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Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο
Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ
ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α’280).
β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’34), φπσο ε παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6
παξ. 1 ηνπ λ. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά
θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ
ΔΤΡΑΣΟΜ» θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο απηφ

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 101).
γ) Σνπ π.δ. 36/1986 «Όξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο
Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ» (ΦΔΚ Α’ 12) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
δ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε
ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα’» (ΦΔΚ Α’ 98).
2.Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ), φπσο απηνί ηζρχνπλ:
α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/16.11.2007) «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο
νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά
πξντφληα (Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ)».
β) αξηζ. 361/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (L 121/07.05.2008) «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)
γ) αξηζ. 491/2009 ηνπ πκβνπιίνπ (L 154/17.6.2009) «ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ
γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ)».
δ) αξηζ. 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L 170/30.6.2008) «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (L
148/6.6.2008) «γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο φζνλ αθνξά ηα
πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο, ην δπλακηθφ παξαγσγήο
θαη ηνπο ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα».
ε) αξηζ. 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο (L 128/27.5.2009) «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην
ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηηο ππνρξεσηηθέο δειψζεηο θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ
πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα».
3. Σν π.δ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ
θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη
Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (ΦΔΚ Α’ 147).
4. Σελ αξηζκ. 155540/30-06-2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Ισάλλε Γξηβειέγθα» (ΦΔΚ Β’ 1588).
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Άπθπο 1
κοπόρ
θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 122, 124, 125β θαη 125ηε ηνπ Kαλ.(ΔΚ)
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ)
361/2008 θαη 491/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ (ζην εμήο Ο.Π.) ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα.
Άπθπο 2
Απμόδιερ απσέρ
1. Ωο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νξίδνληαη νη
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο/Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο.
2. Ωο αξκφδηα αξρή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο ησλ Ο.Π. ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη γηα ηε
ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Ο.Π. ζηνηρείσλ, απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο/Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ
ηεο ρψξαο, νξίδεηαη ην ηκήκα Ακπέινπ θαη Ξεξψλ Καξπψλ ηεο Γηεχζπλζεο
Παξαγσγήο θαη Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Γελδξνθεπεπηηθήο (Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο)
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Άπθπο 3
Γικαιούσοι Αναγνώπιζηρ
1. Γηθαίσκα αλαγλψξηζεο σο Ο.Π. ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα, έρνπλ:
α) Σα λνκηθά πξφζσπα ή ηα ζαθψο νξηδφκελα κέξε απηψλ, ηα νπνία έρνπλ λφκηκα
ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ ηνπ νίλνπ, φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζην κέξνο XII ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007, θαη
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
Ωο ηέηνηα λννχληαη νη αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (Αγξνηηθνί
πλεηαηξηζκνί, Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Κνηλνπξαμίεο Αγξνηηθψλ
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, Κεληξηθέο πλεηαηξηζηηθέο Δλψζεηο).
β) Οη εηαηξείεο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.), πνπ πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
2. Έδξα ηεο Ο.Π., είλαη ε πεξηθέξεηα πνπ νξίδεηαη σο θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή ηεο εηαηξείαο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηεο
παξνχζαο. Πξαγκαηηθή έδξα ηεο Ο.Π. είλαη ε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ε Ο.Π.
ρξεζηκνπνηεί εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα θαη
δηακέλεη κφληκα ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο.
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Άπθπο 4
Απαιηήζειρ αναγνώπιζηρ Ο.Π.
Γηα λα αλαγλσξηζηεί κηα Ο.Π. ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο:
α) Να επηδηψθεη ηελ θαζεηνπνίεζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
κεηαπνίεζεο απηήο, πινπνηψληαο ηεθκεξησκέλα ηελ πξνψζεζε θαη παξνρή ηερληθήο
βνήζεηαο γηα ηε ρξήζε θηινπεξηβαιινληηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη
ηερληθψλ παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ επίηεπμε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαθάησ
ζηφρνπο:
i) ηελ εμαζθάιηζε φηη ε παξαγσγή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη
πξνζαξκνζκέλε ζηε δήηεζε, ηδίσο απφ άπνςε πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο.
ii) ηε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ
πνπ παξάγνληαη απφ ηα κέιε ηεο,
iii) ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε
ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ,
iv) ηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο
νηλνπνίεζεο θαη ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε
πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ηνπίνπ θαη λα δηαθπιάζζεηαη ή λα
πξνσζείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα,
v) ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζρεηηθά κε αεηθφξεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη κε ηηο
εμειίμεηο ηεο αγνξάο,
vi) ηε ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, φπσο αλαθέξεηαη
ζην Μέξνο II ηίηινο I θεθάιαην IV ηκήκα IVβ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007.
β) Σα κέιε ηεο λα παξαδίδνπλ ην πξντφλ ηνπο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ νηλνπνηείν ην νπνίν
απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο ή κειψλ ηεο.
