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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέµα: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθ. 266350/10-02-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
‘’Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’’»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 “Περί οργανώσεως των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της
Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και
οργανωτικών θεµάτων” (Α’280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 “Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου” (Α’34), όπως η
παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν.
1440/1984 (Α’ 70) “Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του
Οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ” και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65
του Ν. 1892/90 (Α 101).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε
ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 ‘’Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα’’ (Α’ 98).
δ) του Ν.∆. 243/69 “Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής”, όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν. 427/76 (Α’ 230) “Περί αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων ∆ιατάξεων του Ν.∆.
243/69”.
ε) των άρθρων 13 µέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α’ 200), «Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α’ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της
Αγροτικής ∆ραστηριότητας» 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).
2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ):
α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/6-6-2008) ‘για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, την
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999’ όπως κάθε
φορά ισχύει.
β) αριθµ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον
αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους
στον αµπελοοινικό τοµέα όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) αριθµ. 73/2009 του Συµβουλίου (L 30/31-1-2009) ‘’για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς’’ όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) αριθµ. 795/2004 της Επιτροπής « σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον καν.(Ε.Κ.) αρ.1782/2003 του Συµβουλίου για την θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) αριθµ. 796/2004 της Επιτροπής « σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή της
πολλαπλής συµµόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου
που προβλέπεται στον καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων
καθεστώτων στήριξης για του γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) αριθµ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30-4-2004) ‘’σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)’’ όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Το από 30-06-2008 κατατεθειµένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραµµα Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα
2009-2013» της Ελλάδας σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου όπως κάθε φορά
ισχύει.
4. Την αριθµ. 336045/16-11-2007 (Β’2255) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων “περί της
ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου” όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αριθµ. 417718/28-11-2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β’1634) “Λεπτοµέρειες εφαρµογής του
Κεφαλαίου Ι περί ∆ηλώσεων Συγκοµιδής του Καν. (ΕΚ) αριθµ.1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις
πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα”.
6. Την αριθ. 252806/4- 9-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 1371)
«Μεταβίβαση αρµοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόµως αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηµατικών ποσών και επιβολής κυρώσεων».
7. Την αριθµ. 271562/01-08-2002 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ‘’περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως
Οργανισµού Πληρωµών (Β’ 1042).
8. Την αριθ. 394555/23-10-2000 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’1324)«Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/97(Α’173)«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισµού Γεωργικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων).
10. Την αριθµ. 266350/10-02-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών
εκτάσεων στην Ελλάδα» (Β’ 231).
11. Την έγγραφη εισήγηση της ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.
12. Την αριθµ. 147/19-01-2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και
Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 67).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την αριθµ. 266350/10-02-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», ως εξής:
1. Το άρθρο 7 τροποποιείται και συµπληρώνεται ως ακολούθως:
Α. Στην υποπαράγραφο 1.2 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής:
“Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης όπου
προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων, νέοι
ενδιαφερόµενοι παραγωγοί προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις, από την
πρώτη (1) Μαρτίου έως και τις τριάντα (30) Μαρτίου έκαστου έτους, και για πρώτη φορά από έναρξη ισχύος
της παρούσης έως και τις δεκαπέντε (15) Απριλίου 2009, στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Aνάπτυξης/Γεωργίας της
χώρας, στο αµπελουργικό µητρώο της οποίας είναι εγγεγραµµένοι.
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Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, γίνονται δεκτές στις οικείες ∆/νσεις Αγροτικής
Aνάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. είτε απευθείας είτε µέσω του ΣΕΟ, της ΚΕΟΣΟΕ και των µελών της. Η ∆/νση ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής ενηµερώνει τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της χώρας για κάθε τροποποίηση του
προγράµµατος στήριξης που αφορά την αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων.”
Β. Το εδάφιο 1.3.1 της υποπαραγράφου 1.3 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
“1.3.1 Η Ελάχιστη έκταση για την έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής ανά Ν.Α. ορίζεται στα 20
στρέµµατα πριν την αναδιάρθρωση, εκτός των νησιωτικών περιοχών όπου η ελάχιστη αυτή έκταση µπορεί να
είναι µειωµένη µέχρι και 50%.”
