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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των άρθρων 11, 13 και 14 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 
594/Β΄ /2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει,» 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις:  

α) 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). 

 β) Του  άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 
1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).  

γ)  Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α.38). 

2.   Την αριθμ Υ26 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2144)  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη»  

3.      Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης 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».  

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των  γεωργικών αγορών 
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και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα»  
γ) Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως 

κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου»  

δ)  Καν(ΕΚ) αριθ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( ΕΕ L 277/21.10.2005) 

ε) Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου 

στ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» 

στ)  Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1782/03  

     ζ) Καν (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» 

η) ΚΑΝ(ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ. 

4.   Την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει. 

5     Το αριθμ 4103/104896/29-09-2015 αίτημα των Ο.Π ΑΣΟ Διαβατού «Αγ. Κων/νος», Α.Σ. «ΜΙΕΖΑ 
ΦΡΟΥΤ» και Α.Σ. Μακροχωρίου « Ο Ερμής» για παράταση υποβολής των Ε.Π. 

6.     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Άρθρο 1 
 
1. α. Τη συμπλήρωση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 

594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο εδάφιο που τίθεται στο τέλος αυτής: 
«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2015 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του επιχειρησιακού  ταμείου του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015». 

β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο κείμενο: «Τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου κατατίθενται στην αρμόδια Δ/νση 
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμο της 
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διαβίβασης κρίνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι αιτήσεις 
επιχειρησιακών ταμείων που αφορούν επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν 
τροποποιούνται για το επόμενο έτος και οι οποίες υποβάλλονται ή διαβιβάζονται εκπρόθεσμα 
θεωρούνται ως μη παραληφθείσες. » 

2. α. Την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο κείμενο: «Οι ΟΠ/ΕΟΠ 
υποβάλλουν τα επιχειρησιακά προγράμματα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ και ένα αντίγραφο 
αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο μέχρι τις 
15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2015 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 
2015». 

β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο κείμενο: «Τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατατίθενται στην αρμόδια Δ/νση 
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμο της 
διαβίβασης κρίνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Όταν τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατατίθενται ή διαβιβάζονται εκπρόθεσμα 
θεωρούνται ως μη παραληφθέντα». 

3. α. Την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο κείμενο: «Οι ΟΠ/ΕΟΠ 
δύνανται να ζητήσουν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους για τα επόμενα 
έτη, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ώστε να 
αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν τις τροποποιήσεις 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει 
την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ και ένα αντίγραφο αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων 
Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Τα ανωτέρω υποβάλλονται 
στην αρμόδια Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας με κατάθεση σε αυτήν ή αποστέλλονται 
ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμό της υποβολής 
κρίνεται από από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθείσες. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2015 ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
και διαβίβασης των σχετικών αντιγράφων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο, ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015». 

β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της αριθμ. πρωτ. 266355/11-02-2009 
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει με το ακόλουθο κείμενο: «Με την 
προϋπόθεση ότι δεν απαξιώνονται οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος, οι 
ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης τους, τροποποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Οι τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια τους έτους δύναται να 
περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 66 του Καν. ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν 
τις τροποποιήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ και ένα αντίγραφο αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση 
Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα ανωτέρω 
υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση Συστήμάτων Καλλιέργειας με κατάθεση σε αυτήν ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και το εμπρόθεσμό 
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της υποβολής κρίνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης ή της ταχυμεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη παρεληφθείσες. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το 
έτος 2015 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τροποποιήσεων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και διαβίβασης των σχετικών αντιγράφων, όπως αυτά περιγράφονται στην 
παρούσα παράγραφο, ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015». 

 
 

Άρθρο 2 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄ /2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών  
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.  
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
.  
  
 
 

 

        
       

 
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 
 

Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

ΠΡΟΣ: 
1. Περιφερειακές Ενότητες  Χώρας 
     Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -  Έδρες τους 
2. Περιφέρειες χώρας  
     Έδρες τους 
3. ΟΠΕΚΕΠΕ – Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Μπόλαρη 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη 
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής κ. Ε. Αθανασοπούλου 
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