γ) Να δηαζέηεη θαηαζηαηηθφ ην νπνίν λα ππνρξεψλεη ηα κέιε ηεο ηδίσο σο πξνο ηα
εμήο:
i) λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε Ο.Π. γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγσγή, ηελ εκπνξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο,
ii) λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Ο.Π. γηα ζηαηηζηηθνχο
ιφγνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο
αγνξάο,
iii) λα θαηαβάιινπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ,
iv) λα παξαδίδνπλ ην πξντφλ ηνπο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80% κέζσ ηεο
Ο.Π.,
v) λα αλήθνπλ ζε κηα θαη κφλν Ο.Π. ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα.
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δ) Οη παξαγσγνί κέιε ηεο λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1234/2007, φπσο είλαη νη δειψζεηο ζπγθνκηδήο, νη
δειψζεηο παξαγσγήο, ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν θαη ε απαγφξεπζε θπηεχζεσλ.
Άπθπο 5
Γιαδικαζία αναγνώπιζηρ Ο.Π.
1. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξηζηνχλ σο Ο.Π. ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα, ππνβάιινπλ αίηεζε αλαγλψξηζεο
ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο/Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο
πξαγκαηηθήο έδξαο ηνπο ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή
Αλαγλψξηζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαησηέξσ:
α) Αληίγξαθν ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο Ο.Π., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή απηήο,
β) Απνδεηθηηθά έγγξαθα φηη ηεξήζεθαλ νη λφκηκεο δηαηππψζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο
λνκηθήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα θάζε λνκηθή
κνξθή Ο.Π.,
γ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, εθφζνλ απηή έρεη ζπζηαζεί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ρξφλν πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο,
δ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη:
i) πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο,
ii) έρνπλ ειάρηζην αξηζκφ 10 κειψλ ζηηο νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο θαη λεζησηηθέο
πεξηνρέο θαη 20 ζηηο ινηπέο πεξηνρέο,
iii) ε ειάρηζηε πνζφηεηα παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζην εκπφξην,
αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, είλαη ηνπιάρηζηνλ
200 ηφλνη λσπνχ πξντφληνο ζηηο νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο
θαη 400 ηφλνη ζηηο ινηπέο,
iv) είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ νξζά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηφζν φζνλ
αθνξά ηε δηάξθεηα, φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηoπ
παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη
v) πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ηερληθή βνήζεηα
γηα ηελ εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.
2. Γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο θαη ηελ άζθεζε
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο ησλ Ο.Π. ηνπ
άξζξνπ 3, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 2637/1998 (ΦΔΚ Α' 200),
θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 36/1986 (ΦΔΚ Α’ 12), φπσο απηά θάζε θνξά
ηζρχνπλ.
Άπθπο 6
Ο.Π. αναγνωπιζμένερ ζύμθωνα με ηον Καν.(ΔΚ) 1493/1999
Οη Ο.Π. πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλ.(ΔΚ) 1493/1999, θαη
ζεσξνχληαη σο αλαγλσξηζκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 125ηε, Σκήκα
Ιβ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1234/2007, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.
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Άπθπο 7
Έλεγσοι
1. Με απφθαζε ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ
έλαλ Π.Δ. Γεσπφλν ή Σερλνιφγν Γεσπνλίαο, ππαιιήινπο ηεο νηθείαο Γ/λζεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο/Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, σο Πξφεδξν, θαη
απφ δχν ππαιιήινπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ.
2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηελέξγεηα
ειέγρσλ επαιήζεπζεο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο αιιά
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο Ο.Π. ησλ άξζξσλ 3
θαη 4 ηεο παξνχζαο.
3. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ κεηά ηε δηελέξγεηα θάζε ειέγρνπ, ζπληάζζεη Έθζεζε Διέγρνπ
γηα θάζε Ο.Π., ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Ι ηεο παξνχζαο, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Αλαγλψξηζεο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.2637/1998 (ΦΔΚ Α' 200),
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά.
4. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηα θαη δελ ζπκκεηέρνπλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο.
5. Οη Ο.Π. δέρνληαη ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ θαζψο θαη ηα αξκφδηα Κνηλνηηθά Όξγαλα
θαη ζέηνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ
ειέγρσλ.
Άπθπο 8
Κςπώζειρ
Δάλ απφ ηνπο δηελεξγνχκελνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε, ειέγρνπο ζηηο
αλαγλσξηζκέλεο Ο.Π. ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα, δηαπηζησζεί φηη:
α) δελ πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο αιιά θαη
νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ή
β) νη παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ έρνπλ επηιπζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ην νπνίν πάλησο δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, ε αλαγλψξηζή ηνπο
αλαθαιείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 36/1986 (ΦΔΚ
Α’12) θαη ζην άξζξν 60 ηνπ λ. 2637/1998 (ΦΔΚ Α' 200), φπσο απηά θάζε θνξά
ηζρχνπλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ηε ζέζε ηεο αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ ΠΓ 36/1986 ππέρεη ε έθζεζε ειέγρνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.
