-
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ποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2019.

α.α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε.

2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

3 Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» -

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΔΑΝΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.

5 ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΠΙΣ Α.Ε

7 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

8
AGRO PHOENIX Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΝΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

AGRO PHOENIX

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, 11 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ   
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