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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5322/124482
  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 κα−
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προ−
γράμματα 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 Συμ−
βουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για 
τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επι−
τραπέζιων ελιών» (ΦΕΚ 194 Β΄)». 

 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 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 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).

γ) Του Π.δ. υπ’ αριθμ. 70 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−

ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (Α΄ 114)

δ) Του Π.δ. υπ’ αριθμ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, 
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προ−
γράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ 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 Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμμα−
τα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 95).

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1597 της 
Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την 
παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
615/2014 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για 
την πληρωμή της πρώτης δόσης της προκαταβολής 
που πρέπει να καταβληθεί στις δικαιούχους οργανώσεις 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας 
στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών 
για το έτος 2015.

6. Την από 13/11/2015 με αριθ. πρωτ. 119804 σχετική 
εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Β της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 10 της αριθ. 218/7541/21.01.2015 (Β΄ 194) 
υπουργική απόφαση διαγράφεται και αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο εδάφιο:

“Ωστόσο, για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς 
προγράμματος εργασίας οι προθεσμίες απορρόφησης 
της πρώτης δόσης προκαταβολής παρατείνονται έως 

την 30η Νοεμβρίου 2015 και διενέργειας ελέγχου έως 
την 15η Δεκεμβρίου 2015”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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