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Άπθπο 9
Κοινοποιήζειρ
1. Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο/Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, γηα θάζε Ο.Π. απνζηέιινπλ άκεζα ζην Σκήκα Ακπέινπ
θαη Ξεξψλ Καξπψλ ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηα θαησηέξσ:
α) θάζε απφθαζε αλαγλψξηζεο, απφξξηςεο ή αλάθιεζεο ηεο αλαγλψξηζεο,
β) θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ο.Π. φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,
γ) κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο
Έθζεζεο Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 7 (Τπφδεηγκα Ι), θαη ζπκπιεξσκέλν ηνλ
Πίλαθα ηνπ Τπνδείγκαηνο ΙΙ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο θάζε θνξά έηνπο.
2. Σν Σκήκα Ακπέινπ θαη Ξεξψλ Καξπψλ ηεο Γ/λζεο Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, έσο ηελ 1ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο, θάζε απφθαζε αλαγλψξηζεο, απφξξηςεο ή
αλάθιεζεο ηεο αλαγλψξηζεο Ο.Π. ηνπ Ακπειννηληθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ, θνηλνπνηεί
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ ηεο δεηείηαη απφ απηήλ, ζρεηηθά
κε ηηο Ο.Π. ηνπ Ακπειννηληθνχ ηνκέα.
Άπθπο 10
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε αξηζ. 255979/2004
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Πξνυπνζέζεηο θαη
θαζνξηζκφο Δζληθψλ ειαρίζησλ κεγεζψλ (θξηηεξίσλ) γηα ηελ αλαγλψξηζε Οκάδσλ
Παξαγσγψλ ηνπ Ακπειννηληθνχ ηνκέα» (ΦΔΚ Β’ 781).
Άπθπο 11
Τποδείγμαηα
Πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε δχν (2) Τπνδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη έρνπλ σο εμήο:
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Άπθπο 12
Έναπξη ιζσύορ
Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ &
ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
& ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ

Ι. ΓΡΙΒΔΛΔΓΚΑ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. Ππορ Δνέπγεια:
1. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο/ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο - Έδξεο ηνπο
2. Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο/ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο - Έδξεο ηνπο
3. Δζληθφ Σππνγξαθείν
ΗΗ. Κοινοποίηζη
1. Commission Europeenne
DG AGRI- C.3
Rue de La Loi B-1049 BRUXELLES
2. M.A.E.K (Γεσξγηθφ Σκήκα)
Rue Jacques De Lalaing 19-21 BRUXELLES
3. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
α) Γξαθείν Τθππνπξγνχ
θ. Ι. Κνπηζνχθνπ
β) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
θ. Γ. Καλειιφπνπινπ
γ) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Αγξ. Πνι. & Γ..
θ. Γ. Μπαδψηε
δ) Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γελ. Γ/λζεο Φπη. Παξαγσγήο
ε) Γ/λζε Δηζξνψλ Φπη. Παξαγσγήο
ζη) Γ/λζε Μεη. Σππ. & Πνηνη. Διέγρνπ
δ) Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο
ε) Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
Αραξλψλ 381
ζ) Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ
Βεξαλδέξνπ 46
η) Γ/λζε Αγξνηηθνχ πλεξγαηηζκνχ θαη Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Μελάλδξνπ 22
ηα) Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ
5. ΠΑΔΓΔ, Αξθαδίαο 26 θαη Μεζνγείσλ ,115 26 ΑΘΗΝΑ
6 ΓΔΑΔ - Αξθαδίαο 26 θαη Μεζνγείσλ ,115 26 ΑΘΗΝΑ
7 ΤΓΑΔ – Κεξακέσλ 10-12 10436 ΑΘΗΝΑ
8 Κ..Ο., Καλάξε 24, 106 74 ΑΘΗΝΑ
9 .Κ.Ο.. Α..Δ., Μαηδψλνο 211, 262 22 ΠΑΣΡΑ
10 Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ θαη Οίλνπ
Μαξίλνπ Αληχπα 86 – 88 Ηιηνχπνιε ΑΘΗΝΑ
11 χλδεζκν Διιεληθνχ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
12 ΚΔΟΟΔ Λνπίδεο Ρηαλθνχξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
13 Έλσζε Οηλνπνηψλ Διιάδνο
Λ. Βνπιηαγκέλεο 178, 172 35 ΓΑΦΝΗ
14 χλδεζκνο Οηλνπνηψλ Διιάδνο
Αιθηβηάδνπ 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
15 Έλσζε Διιήλσλ Οηλνιφγσλ, Μελάλδξνπ 26 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 176 71
16 χλδ. Διι. Απνζη. & Οηλνπλ. Πνηψλ
Ηπίηνπ 21 & Απφιισλνο, 105 57 ΑΘΗΝΑ
17 χλδεζκνο Παξαγσγψλ πκππθλσκέλνπ Γιεχθνπο Διιάδνο Σ.Θ. 165, 341 00
ΥΑΛΚΙΓΑ
18 ΔΝ.Ο.Α.Α. Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, Κηίξην Κεληξηθνχ Αεξνζηαζκνχ,
Σ.Κ. 19019 ΠΑΣΑ
19 ΔΝ.Ο.Α.Π. Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ 18 Σ.Κ. 22100 ΣΡΙΠΟΛΗ
20 ΔΝ.Ο.Α.Μ. Δγλαηία 154 Γ.Δ.Θ. (ΔΛΔΞΠΟ) Σ.Κ. 546 36 ΘΔ/ΝΙΚΗ
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