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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄ /2009) Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την
ενσωµάτωση των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και του Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :

1.

Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά 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 ∆ικαίου» (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.∆. 63/2005 (Α.38).

2.

Το Π.∆. υπ΄ αριθ. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
134)

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
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
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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 Υ 478 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Παρασκευά Κουκουλόπουλου.» (ΦΕΚ 1880/Β/2014)
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Η αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των
Κανονισµών
 (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
 (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής και
 (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής,
που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, τη δοµή της εθνικής
στρατηγικής για βιώσιµα επιχειρησιακά προγράµµατα και το εθνικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές
δράσεις.

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: Η διάρκεια της εθνικής
στρατηγικής καθορίζεται σε επτά έτη (2009-2015)
3. Ο τίτλος του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΟΠ)
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4.Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 8
Νοµική έννοια - Απαιτήσεις - Αναγνώριση.
1. Νοµική έννοια των ΟΠ :
1.1. Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νοµική οντότητα ή σαφώς οριζόµενο
µέρος νοµικής οντότητας το οποίο έχει συσταθεί µε πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια
του άρθρου 4, σηµείο 1α του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα
από τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος ΙΧ του Καν(ΕΕ) 1308/2013 ή/και
προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για µεταποίηση. Ο όρος νοµική οντότητα του
προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) ή
σαφώς οριζόµενο µέρος ενός νοµικού προσώπου µε εµπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί
νόµιµα. Τέτοια νοµικά πρόσωπα είναι:
α. Αγροτικοί Συνεταιρισµοί
β. Εταιρείες του Εµπορικού ∆ικαίου (Α.Ε.Σ., Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)
1. 2 Ως έδρα της ΟΠ, ορίζεται η περιοχή στην οποία έχει έδρα το νοµικό πρόσωπο.
2. Απαιτήσεις:
2.1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθµό µελών και µια ελάχιστη αξία
παραγωγής που διατέθηκε στο εµπόριο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 της παρούσας.
2.2. Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 20
του Καν.(ΕΕ) 543/2011 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγµατι για
µεταποίηση ως εξής :
2.2.1. Με ετήσιες γραπτές συµβάσεις, που περιλαµβάνουν τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, µεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των
µεταποιητικών µονάδων ή µε δέσµευση προµήθειας στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και
µεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
2.2.2. Με την τήρηση εκ µέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων
που παρέδωσαν τα µέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συµβάσεων και µε τον αριθµό
της σχετικής σύµβασης αφ ενός και αφ ετέρου τήρηση αρχείου µε τα παραστατικά
πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις µεταποιητικές µονάδες µε τις οποίες η ΟΠ
έχει υπογράψει τις παραπάνω συµβάσεις.
2.3. Το καταστατικό/ ειδικός κανονισµός λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-µέλη της
να διαθέτουν στο εµπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους µέσω της ΟΠ και το οποίο
αφορά στα προϊόντα για τα οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί.
Οι ΟΠ δύναται να επιτρέψουν σε παραγωγούς που είναι µέλη τους, υπό όρους και προϋποθέσεις
που καθορίζουν οι ίδιες, να διαθέτουν την παραγωγή τους στην αγορά εκτός του πλαισίου της ΟΠ
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) 499/2014. Το
ποσοστό της παραγωγής ή των προϊόντων που οι ΟΠ δύναται να επιτρέπουν στους παραγωγούςµέλη τους να πωλούν στους καταναλωτές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών, απευθείας ή
εκτός των εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσής τους ορίζεται σε 10%.
Η ελάχιστη διάρκεια συµµετοχής ενός παραγωγού σαν µέλος σε µια ΟΠ καθορίζεται στο
καταστατικό/ ειδικό κανονισµό λειτουργίας της ΟΠ και δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός
έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σηµείο ε του άρθρου 153 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και
στο άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Μέλος που επιθυµεί να αποχωρήσει από την Οργάνωση
Παραγωγών στην οποία ανήκει, υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση διαγραφής σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Η ΟΠ υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική
απόφαση διαγραφής εντός έξι µηνών από την υποβολή της αίτησης διαγραφής. Η εν λόγω
απόφαση διαγραφής παράγει αποτέλεσµα από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραµµα ή έχει δεσµευτεί µε υπογραφή
συµβάσεων µεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάµει του επιχειρησιακού
προγράµµατος σε επιµέρους εκµεταλλεύσεις µελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις, κανένα
µέλος δεν είναι δυνατόν να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ
του χορηγήσει σχετική άδεια. Στην περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάµει του
επιχειρησιακού προγράµµατος σε επιµέρους εκµεταλλεύσεις µελών της Οργάνωσης Παραγωγών,
το µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την ΟΠ όταν θα έχει αποσβεστεί η επένδυση. Στην
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περίπτωση που η αποχώρηση γίνει νωρίτερα πρέπει να επιστραφεί στην ΟΠ η αποµένουσα αξία
της επένδυσης.
2.4. H διάρθρωση και οι δραστηριότητες της ΟΠ πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα διαλαµβανόµενα στα
άρθρα 23 και 26 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 και στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του Καν.(ΕΕ) 499/2014.
2.5. Η ΟΠ µπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά όλες τις δραστηριότητες της εκτός της παραγωγής,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 155 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Για την εξωτερική
η
ανάθεση ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 27 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 και από την 1
Ιανουαρίου 2015 τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 499/2014.
2.6. ∆ηµοκρατική λειτουργία της ΟΠ (άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 543/2011)
2.6.1. Η δηµοκρατική λειτουργία της ΟΠ και ειδικότερα η διαδικασία λήψης και εφαρµογής
αποφάσεων που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία της ΟΠ, τη διαδικασία εκλογής των
οργάνων διοίκησης και ελέγχου της ΟΠ κλπ, διασφαλίζεται, µε βάση τα προβλεπόµενα στο
καταστατικό/ Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΠ στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνονται
τουλάχιστον τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 153 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/2014.
2.6.2. Στην περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο της ΟΠ είναι εταιρεία του εµπορικού ∆ικαίου στο
καταστατικό/ Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΠ καθορίζεται και το ποσοστό των
δικαιωµάτων ψήφου το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει για κάθε µέλος το 20% του
συνολικού αριθµού των ψήφων κατ’ αναλογία µε τη συµµετοχή του µέλους στη διαµόρφωση
της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο από την ΟΠ.
3. Αναγνώριση Ο.Π. (∆ιαδικασία)
3.1. Η αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής που λαµβάνεται υπόψη για την αναγνώριση υπολογίζεται
ως η µέση αξία της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο κατά τα τρία προηγούµενα οικονοµικά
έτη, από όλους τους παραγωγούς-µέλη που είναι µέλη του νοµικού προσώπου, κατά τη στιγµή
υποβολής της αίτησης.
3.2. Η αξία της εν λόγω εµπορεύσιµης παραγωγής για κάθε παραγωγό-µέλος διαπιστώνεται µε
βάσει τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία επίσηµα παραστατικά (τιµολόγια πώλησης
ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας).
3.3. Η διαδικασία αναγνώρισης, ανάκλησης της αναγνώρισης και οποιασδήποτε µεταβολής, γίνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Π∆ 36/86 (ΦΕΚ 12 /Α /1986), 230/91 (ΦΕΚ 86/Α/ 1991) , στα
διατηρούµενα σε ισχύ άρθρα του Π.∆. 614/1981 (ΦΕΚ 155/Α /1981) καθώς και στα άρθρα 60
και 61 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και στο άρθρο 4, παρ. 23, 24, 25, 26 και άρθρο 26,
παρ.2. του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α/1999 )
3.4. Η αίτηση αναγνώρισης κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της το νοµικό πρόσωπο.
5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 9
Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών
Οι Οργανώσεις Παραγωγών µπορούν να συγχωνευτούν µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
συγχωνευτούν και τα νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί ειδική γεωργική αναγνώριση σύµφωνα µε τις
εθνικές διατάξεις (ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) και κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1963) όπως ισχύουν).
Στην περίπτωση που οι Οργανώσεις Παραγωγών πριν τη συγχώνευση υλοποιούν εγκεκριµένα
επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν τις δυνατότητες που περιγράφονται στο άρθρο 29 του Καν. (ΕΕ)
543/2011.
Για δεόντως δικαιολογηµένους λόγους, µπορούν να συνεχίσουν την παράλληλη εφαρµογή χωριστών
επιχειρησιακών προγραµµάτων µέχρι την παράλληλη ολοκλήρωσή τους ή µε την ολοκλήρωση του
πρώτου επιχειρησιακού προγράµµατος των συγχωνευµένων ΟΠ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άµεσα
αίτηση προς την ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής, Τµήµα Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σχετική έγκριση για την οποία ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 13 της παρούσας απόφασης.

6. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 10
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π)
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Η αναγνώριση ΕΟΠ γίνεται µε βάση τα οριζόµενα στο 156 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και το άρθρο
33 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
Οι ΕΟΠ τεκµαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόµατος των µελών τους και για λογαριασµό τους όσον
αφορά οικονοµικά θέµατα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 160 του Καν.
του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
Οι ΕΟΠ εφαρµόζουν, τηρουµένων των αναλογιών, τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του
Καν. (ΕΕ) 543/2011 και ισχύουν για τις ΟΠ.

7. Ο τίτλος του Μέρους 2 του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ΜΕΡΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ( ΕΟΠ)
8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 11
Επιχειρησιακά Ταµεία
1. Η σύσταση του επιχειρησιακού ταµείου από τις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και/ ή τις ενώσεις τους
(ΕΟΠ) είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση επιχειρησιακού προγράµµατος και προϋποθέτει την
τήρηση ενός ξεχωριστού λογαριασµού σε ετήσια βάση, ο οποίος πρέπει να είναι τραπεζικός
λογαριασµός και την εγγραφή στην ειδική λογιστική που τηρεί η ΟΠ ώστε να διασφαλίζεται η απαίτηση
που ορίζεται στο άρθρο 52 του Καν (ΕΕ) 543/2011.
2. Η χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού ταµείου προέρχεται από τις χρηµατικές εισφορές της
περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και την ενωσιακή
χρηµατοδοτική συνδροµή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ)
1308/2013. Οι χρηµατικές εισφορές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καν.
(ΕΕ) 1308/2013 εγγράφονται λογιστικά µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους υλοποίησης του
επιχειρησιακού προγράµµατος.
3. Το επιχειρησιακό ταµείο χρησιµοποιείται µόνο για τη χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
4. Οι ΟΠ και/ οι τις ενώσεις τους (ΕΟΠ) υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η ΟΠ και/ή η ΕΟΠ και στην αρµόδια
∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους
που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, την αίτηση του
επιχειρησιακού ταµείου, ανεξάρτητα αν το επιχειρησιακό πρόγραµµα τροποποιείται ή όχι για το
επόµενο έτος. (Άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) 543/2011).
5. Όταν το επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν τροποποιείται για το επόµενο έτος, η αίτηση επιχειρησιακού
ταµείου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα διαλαµβανόµενα στα σηµεία 4.2,
4.4 και 4.5 της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.
6. Τα αναφερόµενα στην παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆/νση
ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά και το
εµπρόθεσµο της διαβίβασης κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης ή της
ταχυµεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι αιτήσεις επιχειρησιακών ταµείων και τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 5 της παρούσας και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που
διαβιβάζονται εκπρόθεσµα θεωρούνται ως µη παρεληφθέντα.

9. άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 12
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.)
1. Οι αναγνωρισµένες ΟΠ έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράµµατος διάρκειας
τριών έως πέντε ετών σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, το οποίο εφαρµόζεται σε
η
η
ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Καν.
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(ΕΕ) 543/2011. Το ανώτερο ετήσιο ύψος επένδυσης καθορίζεται στο 8,2% της αξίας της παραγωγής
που διατίθεται στο εµπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στα άρθρα 50 και 51 του Καν.(ΕΕ) 543/2011. Η ετήσια περίοδος αναφοράς καθορίζεται από 1
Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράµµατος.
2. Τα Ε.Π. και οι τροποποιήσεις τους συντάσσονται και υπογράφονται από γεωπόνο σύµφωνα τα
προβλεπόµενα στο Π∆ 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α /29.12.00).
3. Τα Ε.Π. περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011:
i. Περιγραφή της αρχικής κατάστασης µε βάση, ενδεχοµένως τους δείκτες εκκίνησης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, πίνακας 5 - ΚΑΝ.(ΕΕ) 543/2011, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, πίνακας ε της
παρούσας),
ii. Τους στόχους του Ε.Π σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013,
iii. Λεπτοµερή περιγραφή των µέτρων και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν καθώς και
των µέσων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων κατ’ έτος εφαρµογής του Ε.Π. και
όσων αναφέρονται στο σηµείο γ του άρθρου 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011
iv. Τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος (3-5 έτη)
v. Τις χρηµατοδοτικές πτυχές του προγράµµατος, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ε
του άρθρου 59 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
Επιπλέον τα Ε.Π. περιλαµβάνουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικές δράσεις σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 5 έως 7 της παρούσας.
4. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα συνοδεύονται από:
4.1 Την αίτηση του επιχειρησιακού ταµείου και την απόδειξη της δηµιουργίας του (βεβαίωση τράπεζας
σχετικά µε το λογαριασµό που η ΟΠ χρησιµοποιεί ως λογαριασµό επιχειρησιακού ταµείου).
4.2 Γραπτή δήλωση της ΟΠ ότι :
α) συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στους Καν(ΕΚ) 1308/2013 και Καν.(ΕΕ) 543/2011, όπως
ισχύουν
β) δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άµεσα ή έµµεσα οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή ή
εθνική χρηµατοδότηση σχετικά µε δράσεις που ενισχύονται δυνάµει του Καν(ΕΕ) 543/2011, και
γ) τα αγροτεµάχια των παραγωγών µελών της ΟΠ είναι ταυτοποιηµένα στο ενιαίο σύστηµα
ταυτοποίησης
4.3 Απόφαση αρµοδίου οργάνου της Ο.Π. σχετικά µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
4.4 Βεβαίωση ορκωτού λογιστή στην οποία προσδιορίζεται, ελέγχεται και πιστοποιείται η αξία
εµπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς, για τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η
οργάνωση παραγωγών και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος ΙΧ- Οπωροκηπευτικά, του
Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
4.5 Πρακτικό ελέγχου της λειτουργίας της ΟΠ για την περίοδο αναφοράς, το οποίο συντάσσεται από
την αρµόδια επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 26 της παρούσας.
5. Τα Ε.Π. δεν περιλαµβάνουν τις µη επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IX του
Καν.(ΕΕ) 543/2011.
6.
Αναγνωρισµένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) δύνανται να υποβάλουν συνολικό ή
µερικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Για τα Επιχειρησιακά προγράµµατα των ΕΟΠ ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 62 του Καν (ΕΕ) 543/2011 και όσον αφορά το περιεχόµενό του και τα έγγραφα που το
συνοδεύουν ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, όσα αναφέρονται στο παρών άρθρο.
10. άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 13
Υποβολή και Έγκριση Επιχειρησιακών Ταµείων και Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
1.

2.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα
αντίγραφο στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο µέχρι τις 15
Σεπτεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Ο έλεγχος των φακέλων των υποβληθέντων επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε.Π.) και των
επιχειρησιακών ταµείων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης γίνεται από την
επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 26 της παρούσας, η οποία συντάσσει σχετική εισήγηση. Η
καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των προαναφερθεισών εισηγήσεων καθώς και τυχόν
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών των Ε.Π. και των επιχειρησιακών ταµείων που ενδεχοµένως έχει
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η

3.

4.

5.

6.

ζητήσει η αρµόδια ∆ΑΟΚ στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ είναι η 5
Νοεµβρίου.
Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 2 διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆/νση ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά και το εµπρόθεσµο
της διαβίβασης κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης ή της ταχυµεταφορικής
απόδειξης αντίστοιχα. Οι εισηγήσεις και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
που διαβιβάζονται εκπρόθεσµα θεωρούνται ως µη παρεληφθέντα.
Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Πυρηνοκάρπων – Μηλοειδών:
4.1 ελέγχουν και αξιολογούν τις σχετικές αιτήσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων συντάσσουν
εισηγητική έκθεση ελέγχου
4.2 ελέγχουν και αξιολογούν τις αιτήσεις επιχειρησιακών ταµείων της παραγράφου 5 του άρθρου 11
της παρούσας απόφασης,
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα εγκρίνονται ή απορρίπτονται µε Απόφαση του αρµόδιου προς τούτο
διοικητικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται πενταµελής επιτροπή στην κεντρική υπηρεσία
του ΥΠΑΑ&Τ η οποία αποτελείται από:
- τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ως πρόεδρο, µε τον
αναπληρωτή του,
- τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής µε τον αναπληρωτή του,
- τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Μεταποίησης, τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου µε τον
αναπληρωτή του,
- τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εισροών φυτικής παραγωγής µε τον αναπληρωτή του,
- τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας φυτικής παραγωγής µε τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής στην επιτροπή είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος Πυρηνοκάρπων- Μηλοειδών της
∆ιεύθυνσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.
Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει τη σκοπιµότητα και την αρτιότητα των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
τη συνοχή τους µε τους στόχους της εθνικής στρατηγικής καθώς και την εισηγητική έκθεση ελέγχου
και γνωµοδοτεί για την έκδοση σχετικής απόφασης.
Η επιτροπή είναι δυνατό µετά από πρόσκληση της ∆/νσης ΠΑΠ-∆ενδροκηπευτικής να
συνεπικουρείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ συγκεκριµένων ειδικοτήτων των οποίων οι
αρµοδιότητες σχετίζονται µε δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Οι αιτήσεις επιχειρησιακών ταµείων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης που
αφορούν επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία δεν τροποποιούνται για το επόµενο έτος εγκρίνονται ή
απορρίπτονται µε απόφαση της ∆/νσης Π.Α.Π. ∆ενδροκηπευτικής.
Η ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί τις αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και ταµείων στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιούν τις προαναφερθείσες
αποφάσεις στις ΟΠ/ΕΟΠ αρµοδιότητάς τους εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 64
του Καν. (ΕΕ) 543/2011.

11. άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραµµάτων
1.

2.

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
η
να αρχίσουν να ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου του επόµενου έτους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν τις τροποποιήσεις στη ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ
/ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα αντίγραφο στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του
ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου. Η διαβίβαση στην αρµόδια ∆/νση ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής γίνεται µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά και το
εµπρόθεσµό της κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης ή της ταχυµεταφορικής
απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που διαβιβάζονται εκπρόθεσµα θεωρούνται ως µη
παρεληφθείσες.
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
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3.

4.

περιλαµβάνουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 66 του Καν. ΕΕ) 543/2011. Οι ΟΠ υποβάλλουν τις
τροποποιήσεις στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ και αποστέλλουν ένα αντίγραφο στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ, το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. Η διαβίβαση στην αρµόδια
∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής γίνεται µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά
και το εµπρόθεσµό της κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης ή της
ταχυµεταφορικής απόδειξης αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις που διαβιβάζονται εκπρόθεσµα
θεωρούνται ως µη παρεληφθείσες.
Σε περίπτωση εν µέρει υλοποίησης του εγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος, δεν απαιτείται
τροποποίησή του. Η εν µέρει υλοποίηση του εγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος πρέπει να
είναι δεόντως αιτιολογηµένη στην αίτηση ενίσχυσης της ΟΠ.
Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας. Η
∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί τις αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων και ταµείων στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιούν τις προαναφερθείσες
αποφάσεις στις ΟΠ/ΕΟΠ αρµοδιότητάς τους εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στα άρθρα 65
και 66 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.

12. άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 16
Χρηµατοδότηση Ε.Π.
1. Ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή
1.1 Στα ανωτέρω Ε.Π. η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται στο 50% των δαπανών που
έχουν πραγµατοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο από την
ΟΠ ή την ΕΟΠ την περίοδο αναφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
1.2 Το ανωτέρω ποσοστό ενωσιακής ενίσχυσης δύναται να αυξάνεται στο 4,6% για τις ΟΠ και στο
4,7% για τις ΕΟΠ υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Καν.
(ΕΕ) 1308/2013.
1.3 Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή αυξάνεται στο 100% στην περίπτωση των αποσύρσεων
οπωροκηπευτικών από την αγορά που διατέθηκαν µε δωρεάν διανοµή και υπό τις προϋποθέσεις
του τίθενται στο άρθρο 34 Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
1.4 Μετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης ΟΠ/ΕΟΠ κατά την αίτηση έγκρισης ή κατά την
αίτηση ενίσχυσης, το ποσοστό 50% της ενωσιακής ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι και 60%
όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα ή µέρος επιχειρησιακού προγράµµατος πληροί τουλάχιστον
µια από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ)
1308/2013.
2. Εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή (άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, άρθρα 91-95 Καν.(ΕΚ)
543/2011)
2.1. Οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις περιφέρειες της Χώρας,
στις οποίες ο βαθµός οργάνωσης των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαµηλός (ΟΠ και οµάδες
παραγωγών της συγκεκριµένης περιφέρειας έχουν διαθέσει στο εµπόριο λιγότερο από το 20%
(άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 543/2011) της µέσης αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών κατά τα
τρία από τα τέσσερα προηγούµενα έτη), µε την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
εγκρίνει σχετικό αίτηµα. Η εθνική αυτή συνδροµή, κατ΄ ανώτατο όριο, δύναται να ισούται µε το
80% των χρηµατικών εισφορών των µελών (ή της ΟΠ) στο επιχειρησιακό ταµείο. Η εθνική
χρηµατοδοτική ενίσχυση προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο. Η ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής
εκδίδει συµπληρωµατική απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος που αφορά την
επιπλέον δαπάνη για το συγκεκριµένο έτος υλοποίησης. Η εν λόγω εθνική ενίσχυση είναι
δυνατόν να επιστρέφεται στο κράτος –µέλος από την κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 95,
παρ.4 του Καν.(ΕΕ) 543/11 για τις περιφέρειες του κράτους –µέλους στις οποίες οι Ο.Π.
διαθέτουν στο εµπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών και
στις οποίες η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί στο 15% τουλάχιστον της συνολικής
γεωργικής παραγωγής τους (άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013).
2.2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η περιφέρεια καθορίζεται στο επίπεδο της
Περιφερειακής Ενότητας.
2.3. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης δεν εφαρµόζονται στην εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή.
2.4. Η εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή στα επιχειρησιακά προγράµµατα εγκρίνεται, εφόσον υπάρχει
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σχετική πρόβλεψη στον τακτικό προϋπολογισµό. Η σχετική ενίσχυση κατανέµεται αναλογικά στα
επιχειρησιακά ταµεία στη βάση των αιτήσεων των ΟΠ. Οι σχετικές αιτήσεις των ΟΠ
περιλαµβάνουν:
α. Το αιτούµενο ποσό της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στο επιχειρησιακό ταµείο.
β. Απόδειξη για τις εισφορές των µελών ή της ΟΠ στο επιχειρησιακό ταµείο.
2.5. Οι ΟΠ, οι οποίες επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση για εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή θα
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού τους προγράµµατος
µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας.
2.6. Η καταβολή της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην ΟΠ γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που
καταβάλλεται η ενίσχυση στα επιχειρησιακά ταµεία για την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
3. Καταβολή της ενίσχυσης
3.1 Χορήγηση ενίσχυσης ή εξόφληση του υπόλοιπου ποσού Ε.Π.: (άρθρο 69 Καν.(ΕΕ) 543/2011)
Οι ΟΠ υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, σχετική αίτηση ενίσχυσης το αργότερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του
έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που
έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
η
Οι αιτήσεις ενίσχυσης περιλαµβάνουν και τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν µέχρι την 30
Απριλίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, για
λόγους πέρα από τον έλεγχο της Ο.Π.
Εάν οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβληθούν µετά τις 15 Φεβρουαρίου, η ενίσχυση µειώνεται 1% για
κάθε µέρα καθυστέρησης, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης ελέγχων
και εφόσον η ενίσχυση καταβληθεί µέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 και σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης των κατ’ αποκοπή
ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 81 (έξοδα µεταφοράς για δωρεάν διανοµή ) και άρθρο 82
(έξοδα διαλογής & συσκευασίας για δωρεάν διανοµή) του Καν(ΕΕ) 543/2011, απόδειξη της
υλοποίησης της σχετικής δράσης.
3.2 Προκαταβολή τµήµατος της ενίσχυσης : (άρθρο 71 του Καν.(ΕΕ) 543/2011)
Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας κατά τους µήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέµβριο για προκαταβολή
τµήµατος της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη δαπάνη δεδοµένου έτους για την
τετράµηνη περίοδο που αρχίζει το µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Οι προκαταβολές καταβάλλονται στην ενδιαφερόµενη ΟΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον όρο ότι:
α. Έχει συσταθεί εγγύηση ίση µε το 110% του αιτούµενου ποσού της προκαταβολής όπως
προβλέπεται στον κανονισµό 2220/85.
β. Το αιτούµενο συνολικό ποσό των προκαταβολών δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού
που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριµένο έτος.
γ. Έχουν καταβληθεί οι οικονοµικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταµείο για το ύψος της
ενίσχυσης.
δ. Προηγούµενες προκαταβολές έχουν πράγµατι δαπανηθεί.
Οι αιτήσεις αποδέσµευσης των εγγυήσεων µπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται µέχρι το 80% του ποσού των προκαταβολών.
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των διαλαµβανοµένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 71 του
Καν. (ΕΕ) 543/2011 η εγγύηση καταπίπτει.
3.3 Καταβολή τµήµατος της ενίσχυσης (µερική πληρωµή) ( άρθρο 72 του Καν.(ΕΕ) 543/2011)
Οι ΟΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής
της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, για καταβολή τµήµατος της ενίσχυσης (µερική πληρωµή)
που αντιστοιχεί σε υλοποιηθείσες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από το επιχειρησιακό
πρόγραµµα.
Αιτήσεις για µερική πληρωµή µπορούν να υποβληθούν µέχρι τρεις το έτος.
Το ελάχιστο ποσό για το οποίο οι ΟΠ µπορούν να αιτηθούν µερικές πληρωµές είναι 10.000€.
Το συνολικό ποσό των πληρωµών µε βάση τις αιτήσεις για την καταβολή µέρους της ενίσχυσης
δεν µπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει εγκριθεί ή των πραγµατικών δαπανών για ένα
συγκεκριµένο έτος, ανάλογα µε το ποιό ποσό είναι µικρότερο.
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Τηρουµένων των αναλογιών, για την εκκαθάριση της δαπάνης ισχύει η παράγραφος 3.1 του
παρόντος άρθρου.

13. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 17
Σχέση µε το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 58 του Καν. (ΕΕ) 543/2011)
1.

∆εν θεωρούνται επιλέξιµες µέσα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα, επενδύσεις οι οποίες
ενισχύονται από την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα δεν ενισχύονται:
1.1 Επενδύσεις, στις περιοχές των νησιών Αιγαίου και Ιονίου πελάγους µε λιγότερους από 3.100
κατοίκους
1.2 Επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου από 500.000€ κατ’ έτος
επιχειρησιακού προγράµµατος που περιλαµβάνονται στο µέτρο 1.2.3 «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών
και
δασοκοµικών
προϊόντων»,
οργανώσεων/οµάδων
παραγωγών
οπωροκηπευτικών, οι οποίες κατατάσσονται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ή επενδυτικά µε δικαιούχους Αγροτικές συνεταιριστικές
οργανώσεις καθώς επίσης και εταιρείες του Εµπορικού ∆ικαίου οι οποίες έχουν λάβει ειδική
γεωργική αναγνώριση ως οργανώσεις/οµάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών.
1.3 Η βιολογική µέθοδος και η ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής των αρωµατικών φυτών.
1.4 Οι ενέργειες για εγκατάσταση νέων θερµοκηπίων, αντικατάσταση, εκσυγχρονισµό, µετατροπή και
επέκταση υφισταµένων θερµοκηπίων. Καθώς και υλικά αντικατάστασης επί υφισταµένων
θερµοκηπίων που αποδεδειγµένα αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής κατά 25% ή αλλάζουν την
τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας.

2.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και η αποφυγή των
επικαλύψεων των δράσεων µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Για το λόγο αυτό:
2.1 διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
2.2 η ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης «ΠΑΑ 2007-13»
του ΥΠΑΑΤ τις αποφάσεις έγκρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, νέων και
τροποποιήσεων,
2.3 έχει συσταθεί Μονάδα Συντονισµού εντός της ΕΥ∆ ΠΑΑ η οποία µεριµνά για τον έλεγχο της
συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής χρηµατοδότησης καθώς και
την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης.

14. To Κεφάλαιο IV (µέρος 1 και 2) καταργείται.

15. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 21
Γενικά (άρθρα 33 και 34 του Καν.(ΕΕ) 1308/2013 και άρθρα
1.

2.

73-90 Καν.(ΕΕ) 543/2011)

Το µέτρο πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων
δύναται να περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις:
α. Απόσυρση από την αγορά.
β. Πρώιµη συγκοµιδή.
γ. Ασφάλιση της παραγωγής.
Για τη χρηµατοδότηση των µέτρων πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων της προηγούµενης
παραγράφου, οι ΟΠ µπορούν να δανείζονται µε εµπορικούς όρους σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Η αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων
αυτών µπορεί να αποτελεί µέρος του επιχειρησιακού προγράµµατος και εποµένως είναι επιλέξιµη
δαπάνη για ενωσιακή ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Κάθε ειδική δράση
στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων κατά τη διάρκεια ενός επιχειρησιακού προγράµµατος
µπορεί να χρηµατοδοτείται είτε µέσω αυτών των δανείων, είτε απευθείας, είτε και µε τους δυο
τρόπους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. ∆άνεια των οποίων
η διάρκεια αποπληρωµής ξεπερνά τη διάρκεια του επιχειρησιακού προγράµµατος µπορούν να
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3.

µετατεθούν σε επόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα για οικονοµικούς λόγους δεόντως αιτιολογηµένους
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
Η δαπάνη για τα µέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων συµπεριλαµβανοµένης και της
αποπληρωµής του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων για τη χρηµατοδότησή τους, περιορίζεται
στο ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΕΟΠ το
προαναφερθέν ανώτατο όριο για τις δαπάνες των µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων
υπολογίζεται στο επίπεδο κάθε ΟΠ που είναι µέλος τους σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1
του Καν. (ΕΕ) 499/2014.

16. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 22
Αποσύρσεις από την αγορά
1. Η στήριξη, που αποτελείται από την ενωσιακή συνδροµή και από την εισφορά της ΟΠ, δεν µπορεί
να υπερβαίνει για τις αποσύρσεις από την αγορά, τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα XI
του Καν. (ΕΕ) 543/2011 όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα. Για
τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο ανωτέρω παράρτηµα τα ανώτατα
ποσά στήριξης καθορίζονται κατά περίπτωση από τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.
2. Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:
α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασµατοποίηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει.
β. Να διατεθούν για τη διατροφή των ζώων.
γ. Να διατεθούν ως δωρεάν διανοµή.
3. Ως προς τις προδιαγραφές εµπορίας των αποσυροµένων προϊόντων, ισχύουν τα αναφερόµενα
στο άρθρο 76 του Καν(ΕΕ) 543/2011.
4. Οι ΟΠ/ΕΟΠ κοινοποιούν στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθεται να προβούν. Η
προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν, µε γραπτή τηλεπικοινωνία ή
ηλεκτρονικό µήνυµα και περιλαµβάνει τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011.
5. Τα σχετικά µε τον υπολογισµό της µέγιστης ποσότητας προϊόντων που:
α) µπορούν να αποσυρθούν από την αγορά καθορίζονται στο άρθρο 79 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
β) µπορούν να αποσυρθούν από την αγορά για δωρεάν διανοµή καθορίζονται στο άρθρο 77 του
Καν. (ΕΕ) 543/2011.
∆ωρεάν διανοµή µπορεί να γίνει στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύµατα που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
6. Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή για τη δωρεάν διανοµή ανέρχεται στο 100% της σχετικής
δαπάνης υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΕ)
1308/2013 και καλύπτει µόνον όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 79 του Καν. (ΕΕ)
543/2011.
7. Οι αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων αναλαµβάνουν τις δεσµεύσεις που ορίζονται στο
άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 αντίστοιχα.

17. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 23
Πρώιµη συγκοµιδή
1.
2.

Ο ορισµός της πρώιµης συγκοµιδής δίδεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ)
1308/2013 και το άρθρο 84 του Καν.(ΕΕ) 543/2011.
Όροι για την εφαρµογή της πρώιµης συγκοµιδής (άρθρο 85 Καν (ΕΕ) 543/11)
α. Οι ΟΠ ενηµερώνουν, τουλάχιστον 48 ώρες πριν, µε έγγραφό τους την ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, για τις προθέσεις τους να
υλοποιήσουν πρώιµη συγκοµιδή.
β. Το έγγραφο κοινοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης:
βα) Το ποσό της αποζηµίωσης λόγω της εφαρµογής της δράσης της πρώιµης συγκοµιδής.
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3.

4.

5.
6.

ββ) Το προϊόν στο οποίο θα εφαρµοστεί πρώιµη συγκοµιδή και η αντίστοιχη επιφάνεια σε
στρέµµατα.
βγ) Ανάλυση µε βάση την προσδοκώµενη κατάσταση στην αγορά, η οποία δικαιολογεί την
υλοποίηση της δράσης της πρώιµης συγκοµιδής ως µέτρο πρόληψης κρίσης.
Προκειµένου να µην προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονοµικές συνέπειες από την εφαρµογή αυτής της δράσης πρέπει οι ΟΠ να διαχειρίζονται τα
συγκοµιζόµενα µη εµπορεύσιµα προϊόντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 346712/610-97 του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά µε «διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και
λιπασµατοποίηση των αποσυρόµενων γεωργικών προϊόντων», όπως ισχύει.
Το ποσό της αποζηµίωσης για την εφαρµογή της πρώιµης συγκοµιδής καταβάλλεται ως στρεµµατική
ενίσχυση σε επίπεδο που καλύπτει το πολύ το 90% του ανώτατου επιπέδου στήριξης για τις
αποσύρσεις από την αγορά για προορισµούς εκτός από τη δωρεάν διανοµή.
Για τη συλλογή των καρπών δεν θα χρησιµοποιηθούν χηµικές ουσίες.
Τα προϊόντα στα οποία οι ΟΠ έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν πρώιµη συγκοµιδή είναι τα
πορτοκάλια, τα µήλα, τα ροδάκινα – νεκταρίνια (εκτός των πρώιµων ποικιλιών) και η τοµάτα.

18. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 24
Ασφάλιση της συγκοµιδής
Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκοµιδής συµβάλλει στη διασφάλιση των εισοδηµάτων των
παραγωγών από ζηµιές που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα, ασθένειες ή
επιβλαβείς οργανισµούς. Στα ασφαλιστήρια συµβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των
απαραίτητων µέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 33 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
Ο στόχος των δράσεων ασφάλισης της συγκοµιδής ορίζεται στο άρθρο 88 του Καν. (ΕΕ)
543/2011.
Η ασφάλιση της παραγωγής γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στην εθνική
νοµοθεσία. Τα µέτρα ασφάλισης της συγκοµιδής δεν καλύπτουν τις αποζηµιώσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 89 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.

19. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 25
Εκθέσεις των Οργανώσεων Παραγωγών (άρθρα 96,97 Καν. (ΕΕ) 543/2011)
1. Οι ΟΠ υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
1.1.
Τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες συνοδεύουν τις αιτήσεις ενίσχυσης, σχετικά µε την
εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν:
α. Λεπτοµερή περιγραφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος, όσον αφορά τα µέτρα και τις σχετικές δαπάνες.
β. Τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν σε σχέση µε την αρχική έγκριση και τους λόγους που
οδήγησαν στις σχετικές τροποποιήσεις.
γ. Τις αποκλίσεις µεταξύ της προβλεπόµενης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για την οποία έχει
υποβληθεί αίτηση.
δ. Τα αποτελέσµατα των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε βάση, κατά περίπτωση τους κοινούς
δείκτες επιδόσεων και αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το παράρτηµα 2 της παρούσας απόφασης.
ε. Περιγραφή και ανάλυση των προβληµάτων που οι ΟΠ αντιµετώπισαν κατά την υλοποίηση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων και τυχόν µέτρα που ελήφθησαν προκειµένου να διασφαλιστεί
η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητά τους και ειδικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος
από πιθανές αυξηµένες πιέσεις στο περιβάλλον.
1.2.
Την τελική έκθεση το τελευταίο έτος υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων στην
οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
α. ο βαθµός επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
β. αιτιολόγηση των τροποποιήσεων που ζητήθηκαν,
γ. να προσδιορίζονται οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία ή αποτυχία του
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προγράµµατος µε βάση τους επιδιωκόµενους στόχους και τη συµβολή τους όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων της εθνικής στρατηγικής µε βάση τους κοινούς δείκτες επιδόσεων,
αποτελεσµάτων και αντίκτυπου σύµφωνα µε τα παραρτήµατα 2 και 3 της παρούσας
απόφασης.
2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών (ανεξάρτητα αν υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραµµα) για κάθε έτος
λειτουργίας τους, υποβάλλουν στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε., µέχρι
τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ετήσια έκθεση η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
παράρτηµα XIV του Καν (ΕΕ) 543/2011 και αφορά το προηγούµενο έτος λειτουργίας. Οι ∆ιευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στις παραπάνω εκθέσεις και την αποστολή τους στην ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής
του ΥΠΑΑ&Τ .
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των ετήσιων εκθέσεων από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΑΠ
η
∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑ&Τ είναι η 30 Σεπτεµβρίου.

20. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 26
Έλεγχοι και Επιτροπές ελέγχου
1. Τριµελής Επιτροπή ελέγχου των Ε.Π.: Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα
κάθε Περιφερειακής Ενότητας τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από δυο γεωπόνους και ένα
οικονοµικό υπάλληλο. Η επιτροπή είναι δυνατό µετά από πρόσκληση του ∆/ντη της αρµόδιας ∆ΑΟΚ να
συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριµένων ειδικοτήτων των οποίων
οι αρµοδιότητες σχετίζονται µε δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Έργο της επιτροπής είναι:
α. η ετήσια παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των ΟΠ, ΕΟΠ της περιοχής
αρµοδιότητάς τους και η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σύµφωνα µε τα άρθρα 103 και 104 του
Καν (ΕΕ) 543/11 και η σύνταξη πρακτικού ελέγχου.
β. ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των
τροποποιήσεων τους σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Καν (ΕΕ) 543/11.
γ. τα ανωτέρω πρακτικά των επιτόπιων ελέγχων διαβιβάζονται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής
του ΥΠΑΑΤ και στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αναγνώρισης που έχει συσταθεί στις
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 του άρθρου 8 της παρούσας. Επιπλέον, όταν διαπιστώνονται
παρατυπίες τα πρακτικά ελέγχου διαβιβάζονται και στην ελεγχόµενη ΟΠ/ ΕΟΠ σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
2. Τριµελής Επιτροπή παραλαβής των δράσεων. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται
στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από δυο γεωπόνους και ένα
οικονοµικό υπάλληλο. Τα µέλη αυτής της επιτροπής είναι διαφορετικά από τα µέλη της επιτροπής της
παραγράφου 1. Η επιτροπή είναι δυνατό µετά από πρόσκληση του ∆/ντη της αρµόδιας ∆ΑΟΚ να
συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριµένων ειδικοτήτων των οποίων
οι αρµοδιότητες σχετίζονται µε δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Έργο της επιτροπής είναι η διεξαγωγή:
α. των διοικητικών ελέγχων όλων των αιτήσεων ενίσχυσης µε το άρθρο 105 του Καν. (ΕΕ)
543/2011,
β. των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 107 του Καν. (ΕΕ) 543/2011
γ. των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 108, 109 και στο άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 543/2011
και η σύνταξη σχετικού πρακτικού ελέγχου. Τα ανωτέρω πρακτικά ελέγχου διαβιβάζονται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Κεντρική Επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑ&Τ και του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
ακολούθως:
α. Από τον προϊστάµενο της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή
του.
β. Από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών της ∆/νσης ΠΑΠ
∆ενδροκηπευτικής µε αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τµήµατος.
γ. Από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών της ∆/νσης ΜΤΠΕ, µε
αναπληρωτή τον προϊστάµενο του Τµήµατος Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων
φυτικής προέλευσης της ίδιας ∆/νσης.
δ. Από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Αγροτικού
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Συνεργατισµού και Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων, µε αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τµήµατος.
ε. Από έναν υπαλλήλο της Κεντρικής υπηρεσίας ή των αρµόδιων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και
Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τον αναπληρωτή του.
Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια έκτακτων επιτόπιων ελέγχων σε ΟΠ, ΕΟΠ. Η Επιτροπή για να
λειτουργήσει είναι απαραίτητη η συµµετοχή υπαλλήλου από το Τµήµα Πυρηνοκάρπων και Μηλοειδών.
Το πρακτικό ελέγχου διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.
4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους διοικητικούς ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Καν. (ΕΕ)
543/2014 και τους συµπληρωµατικούς επιτόπιους ελέγχους σε δειγµατοληπτική βάση που
προβλέπονται στα άρθρα 105 και 106 του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δύναται να
διενεργεί µηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους µε τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων της ενιαίας
ενίσχυσης που αφορούν αποκλειστικά τα µέλη των οργανώσεων.

21. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 27
Κυρώσεις
Εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 115 έως και 124 του Καν(ΕΕ) 543/2011 και της
παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/2014 και πιο συγκεκριµένα σε περίπτωση:
1. µη τήρησης των υποχρεώσεων έγκυρης και εµπρόθεσµης υποβολής των ετήσιων εκθέσεων, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 96 του Καν(ΕΕ) 543/2011
2. µη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του
άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) 499/2014
3. απάτης όσον αφορά ενίσχυση στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013, οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011,
4. αίτησης µη επιλέξιµων δαπανών , οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 του Καν(ΕΕ)
543/2011,
5. παρατυπιών κατά την απόσυρση, οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 118 και 119 του
Καν(ΕΕ) 543/2011,
6. παρατυπιών των αποδεκτών αποσυρθέντων προϊόντων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 120 του Καν(ΕΕ) 543/2011,
7. µη τήρησης των υποχρεώσεων των ΟΠ ως προς την πρώιµη συγκοµιδή, οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 121 του Καν(ΕΕ) 543/2011 ,
8. παρεµπόδισης διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 122
του Καν(ΕΕ) 543/2011.
9. ανακτηθείσες ενισχύσεις και ποινές όπως προβλέπονται στο άρθρο 123 του Καν(ΕΕ) 543/2011
Οι αρµόδιες Πρωτοβάθµιες Επιτροπές Αναγνώρισης που έχουν συσταθεί µε βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 3.3 του άρθρου 8 της παρούσας στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Π.Ε., επιβάλουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 του παρόντος άρθρου και των
παραγράφων 1α και 2 του άρθρου 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιβάλει τις κυρώσεις που αναφέρονται στα σηµεία 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου και
της παραγράφου 1β του άρθρου 115 του Καν(ΕΕ) 543/2011.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλει την κύρωση της παραγράφου 1γ του άρθρου
115 του Καν(ΕΕ) 543/2011.

22. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1.

2.

Για τα επιχειρησιακά προγράµµατα που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2014 ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Καν. (ΕΕ) 499/2014.
Το άρθρο 17 της παρούσας απόφασης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
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23. Το Παράρτηµα 1 – Ενδεικτικός πίνακας επιλέξιµων δράσεων αντικαθίσταται από το συνηµµένο
Παράρτηµα 1 το οποίο προσαρτάται στη παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

24. Το Παράρτηµα 4 – Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠ οπωροκηπευτικών αντικαθίσταται από το συνηµµένο
Παράρτηµα 4 το οποίο προσαρτάται στη παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄ /2009) ΚΥΑ, 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

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Ενότητες Χώρας
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής - Έδρες τους
Περιφέρειες χώρας
Έδρες τους
ΟΠΕΚΕΠΕ – ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, ∆οµοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Γ. Καρασµάνη
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Π. Κουκουλόπουλου
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. Μελά
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. ∆. Ιατρίδη
Γραφείο Γεν. ∆/ντη Φυτικής Παραγωγής κ. Κ. Αγγελάκη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG VI, Agriculture Dir. E 1, Fruits &Vegetables fresh and transformed, Rue de
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la Loi 130, B-1049 Brussels, BELGIUM
8. ∆/νση ΠΑΠ-∆ενδρ/κής, Τµήµατα Β, Γ, ∆, Ε
9. ∆/νση Μεταποίησης - Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου
10. ∆/νση Αγροτικού Συνεργατισµού & Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων
11. ΠΑΣΕΓΕΣ - Κηφισίας 16 – Τ.Κ. 105 26- ΑΘΗΝΑ
12. ΓΕΣΑΣΕ- - Κηφισίας 16 – Τ.Κ. 105 26- ΑΘΗΝΑ
13. ΣΥ∆ΑΣΕ- Αγ. Κων/νου 2- Τ.Κ. 104 31 – ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ

