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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,23-3-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αρ. Πρωτ.:657/45314 
ΓΔ Αγροτικής Ανάπτυξης 
 

 
Δ/νση Αγρ. Πολιτικής, Τεκμηρίωσης &. Διεθνών Σχέσεων 
 

 
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 101 76 

 
 

Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου Δνσης  
Τηλέφωνο : 210 212 4294  
 
 
Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και  Οικονομικών και του  Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά 
την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους− Καν(ΕΚ)1405/2006 του 
Συμβουλίου.» 
 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ 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), όπως η παρ. 
2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). 

β) του άρθρου 33 του ν. 2538/97 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα 
γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 
3147/03 (Α΄ 135) 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), 

δ) του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), 1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 200), 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 
«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 
Αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135), όπως ισχύει κάθε φορά, 
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2. Τις αποφάσεις: 
α) υπ’ αριθμ. 50637/29.08.2000 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) − ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104), όπως 
ισχύει κάθε φορά, 

β) υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 
Ν.Α. της Χώρας» (Β΄ 1324), όπως ισχύει κάθε φορά, 

γ) υπ’ αριθμ. 271562/01.08.2002 του Υπουργού Γεωργίας περί «έγκρισης του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών» (Β΄ 1042) 

δ) υπ’ αριθμ. 262385/21.04.2010 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «εφαρμογής του καθεστώτος της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του 
κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου» (Β΄ 509), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά, 
3. Τους Κανονισμούς: 

α) 229/ΕΕ/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» (L78/20−03−2013), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

β) 1306/EE/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για 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» (L347/20−12−2013), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

γ) 1307/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
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» (L347/20.12.2013), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

δ) 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04−03−2014), όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

ε) 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» 
(L63/04−03−2014) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

 
4. Το υπ’ αριθμ. Ares(2013)3843380/19.12.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 
Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν. 
(ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα για τη 
διάθεση ποσού δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (2.866.000,00) Ευρώ 
για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών 
τυριών για το έτος 2014, 
 

ΑΔΑ: Ω8ΓΝ4653ΠΓ-36Δ



 3 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 126/41599/16.03.2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του 
άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 
 
6. Τις διαφοροποιημένες ανάγκες που προέκυψαν για ανακατανομή των πόρων του 
Προγράμματος μεταξύ των επί μέρους μέτρων αυτού. 
 
7 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης των 
Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους οικονομικού έτους 2018, πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  του Ε.Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 
5423 εντός των ανώτατων ορίων του ΜΠΔΣ 2018-2021 (Α’ 74) και θα εγκριθεί με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   
. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
 

Άρθρο 1 
Η υπ’ αριθμ. 328609/28.09.2009 ΚΥΑ τροποποιείται ως εξής: 
 
Στο άρθρο 5 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 
«Για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017 (Οικονομικό Έτος 2018) το συνολικό ύψος της 
ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα 
χιλιάδων (3.439.000) ευρώ.» 

 
Άρθρο 2 

 
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και για τις αιτήσεις του 2017. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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