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ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη ηηρ απιθμ. ππυη. 266355/11-02-2009 (ΦΔΚ 594/Β΄ /2009)
Κοινήρ Απόθαζηρ ηυν Τποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και
Σποθίμυν πεπί ζςμπληπυμαηικών μέηπυν για ηην εθαπμογή ηος Καν(ΔΚ) 1234/07 ηος
ςμβοςλίος όπυρ αςηόρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει.»
ΑΠΟΦΑΖ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ,
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ , ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΩΝ

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Έρνληαο ππφςε :
1. Σνπο Καλνληζκνχο (Δ.Κ.), φπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ:
α) Καλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα» (EE L 299 ηεο 16.11.2007), ν νπνίνο ελζσκάησζε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1182/07 ηνπ πκβνπιίνπ.
β) Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο
ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ
θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005, (ΔΚ)
αξηζ. 247/2006, (ΔΚ) αξηζ. 378/2007 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003» (EE L 30
ηεο 31.01.2009).
γ) Καλ(ΔΚ) αξηζκ. 1698/05 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) ( ΔΔ L 277/21.10.2005)
ε) Καλ (ΔΔ) 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ
νπσξνθεπεπηηθψλ» (ΔΔ L 157 ηεο 15.6.2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη) Καλ(ΔΚ) 1405/06 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά
ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1782/03

δ) ΚΑΝ(ΔΚ) 885/06 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/05 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαπίζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ
πιεξσκψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ.
2. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/79 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηα ηελ
εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο ηεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη
ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (Α΄280).
β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/83 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Α΄34), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην,
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ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EURATOM»
(Α΄70) θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 65 ηνπ λ.
1892/90 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄101).
γ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α΄ 98δ) ηνπ άξζξνπ 1 παξ.4 ηνπ λ. 2469/97(Α.38).
δ)
Σνπ Ν. 4015/2011 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο
νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ.» (Α.210)
3.
Σν Π.Γ. 86/2012 Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ. (ΦΔΚ
141/Α72012)
4. Σελ Τ144 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε Αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ». (ΦΔΚ 2094/Β/2012)
5. Σελ Απφθαζε 2006/595/ΔΚ ηεο 04/08/06 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ
πεξηθεξεηψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζην πιαίζην ηνπ
ζηφρνπ «χγθιηζε» γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
6. Σελ αξηζκ. 356007/5-11-1997 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «χζηαζε γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ νπσξνθεπεπηηθψλ»
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ θάησζη άξζξσλ ηεο αξηζ. πξση. 266355/11-02-2009 (ΦΔΚ 594/Β΄ /2009) Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ:

Άπθπο 1
κοπόρ
Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
Καλνληζκψλ
 (ΔΚ)1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ θαη
 (ΔΔ) 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο,
πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηε δνκή ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο γηα βηψζηκα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ην εζληθφ πιαίζην γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
δξάζεηο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ
Άπθπο 2
Δθνική ζηπαηηγική
1. Ζ θαηάξηηζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πηνζεηεί κηα ζηξαηεγηθή πξνζαξκνζκέλε πξνο ηηο λέεο
θαηεπζχλζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ εηζήγαγε ε πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
(ΚΑΠ). Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ πνιηηηθή πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:
α. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαιχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηνκέα ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αγνξά, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο παξαγσγήο, ε νπνία
ζα είλαη αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά ηεο θνηλφηεηαο θαη ζηηο αγνξέο εθηφο θνηλφηεηαο.
β. Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ.
γ. πλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιεη ήδε ν ηνκέαο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
2. Ζ δηάξθεηα ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαζνξίδεηαη ζε πέληε έηε (2009-2013).
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3. Γηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαη εηζφδεκα:
(1) Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε θπηηθή παξαγσγή ζηε Υψξα καο αλέξρνληαη ζε
3.425.800 εθηάξηα πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 35%, δειαδή 1.214.652 εθηάξηα θαιιηεξγνχληαη
κε νπσξνθεπεπηηθά (ζηνηρεία Eurostat,ηξηεηία 2004-06)
(2) Ζ κέζε αμία ησλ πξντφλησλ θπηηθήο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε 6.805 εθ. € (ζηνηρεία ΔΤΔ, ηξηεηία
2004-06, ηηκέο παξαγσγνχ) εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 40%, δειαδή 2.858 εθ. € πεξίπνπ είλαη ε αμία
ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
(3) Οξγάλσζε ηνπ ηνκέα
Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηξηεηίαο 2004-06 δείρλνπλ φηη ν βαζκφο νξγάλσζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε
14% (ζηνηρεία ΤΠΑΑΣ/ Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο, κέζνο φξνο ηεο ηξηεηίαο 2004-06).
Αλαιπηηθά θαηά ηελ ηξηεηία 2004-06:
Λεηηνχξγεζαλ ζηε Υψξα 127 αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ θαη 23 πξναλαγλσξηζκέλεο
Οκάδεο Παξαγσγψλ νη νπνίεο δηαθίλεζαλ νπσξνθεπεπηηθά αμίαο πεξίπνπ 400 εθ. €.
