
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλί-
κων του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία των ανήλικων 
καταναλωτών» του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) για την 
προστασία των καταναλωτών.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2454/235853/20/09/2019 
υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ’ αρ. 
2018/273 και (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 σχετικά με τη 
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 126147 (1)

   Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλί-

κων του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία των ανήλικων 

καταναλωτών» του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) για την 

προστασία των καταναλωτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

(β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

(γ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

(δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει.

(ε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

(στ) 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).

(ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), και διορθώσεις σφαλμάτων στο 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 126).

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

(θ) το άρθρο 7α «Ψυχική Υγεία των ανήλικων κατα-
ναλωτών» του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) για την προστασία 
των καταναλωτών.

2. Τις αποφάσεις:
(α) με υπ’ αρ. 79595/30-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

(β) υπ΄ αρ. 117036/17-11-2015 (Β΄ 2490) Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

3. Την υπ’ αρ. 78013  - 23/07/2020 πρόσκληση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό 
μελών της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρ-
θρου 7α «Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών» 
του ν. 2251/1994 (Α΄ 194).

4. Τις προτάσεις των φορέων για τον ορισμό εκπροσώ-
πων τους στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.

5. Το πρακτικό εκλογής εκπρόσωπου του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς προερχόμενο 
από τις Ενώσεις Καταναλωτών, κατά τη Συνεδρίαση της 
8/10/2020.

6. Την υπ’ αρ. 120688/13-11-2020 εισήγηση δημοσιο-
νομικών επιπτώσεων από την ΓΔΟΥ.

7. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν 
θέματι ομάδας εργασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

(Α) Την συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλί-
κων (εφεξής «Επιτροπή») του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία 
των ανήλικων καταναλωτών» του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) 
για την προστασία των καταναλωτών.

(Β) Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
Μέλη:
1ο Μέλος: Θεώνη Κουφονικολάκου του Νικολάου (ΑΔΤ: 

ΑΝ 161715), Βοηθός Συνήγορος του κύκλου Δικαιωμά-
των του Παιδιού, από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος 
του Πολίτη». Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Τσαγκάρη 
του Ισίδωρου (ΑΔΤ: ΑΕ 083138), ειδική επιστήμονας στην 
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

2ο Μέλος: Αριστοτέλης Σταμούλας του Ευαγγέλου 
(ΑΔΤ: AM 249644), ειδικός επιστήμονας από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Αναπληρωματικό μέλος: Ειρήνη Μακρή του Αποστό-
λου (ΑΔΤ: ΑΕ 028893) ειδική επιστήμονας, από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

3ο Μέλος: Γεώργιος Νικολαΐδης του Ανδρέα (ΑΔΤ: 
ΑΙ 636061) Ψυχίατρος, Διευθυντής - Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού.

Αναπληρωματικό μέλος: Μεταξία Σταυριανάκη του 
Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ 684664) Κοινωνική Λειτουργός στο Ιν-
στιτούτο Υγείας του Παιδιού.

4ο Μέλος: Γεράσιμος Κολαΐτης του Ανδρέα (ΑΔΤ: 
ΑΒ 503944), Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Διευ-
θυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝ Παίδων 
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

Αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Γιαννακόπουλος του 
Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΚ 713682), Επίκουρος Καθηγητής Παι-
δοψυχιατρικής ΕΚΠΑ.

5ο Μέλος: Αναστασία Χατζηπαύλου του Μιχαήλ (ΑΔΤ: 
ΑΝ 056223) από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας.

Αναπληρωματικό μέλος: Ευτυχία Κατσιγαράκη του 
Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΗ 030857) από την Ένωση Προστασίας 
Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης.

6ο Μέλος: Αθανάσιος Κυρίτσης του Ηλία (ΑΔΤ: 
ΑΒ 978377), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδος.

Αναπληρωματικό μέλος: Αντώνιος Γραβάνης του Γεωρ-
γίου - Ηλία (ΑΔΤ: ΑΝ 783592), Πρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

7ο Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος του Χρήστου 
(ΑΔΤ:Χ 507985), Πρόεδρος και Νόμιμος εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιγνι-
διών και Αμαξών. 

Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Δενέγρης του 
Βύρωνα (ΑΔΤ: Τ 577370) Γενικός Γραμματέας του Συν-
δέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιγνιδιών και 
Αμαξών.

8ο Μέλος: Γεωργία Αγγελιδάκη του Χαραλάμπους 
(ΑΔΤ: ΑΟ 132669), Νομική Σύμβουλος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας (ΕΣΕΕ).

Αναπληρωματικό μέλος: Ελισσάβετ Σαλπέα του Πέτρου 
(ΑΔΤ: Χ 192473), Κοινωνικός Επιστήμονας του ΙΝΕΜΥ της 
ΕΣΕΕ.

