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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου
Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο
με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω
της κήρυξης ως υποχρεωτικής από 29.06.2022
(Β’ 3354) της Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων
σε όλη την χώρα με Π.Κ. 14/9.6.2021.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 1) και του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά
με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β’ 1549).

Αρ. Φύλλου 3742

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66411
(1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου
Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο
με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω
της κήρυξης ως υποχρεωτικής από 29.06.2022
(Β’ 3354) της Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις
επιχειρήσεις Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων σε όλη την χώρα με Π.Κ. 14/9.6.2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 2).
4. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3),
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5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).
6. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 «Περί
χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας
του προσωπικού αυτών» (Α’ 235).
7. Την υποπαρ. ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
9. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»(Α’ 168).
11. Την υπ’ αρ. 38866/21-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»
(Β’ 2030).
12. Την υπ’ αρ. 59438/2022 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς
υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. “Για τους όρους
αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης
της χώρας για το 2021-2023”» (Β’ 3354).
13. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019
υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/
7-10-2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’
4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/
23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131),
13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/
9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695),
22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/
12-6-2020 (Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780),
39551/Δ1.11831/30- 9-2020 (Β’ 4261), 49091/Δ1.14744/
4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β’ 139),
8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’ 755), 90972/15-11-2021
(Β’ 5393), 106022/21-12-2021 (Β’ 6182), 109084/31-12-2021
(Β’ 6355), 9332/2-2-2022 (Β’ 390) όμοιες και ισχύει και ιδίως
την παρ. 5.19 του άρθρου 5 αυτής.
14. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία
υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) από
το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων, ως προς τη δήλωση.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4
(Πίνακας Προσωπικού), όπως ορίζεται στην παρ. 5.19 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019
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υπουργικής απόφασης «“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»
(Β’ 3520), για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει
από την υπ’ αρ. 59438/2022 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς
υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. “Για τους όρους
αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης
της χώρας για το 2021-2023”» (Β’ 3354), έως 31/7/2022.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1142/202042
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190
της 15-07-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190
της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες
χώρες για την προγραμματική περίοδο 20192023» (Β’ 1549).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 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 (Α’ 78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014- 2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες
διατάξεις» (Α’ 200).
ε) Των υποπαρ. Β2 έως Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α’ 107).
στ) Του άρθρου 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).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347/20.12.2013),
β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008
της Επιτροπής (L 190/15.07.2016),
γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (L 190/15.07.2016),
δ) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου
(L 347/20.12.2013),
ε) (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(L 193/01.07.2014),
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στ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/419 της
Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2016/1149 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (L 84/20.03.2020),
ζ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για
το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014,
(ΕΕ) αριθ. 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ)
2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά
ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής (L 119/17.04.2020),
η) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της
Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση
της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν
(L 140/04.05.2020),
θ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για
το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών
και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149
όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας
COVID-19 (L 205/29.06.2020),
ι) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/725 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2021, σχετικά με παρέκκλιση, για
το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014,
(ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) αριθ.
615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368 όσον αφορά ορισμένους
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
(L 155/05.05.2021).
3. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
7. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).
8. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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10. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού
τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
11. Την υπ’ αρ. 511/83903/29.3.2022 εισήγηση του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
12. Την υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019 κοινή υπουργική
απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1)
και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με
το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023»
(Β’ 1549).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την
κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του
προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ οικονομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής
που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1549), αποφασίζουμε:

α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης
που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ’ αρ.
806/178189/7.7.2021, υπ’ αρ. 974/204464/2.8.2021 και
υπ’ αρ. 1158/233790/1.9.2021 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ,
η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται από τη
λήξη της και λήγει στις 5 Αυγούστου 2022.».
β) Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης
που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ’ αρ.
806/178189/7.7.2021, υπ’ αρ. 974/204464/2.8.2021 και
υπ’ αρ. 1158/233790/1.9.2021 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ,
η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου παρατείνεται από
τη λήξη της και λήγει στις 5 Αυγούστου 2022.».

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1549)
Το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 491/62337/07.05.2019 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
τροποποιείται ως ακολούθως:

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Εξωτερικών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022
Οι Υπουργοί

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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