Απφ ηηο 127 Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, 67 πινπνίεζαλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
(4) Γηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά εθκεηαιιεχζεσλ:
Σα βαζηθφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή φπνπ παξαηεξείηαη:
α. Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ.
β. Πνιπηεκαρηζκφο, δειαδή κηθξά αγξνηεκάρηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη απνκαθξπζκέλα κεηαμχ
ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.
γ. Οηθνγελεηαθήο κνξθήο εθκεηαιιεχζεηο.
δ. Αλεπαξθείο απνζεθεπηηθνί ρψξνη.
ε. Με ηθαλνπνηεηηθή ππνδνκή ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ.
(5) Δθπαίδεπζε θαηάξηηζε απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα:
H παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα βειηηψζνπλ
ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα
(6) Αληαγσληζηηθφηεηα:
Σν απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο αχμεζεο ησλ εηζξνψλ ζα επεξεάζεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ζε μέλεο αγνξέο ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο
ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο.
Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ, ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ φρη κφλν ιφγσ
εθαξκνγήο ηεο απνδεθηήο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο αιιά θαη ιφγσ ηππνπνίεζεο
θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα.
Ζ δηαηήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ αγνξψλ θαη ε εμεχξεζε λέσλ ζα είλαη βαζηθή επηδίσμε γηα ηνλ ηνκέα
ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
(7) Ηζρπξά- αζζελή ζεκεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
1. Ηζρπξά ζεκεία:
1.1 Γπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο αμηνπνηψληαο ηε βηνινγηθή κέζνδν
παξαγσγήο θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε.
1.2 Καηάιιειεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ αξίζηεο πνηφηεηαο.
1.3 εκαληηθή ζπκβνιή ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία.
1.4 εκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα κε ηζρπξή παξνπζία ζηελ παγθφζκηα
αγνξά.
1.5 Ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα πδάησλ.
1.6 εκαληηθή ζέζε ηνπ ηνκέα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
2. Αζζελή ζεκεία:
2.1 Μηθξφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ.
2.2 Τζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ.
2.3 Υακειφ επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε
πξφζβαζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
2.4 Μεγάιε απφζηαζε απφ ηα θαηαλαισηηθά θέληξα ηεο ΔΔ.
2.5 Υακειή νξγάλσζε ηνπ ηνκέα.
2.6 Με νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ κε πξνβιήκαηα πθαικχξσζήο ηνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηνρέο.
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2.7 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ παξαγσγψλ γηα βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεψλ
ηνπο.
2.8 Τςειφ θφζηνο γηα ηηο κεηαθνξέο
3. Δπθαηξίεο:
3.1 Αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.
3.2 Αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ γηα παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ.
3.3 Αλάπηπμε κεραληζκψλ δηάδνζεο ηεο ηερλνγλσζίαο, θαηλνηνκηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα
3.4 Γηαηήξεζε ησλ αγνξψλ ησλ πξντφλησλ θαη πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο.
3.5 Απμεκέλε δήηεζε γηα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο.
3.6 Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο ησλ πξντφλησλ.
4. Απεηιέο:
4.1 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ.
4.2 Πηζαλά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ ιφγσ αλαδηάηαμεο ή/θαη
εγθαηάιεηςεο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ.
4.3 Γηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ρξήζεο ελέξγεηαο.
4.4 Αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηπαζκάησλ.
4.5 Αλεπαξθείο δνκέο ηνπ εκπνξηθνχ δηθηχνπ.
4.6 Τςειφο θίλδπλνο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ ιφγσ εξεκνπνίεζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ ηζρπξψλ - αζζελψλ ζεκείσλ ηνπ ηνκέα πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Υψξαο
θαη νη επθαηξίεο - απεηιέο πνπ αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κίγκα
πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
ζπλδπαζκνχο ησλ ηζρπξψλ - αζζελψλ ζεκείσλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν
ηνκέαο.
Ο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ην κνληέιν ηεο «επηρεηξεκαηηθήο γεσξγίαο» ζην επίπεδν ηεο εκπνξίαο,
παξάιιεια κε ην κνληέιν ηεο «νηθνγελεηαθήο γεσξγίαο» πνπ αμηνπνηεί ην νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ε νκαιφηεξε κεηάβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο ΚΑΠ, ε δηαηήξεζε
ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ ηνκέα θαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Άπθπο 3
ηόσοι εθνικήρ ζηπαηηγικήρ
1. Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο είλαη:
α. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.
β. Ζ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ηνπ ηνκέα.
γ. Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
2. Ζ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα ζπληειεζηεί κέζσ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ
πνπ είλαη:
α. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζθνξάο.
β. Ζ πξνψζεζε ηεο δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ ζηελ αγνξά.
γ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο ζηε δήηεζε φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
πνζφηεηα.