Προγραµµατισµός της
παραγωγής

προγραµµατισµό της
παραγωγής
(µη εξαντλητικός κατάλογος)

Βελτίωση και διατήρηση της
ποιότητας του προϊόντος

Βελτίωση της εµπορίας του
προϊόντος

∆ράσεις µε στόχο τη
βελτίωση ή τη διατήρηση της
ποιότητας του προϊόντος
(µη εξαντλητικός κατάλογος)

∆ράσεις µε στόχο τη
βελτίωση της εµπορίας
(µη εξαντλητικός κατάλογος)

∆ΡΑΣΕΙΣ
Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών (*)
Ειδικό κόστος για οργανικούς σπόρους (**)
Επενδύσεις σε µέσα πρωίµισης και οψίµισης της παραγωγής
Αγορά εξοπλισµού για δίκτυο µετεωρολογικών προειδοποιήσεων
Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού που αφορούν την παραγωγή
Απόκτηση µέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς µέλη
Θερµοκήπια τύπου χαµηλά τολ (ύψους µικρότερου των 1,8 µέτρων)
Αγορά υλικών αντικατάστασης για επεµβάσεις επί υφιστάµενων θερµοκηπίων.
Απόκτηση εξοπλισµού συλλογής προϊόντων και µέσων συλλογής για από κοινού
χρήση από τους παραγωγούς µέλη
Εξοπλισµός µε συστήµατα άρδευσης
Εξοπλισµός πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής
Βιολογική παραγωγή (κόστος πιστοποίησης)
Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής (κόστος πιστοποίησης)
Προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόµενες ονοµασίες
προέλευσης
Οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας µε ISO, HACCP
Οργάνωση για ιχνηλασηµότητα
Μηχανοργάνωση των συστηµάτων ελέγχου ποιότητας
∆απάνες προσωπικού που ασχολούνται µε τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού
επιπέδου ποιότητας
Επενδύσεις για τη δηµιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδοµών που
χρησιµοποιούνται για την εµπορία της παραγωγής( παραλαβή, διαλογή τυποποίηση, συσκευασία, αποθεµατοποίηση, µεταποίηση)(***)
Επενδύσεις σε εµπορικά γραφεία
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε µέσα µεταφοράς λόγω των
πρόσθετων εγκαταστάσεων για ψυκτικό µηχανισµό ή ελεγχόµενη ατµόσφαιρα
Μηχανοργάνωση των συστηµάτων ταξινόµησης, αποθεµατοποίησης κλπ
∆ηµιουργία website (internet/intranet)
Μελέτες αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ)
Προώθηση των προϊόντων της ΟΠ (διαφηµιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον
τύπο, διαφηµιστικά κλπ)
Συµµετοχή σε εκθέσεις
∆ηµιουργία τµήµατος εµπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης
των προϊόντων στις αγορές, τη διαµόρφωση των τιµών κλπ
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Πρόληψη και διαχείριση
κρίσεων

∆ράσεις για την πρόληψη και
διαχείριση των κρίσεων

Προστασία του
περιβάλλοντος (***)

Περιβαλλοντικά είδη
δράσεων
(µη εξαντλητικός κατάλογος)

Λοιπές

∆ράσεις κατάρτισης και
συµβουλευτικές υπηρεσίες
(µη εξαντλητικός κατάλογος)
Λοιπές δράσεις
(µη εξαντλητικός κατάλογος)

Αγορά γής (συνδέεται µε συγκεκριµένη επένδυση του επιχ. προγράµµατος)
∆απάνες προσωπικού που ασχολείται µε τη βελτίωση του επιπέδου εµπορίας
Απόσυρση
∆ωρεάν διανοµή αποσυροµένων προϊόντων
Πράσινη συγκοµιδή
Ασφάλιση της παραγωγής
Αποπληρωµή δανείων για δαπάνες που αφορούν το µέτρο της πρόληψης και
διαχείρισης των κρίσεων
Ολοκληρωµένη διαχείριση της καλλιέργειας
Βιολογική µέθοδος παραγωγής
Αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων άρδευσης
Νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων µε νέες
εγκαταστάσεις µε υψηλότερη αποτελεσµατικότητα στη χρήση ενέργειας και µείωση
χρήσης συµβατικών καυσίµων.
Περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειµµάτων καλλιεργειών
Επενδύσεις για τον καθαρισµό υλικών πολλαπλής χρήσης
Περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση µε τις µεταφορές
Κατάρτιση, συµβουλές και τεχνική βοήθεια
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
∆απάνες εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Ενηµερωτικά έντυπα - οδηγίες
Γενικά έξοδα που αφορούν το επιχ. πρόγραµµα (2% των δαπανών)
Νοµικά και διοικητικά έξοδα για συγχωνεύσεις ΟΠ, δηµιουργία διεθνικών ΟΠ, ΕΟΠ
κλπ

(*)Σύµφωνα µε την Απόφαση καθορισµού προωθουµένων ειδών και ποικιλιών. Περιλαµβάνονται τα σπαράγγια, οι αγκινάρες και οι φράουλες εφόσον η χρήση του πολ/κού
υλικού είναι πολυετής
(**) Επιλέξιµο για ενίσχυση σύµφωνα µε το σηµείο 1, τέταρτη παύλα,του παραρτ. X του Καν(ΕΕ) 543/2011 στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας
(***) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ο.Π. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/
Ο.Π.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(ΑΕΠ) /
Ο.Π.(εκ. €)

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

300

2,7

2

ΑΡΤΑΣ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

200

1,8

3

ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ

100

0,7

4

ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ,
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

40

0,31

5

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ,
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

20

0,25

6

ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΩΝ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ,ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
∆ΡΑΜΑΣ, ΦΩΚΙ∆ΑΣ

20

0,1

7.1 Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυµούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για µικρούς
ερυθρούς καρπούς (φράουλα, βατόµουρα, σµέουρα κ.λ.π.) ή λαχανικά προϊόντα ή δαµάσκηνα Σκοπέλου

20

0,1

7.2 Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυµούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για καρπούς µε
κέλυφος ή µανιτάρια ή οπωροκηπευτικά βιολογικής παραγωγής ή αρωµατικά φυτά

10

0,1

7.3 Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυµούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για ακτινίδια

20

0,25

8

Στην Περιφέρεια Κρήτης, στις Π.Ε. Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και στις περιοχές
Πόρου-Τροιζηνίας: Ο. Π. οπωροκηπευτικών που επιθυµούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για Αβοκάντο,
Μπανάνα, Φραγκοσυκιά, Μάνγκο, Τσεριµόγια, Λωτός, Λίτσι, Γκουάβα.

10

0,03

9

Νησιά µε πληθυσµό κάτω από 3100 κατοίκους

10

0,03

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

7

