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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα,  13.10.16 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                Αριθ. πρωτ.:5008/114045  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠ. ΕΛΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 218/7541/21.01.2015 (ΦΕΚ Β/194/2015) 

Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά 

μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και 

των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη 

στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΦΕΚ 194 Β΄)». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 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 
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διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α΄32), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 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. Τον Κανονισμό (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 (EE L 347, 20.12.2013, σ. 671). 

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της 11ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα 

στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 

7.6.2014, σ. 55). 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 

2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 

προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των 

επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95). 

5. Την με αριθ. 236/2016 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

6. Την με αριθ. πρωτ. 142343/13.10.16 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προβλέπεται 

στην αριθμ. 1759/35577/27-3-2015 (ΦΕΚ Β 481130-5-2015) κοινή υπουργική 

απόφαση. 
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         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1  

Η αριθ. 218/7541/21-1-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων τροποποιείται ως εξής : 

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. Α της παρ.1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α. Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την υπογραφή της 

σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει 

πρώτη δόση προκαταβολής, η οποία ισούται με το μισό ποσό της συνολικής 

προκαταβολής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό έως και 90 % των προβλεπόμενων 

επιλέξιμων δαπανών για κάθε έτος του εγκεκριμένου προγράμματος, μετά από την 

υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 

κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη 

Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β. της παραγράφου 1 του άρθρου 10  

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Β. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της πρώτης δόσης της 

προκαταβολής μέχρι  4 Νοεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος 

εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του άρθρου 13 της παρούσας, οφείλει να 

διενεργήσει τον έλεγχο για την πρώτη δόση της προκαταβολής, πριν τις 15 

Νοεμβρίου, και να διαβιβάσει στην Ο.Ε.Φ., εις διπλούν, το πρακτικό 

τεχνικοοικονομικού ελέγχου και την έκθεση αξιολόγησης. 

Κατόπιν, κάθε Ο.Ε.Φ., δύναται να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγύησης της 

πρώτης δόσης της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.» 

  

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

  

«2. Χορήγηση της δεύτερης δόσης της προκαταβολής : 

 Μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής, 

κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει τη δεύτερη δόση , η οποία ισούται με 

το υπόλοιπο μισό της συνολικής προκαταβολής της περ. Α ΄ της παρ.1 του παρόντος 

άρθρου, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), το αργότερο 

μέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της. 
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Άρθρο 2   

  

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

                                                                                                                       

                                                                              Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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