Γ. Στην υποπαράγραφο 1.3 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής:
“Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης όπου
προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων, οι ∆/νσεις
Αγροτικής Aνάπτυξης / Γεωργίας της χώρας, µετά και την υποβολή των νέων αιτήσεων ένταξης στο πρόγραµµα,
καταρτίζουν νέες προτάσεις σχεδίων υπό ενιαία µορφή ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) και τις υποβάλλουν
µέχρι τις δεκαπέντε (15) Απριλίου έκαστου έτους, και για πρώτη φορά έως τις είκοσι τέσσερις (24) Απριλίου
2009, στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε σύγχρονη κοινοποίηση
στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Στα εν λόγω σχέδια συµπεριλαµβάνονται κατά προτεραιότητα οι επιλέξιµες
αιτήσεις και εκτάσεις που δεν έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης βάσει της κατανοµής των κονδυλίων του πρώτου
εδαφίου της υποπαραγράφου 2.2 του ιδίου άρθρου και οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα εξακολουθούν να
ισχύουν.”
∆. Στην υποπαράγραφο 2.2 της παρ. 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται και τρίτο εδάφιο ως εξής:
“Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης όπου
προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων, η έγκριση
των νέων σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελουργικών εκτάσεων και η κατανοµή των διαθεσίµων
πιστώσεων κατά Ν.Α. και Περιφέρεια γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
µετά από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής, έως τριάντα (30) Απριλίου έκαστου έτους.”
Ε. Η υποπαράγραφος 3.2 της παρ. 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
“3.2 H ανακατανοµή των εκτάσεων και των αναλογούντων κονδυλίων κατά ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας,
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής. Στη συνέχεια οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας εκδίδουν τις αποφάσεις
έγκρισης.”
ΣΤ. Η υποπαράγραφος 4.2 της παρ. 4 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
“4.2 H τροποποίηση της κατανοµής της ανωτέρω υποπαραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.”
2. To άρθρο 8 συµπληρώνεται ως ακολούθως:
Στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 3.3 ως εξής:
“3.3 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω υποπαραγράφων 3.1 και 3.2, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού
Προγράµµατος Στήριξης όπου προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και
µετατροπή αµπελώνων, πρώτη προτεραιότητα στην κατανοµή των κοινοτικών κονδυλίων και των εκτάσεων των
νέων σχεδίων αναδιάρθρωσης έχουν οι επιλέξιµες εκτάσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, για τις οποίες
υποβλήθηκαν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα την προηγούµενη αµπελοοινική περίοδο (άρθρο 7, παρ. 1,
υποπαρ. 1.2 πρώτο εδάφιο) οι οποίες δεν έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης βάσει της κατανοµής των κονδυλίων του
πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.2 και οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα εξακολουθούν να ισχύουν.”
3. To άρθρο 9 συµπληρώνεται ως ακολούθως:
Α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου προστίθεται κείµενο που έχει ως εξής:
“Κατά παρέκκλιση των προαναφερόµενων, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης όπου
προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων, ο νέος
ενδιαφερόµενος, προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα, υποβάλλει αίτηση στην οικεία ∆/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης/ Γεωργίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 (παρ. 1, υποπαρ. 1.2, δεύτερο εδάφιο), συνοδευόµενη από Υπεύθυνη
∆ήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αµπελοτεµάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από
16 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης έως 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, ότι θα συστήσει εγγυητική
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επιστολή για τα µέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει µετά τις δεκαπέντε (15) Ιουνίου της αµπελουργικής περιόδου
ένταξης στο πρόγραµµα, καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρµογή του
προγράµµατος. Ο ενδιαφερόµενος για την ένταξή του στο πρόγραµµα που υπέβαλε αίτηση την προηγούµενη
αµπελοοινική περίοδο και δεν έτυχε οικονοµικής ενίσχυσης ενώ η αίτησή του εξακολουθεί να ισχύει, υποβάλλει
αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση.”
Β. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 2.4 ως εξής:
“2.4 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω υποπαραγράφων 2.2 και 2.3, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού
Προγράµµατος Στήριξης όπου προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και
µετατροπή αµπελώνων, οι έλεγχοι (διοικητικός και επιτόπιος) των νέων αιτήσεων και εκτάσεων του άρθρου 7
(παρ. 1, υποπαρ. 1.2, δεύτερο εδάφιο) αρχίζουν µε τη λήξη υποβολής των αιτήσεων και ολοκληρώνονται
µέχρι και τις δεκαπέντε (15) Μαΐου έκαστου έτους και για πρώτη φορά έως και την πρώτη (1) Ιουνίου
2009.
Η οριστική κατάσταση των επιλέξιµων αιτήσεων και εκτάσεων µετά τον ελέγχους (διοικητικούς και
επιτόπιους) αποστέλλεται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής – Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών καρπών έως τις
τριάντα (30) Μαΐου έκαστου έτους και για πρώτη φορά έως τις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2009.”
Γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου 4.3 της παρ. 4 του ως άνω άρθρου προστίθεται κείµενο που έχει ως εξής:
“Προκειµένου να καταβληθεί η ενίσχυση αυτή θα πρέπει το ποσοστό επιτυχίας της φύτευσης να είναι τουλάχιστον
80%. Εάν το ποσοστό αυτό είναι λιγότερο από 80% ο δικαιούχος υποχρεούται να συµπληρώσει τα κενά την
επόµενη αµπελοοινική περίοδο.”
4. To άρθρο 10 τροποποιείται και συµπληρώνεται ως ακολούθως:
Α. Η υποπαράγραφος 2.2 της παρ. 2 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
“2.2Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των
δικαιούχων κάθε ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών µετά το πέρας της
υποβολής των ορθά συµπληρωµένων φακέλων πληρωµής της ανωτέρω υποπαραγράφου σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του ΟΠΕΚΕΠΕ του τελευταίου εισερχοµένου σχετικού εγγράφου της κάθε ∆/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας. Αυτή η χρονική περίοδος για τον έλεγχο και την καταβολή της οικονοµικής
ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θίγεται από επουσιώδεις µεταγενέστερες πληµµέλειες.”
Β. Προστίθεται παράγραφος 3 στο ως άνω άρθρο ως εξής:
“3. Καταβολή ενισχύσεων λόγω τροποποίησης Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης
3.1 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος
Στήριξης όπου προκύπτει αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή
αµπελώνων, οι ενισχύσεις των δικαιούχων των νέων σχεδίων αναδιάρθρωσης του άρθρου 7 (παρ. 1, υποπαρ.
1.2, δεύτερο εδάφιο) καταβάλλονται µετά την εξακρίβωση της υλοποίησης ενός συγκεκριµένου µέτρου, µε
επιτόπιο έλεγχο, εφόσον το µέτρο αυτό εκτελεστεί το αργότερο έως τις δεκαπέντε Ιουνίου (15) Ιουνίου της
αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα. Αν ένα µέτρο υλοποιηθεί µετά τις δεκαπέντε Ιουνίου (15)
Ιουνίου της αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα, η ενίσχυση πληρώνεται ως προκαταβολή
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 1.
3.2 Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, µετά τη διενέργεια των προβλεποµένων ελέγχων και σύµφωνα µε
την αριθµ. 286785/13-03-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «περί
λεπτοµερειών εφαρµογής της αριθµ. 266350/10-02-2009 ΚΥΑ» υποβάλουν σταδιακά και το αργότερο µέχρι τις
δεκαπέντε (15) Ιουλίου έκαστου έτους, φακέλους πληρωµής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η οικονοµική
ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων, το
αργότερο έως τις δεκαπέντε 15 Οκτωβρίου έκαστου έτους.”
Γ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 2.1 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
‘’Κατ’ εξαίρεση και για την περίοδο 2008/2009 η ανωτέρω ηµεροµηνία παρατείνεται µέχρι τις δέκα (10)
Απριλίου 2009.’’
5.To άρθρο 14 συµπληρώνεται ως ακολούθως:
‘’Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων δύνανται να τροποποιούνται οι ηµεροµηνίες
υλοποίησης του προγράµµατος και ειδικότερα αυτές που αφορούν την σύσταση εγγυητικών επιστολών τραπέζης
και την υποβολή φακέλων πληρωµής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.’’
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6. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 266350/10-02-2009 ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών
εκτάσεων στην Ελλάδα».
7. Η παρούσα Απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ. ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Για Ενέργεια:
1. Περιφέρειες του Κράτους
∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους
2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους .
3. ΟΠΕΚΕΠΕ ∆/νση Αµεσων Ενισχύσεων
Τµήµα Συµβατών Καθεστώτων
Αχαρνών 330 και Καραβία 73, 11254 ΑΘΗΝΑ
4. ∆/νση Πληροφορικής

Αχαρνών 381

5. ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώων – Βερανζέρου 46 Αθήνα
Για Κοινοπoίηση:
1. European Commission
D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops
200 Rue de La Loi B-1049
Brussels- Belgium
2. ΜΕΑ (Γεωργικό τµήµα) Rue Jacques De Lalaing 19-21
Brussels, 1040 Belgium
3. ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο
4. ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής – Στο Υπουργείο
5. ∆/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο
6. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο
7. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
8. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
9. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
10. Ε.∆.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ
11. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
12. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
13. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης - Έδρες τους
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