
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής 
Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα 
της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυ-
κείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

2 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων ενημέρωσης, για το ειδικό 
μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη, 
για το έτος 2021.

3 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 
μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 
χώρες, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ9/90217/Δ4 (1)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής 

Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής 

Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα 

της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυ-

κείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

(β) της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 21 και της παρ. 4 
του άρθρου 169 του ν.  4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 

τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νο-
μοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερ-
μανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

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

(δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118),

(ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 

(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

(ι) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

3. Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/5.6.2018 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδεί-
ας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των 
μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - 
Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης 
των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)» (Β΄ 2187 - Διορθ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3470

47013



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47014 Τεύχος B’ 3470/29.07.2021

σφαλμ. στο Β΄ 2485) κατά το μέρος που αφορά τα μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ..

4. Τις παρ. 1-3 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 
2 της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.5.2021 απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμά-
των εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180).

5. Την υπ’ αρ. 24/6.5.2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το από 6.7.2021 πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της 
Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/454/83789/
Β1/12.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθη-
μάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελ-
ματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα 
της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων 
(Π.ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως εξής:

Α΄ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ. 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1 Νέα Ελληνικά 4

2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 3

Γεωμετρία 1

3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2

Χημεία 1

Βιολογία 1

4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία)

2

5 Ιστορία 1

6 Θρησκευτικά 1

7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2

8 Φυσική Αγωγή 2

9 Πληροφορική 2

ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες

1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1 Οικονομία, Διοίκηση 2Ε

2 Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία 3Ε

3 Τέχνες και Πολιτισμός 2Ε

4 Υγεία και Ευεξία 2Ε

5 Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον 2Ε

6 Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες 2Ε

ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Αριθμ. 900/195691 (2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων ενημέρωσης, για το ειδι-
κό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη -
μέλη, για το έτος 2021.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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 κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας 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) Της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 1387/231285/
17.9.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 
της 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, 
σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέ-
ρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 
2019-2023» (Β΄ 3838).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της 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) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ 
αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347),

β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της 
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελο-
οινικό τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 190),

γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτρο-
πής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα (L 190),

δ) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 

(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (L 347),

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιου-
νίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β΄ 3374).

5. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κά-
λυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του 
προγράμματος «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ» οικονο-
μικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκρι-
θεί με την υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας

Ειδικά για το έτος 2021 η προθεσμία της παρ. 1 του 
άρθρου 14 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 3838), για την υποβολή των 
αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων ενημέρωσης, παρα-
τείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την τριακο-
στή (30ή) ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Η Υφυπουργός
ΦΩTEINH ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Ι

Αριθμ. 899/195668 (3)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 
μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 
χώρες, για το έτος 2021.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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 κυρώ-
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σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας 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) Της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/
27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 
της 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, 
σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθη-
σης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περί-
οδο 2019-2023» (Β΄ 1549), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 976/148727/20.6.2019 
όμοιας απόφασης (Β΄ 2554).

γ) 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) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ 
αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347),

β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της 
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελο-
οινικό τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 190),

γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτρο-
πής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα (L 190),

δ) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 

(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (L 347),

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιου-
νίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193),

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β΄ 3374).

5. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κά-
λυψη 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. 491/62337/27.3.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας

Ειδικά για το έτος 2021 η προθεσμία της παρ. 1 του 
άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1549), για την υποβολή των 
αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, όπως 
η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ 
αρ. 662/161336/18.6.2021 απόφασης της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2729), παρατεί-
νεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 27η 
Αυγούστου 2021.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Η Υφυπουργός

ΦΩTEINH ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

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