9ο Μέλος: Αικατερίνη Φλώρου του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΖ 219577), Υπάλληλος του Τμήματος Επικοινωνίας με 
Καταναλωτές, της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρω-
σης Καταναλωτή, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

Αναπληρωματικό μέλος: Αθηνά Σαλάππα του Ανδρέα 
(ΑΔΤ: ΑΕ 533347) Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής, 
Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας, της Δι-
εύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

(Γ) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Θεώνη Κου-
φονικολάκου του Νικολάου και Αντιπρόεδρος αυτής η 
Μαρία Τσαγκάρη του Ισίδωρου.

(Δ) Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Στυλιανός 
Καναβός του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΙ 656706) υπάλληλος 
του Τμήματος Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς και 
Εταίρους, της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Κα-
ταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

(Ε) Λειτουργία της Επιτροπής:
1) Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από 

τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, 
η οποία σε συνεργασία με την Πρόεδρο καθορίζει την 
ημερομηνία σύγκλησης.

2) Η Επιτροπή δύναται να συγκαλείται εκτάκτως σε 
συνεδρίαση, εφόσον προκύπτει σοβαρό θέμα αρμοδι-
ότητας της είτε με πρωτοβουλία της Προέδρου της είτε 
μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους της, στην 
οποία θα αναφέρονται και τα προτεινόμενα θέματα της 
ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση και η ημερήσια διά-
ταξη αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής με μέριμνα 
της ανωτέρω Υπηρεσίας.

3) Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται 
στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της.

4) Η Πρόεδρος μπορεί σε συνεννόηση με τα λοιπά 
τακτικά μέλη, να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επι-
τροπής εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους των δημόσιων 
αρχών, οργανισμών, οικονομικών και κοινωνικών φορέ-
ων. Αυτοί δύνανται να παρίστανται με δικαίωμα λόγου, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5) Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με την υπό 
εξέταση καταγγελία, ζητά τη συνδρομή ή και τη συμμε-
τοχή στις συνεδριάσεις άλλων φορέων ή οργανισμών 
των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται ή είναι συναφείς 
με την υπό εξέταση υπόθεση.

6) Ο υπεύθυνος εταιρείας της οποίας το προϊόν τίθεται 
σε αξιολόγηση από την Επιτροπή ή τεχνικός σύμβουλος 
αυτής δύναται να παρίσταται ενώπιον της προκειμένου 
να καταθέσει τις απόψεις του, οι οποίες θα συνεκτιμη-
θούν πριν την τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

7) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να συγκε-
ντρώνουν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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8) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται 
στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

9) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
(ΣΤ) Η Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη και οι συνεδριά-

σεις της θα πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου των 
Δημοσίων Υπηρεσιών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 3248/335184 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2454/235853/20-09-2019 

υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαί-

ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ’ 

αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 σχετικά 

με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-

λευταίου εδαφίου του άρθρου 64 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» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2) Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «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».

γ) (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 κατ΄ εξουσιοδότηση κανονι-
σμός της Επιτροπής (ΕΕ L58/28.02.2018) «για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, 
το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και 
την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχόμε-
νων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και 
τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τρο-
ποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 
της Επιτροπής και του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», 

δ) (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανό-
νων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπε-
λοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων 
και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοι-
νοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

3) Το έγγραφο εργασίας υπό στοιχεία Α/16864/2008 
«Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης 
των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονι-
σμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008».

4) Την υπ΄ αρ. 2919/95506/13-09-2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄ 3276), όπως 
κάθε φορά ισχύει.

5) Την υπ΄ αρ. 866/86629/18-03-2020 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 
2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 1422), όπως κάθε φορά ισχύει.

6) Την υπ΄ αρ. 2454/235853/20/09/2019 υπουργική 
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 
σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» 
(Β΄ 3645).

7) Το π.δ. υπ΄ αρ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8) Την υπ΄ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή 
(Β΄ 3374).
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9) Την υπ΄ αρ. 6354/210153/23-08-2019 Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 623).

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2454/235853/20/09/2019 

υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονι-
σμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) 
αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουρ-
γικού δυναμικού» (Β΄ 3645) ως παρακάτω:

Στο άρθρο 14 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Η υποβολής της δήλωσης συγκομιδής γίνεται μέσω 
της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ, με ημερομηνία 
έναρξη την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήξη την 30η 
Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Για το έτος 2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής της 
δήλωσης συγκομιδής, κατά παρέλκυση των ανωτέρω, 
είναι η 20η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020 

Η Υφυπουργός

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054591012200004*
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