δ. Ζ πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ.
ε. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
ζη. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ.
δ. Ζ πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα.
ε. Ζ επίηεπμε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο,
κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηε δηαηήξεζεβειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ηε βειηίσζε ηεο εκπνξίαο, ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ
θξίζεσλ ζηελ αγνξά θαη ηελ πξφζβαζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα.
3. Ζ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα ζπληειεζηεί κέζσ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ ζα
ζπκβάιινπλ:
α ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο,
β. ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ,
γ. ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ,
δ. ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζσ πινπνίεζεο δξάζεσλ
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γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Άπθπο 4
Αιηιολόγηζη ηυν επιλεγμένυν πποηεπαιοηήηυν
Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ΚΟΑ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο
αλαζεσξεκέλεο ΚΑΠ θαη εηδηθφηεξα ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη:
α. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.
β. Ζ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ηνπ ηνκέα.
γ. Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ
ΔΘΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ
Άπθπο 5
Γενικά
1. Ζ γεσξγία απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ,
ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο
ππαίζξνπ θαη παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν απνηειεί ελδηαίηεκα
ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο.
Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο σο ζπλέπεηα ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ηνπ πςεινχ
επηπέδνπ εθκεράληζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, καδί κε άιιεο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην πεξηβάιινλ. Ωο απνηέιεζκα
παξαηεξείηαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (έδαθνο,
λεξφ, αέξα) θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δηδηθφηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζηα:
α. Έδαθνο
Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ην έδαθνο είλαη ε εξεκνπνίεζή ηνπ ιφγσ δηάβξσζεο. Ζ δηάβξσζε ηνπ
εδάθνπο είλαη απνηέιεζκα εθαξκνγήο αδφθηκσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε εδάθε κε θιίζε θαη/ή
ζε πεξηνρέο κε αλέκνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απξφβιεπηα γεγνλφηα φπσο νη ππξθαγηέο.
Άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ε κείσζε ηεο νξγαληθήο
νπζίαο, ε ξχπαλζε απφ ηα γεσξγηθά απφβιεηα θαη ε θαηαζηξνθή ηεο δνκήο θαη ηεο πεξαηφηεηαο
ηνπ εδάθνπο.
β. Νεξφ
Ζ πδαηηθή επάξθεηα ζηε Υψξα ζεσξείηαη ακθίβνιε, ην λεξφ φκσο έρεη θαιά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Παξαηεξείηαη γεσγξαθηθή θαη επνρηαθά άληζε θαηαλνκή, κε πιενλαζκαηηθφ πδαηηθφ
δπλακηθφ ζηηο δπηηθέο θαη βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο θαη ειιεηκκαηηθφ ζε άιιεο (πρ λεζησηηθέο
πεξηνρέο). Δίλαη γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 87%) ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο
πνζφηεηαο ησλ πδάησλ θαηαλαιψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεσξγίαο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζε
ππεξθαηαλάισζε θαη κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε νξηζκέλεο
πεξηνρέο.
Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη θαιή, κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
παξαηεξνχληαη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ αιάησλ ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο θαη
ηεο κε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ.
εκαληηθφ επίζεο πξφβιεκα είλαη ε πθαικχξσζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ιφγσ θπξίσο ησλ
εληνλφηεξσλ ξπζκψλ άληιεζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
γ. Βηνπνηθηιφηεηα
ηε Υψξα καο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ
παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο, νη
θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρέο είλαη απφ ηηο πινπζηφηεξεο ζηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε
βηνπνηθηιφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έρεη παξαηεξεζεί γελεηηθή πζηέξεζε ιφγσ απψιεηαο
εγρψξησλ πνηθηιηψλ. Αξλεηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κπνξεί λα επηδξάζνπλ ε
εξεκνπνίεζε, ν επηξνθηζκφο ησλ πδάησλ, νη ππξθαγηέο, ε κφιπλζε απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θ.α.
δ. Κιηκαηηθή αιιαγή
Ζ ζπκκεηνρή ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθπνκπή αεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν
ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ εθπνκπέο ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ
ιφγσ ηεο ρξήζεο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη απφ ηηο εθπνκπέο CO2 θαηά ηηο κεηαθνξέο ησλ
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πξντφλησλ κε ηε ρξήζε ησλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο.
2. Με ην Δζληθφ Πιαίζην ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ (Δ.Π.),
θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη γηα ηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ απφ ηα επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ, κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ην
πεξηβάιινλ απφ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ηνκέα ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ. ην παξφλ πιαίζην πεξηγξάθνληαη δξάζεηο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο
γεσξγηθήο γεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πνπ
απνηειεί γεληθφ ζηφρν) κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη νη αθφινπζνη:
α. ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο,
β. ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ,
γ. ε αεηθφξνο ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ,
δ. ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
ε. ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ,
ζη. ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
δ. ε κείσζε θαη/ή βειηησκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζα
ζπκπιεξψζνπλ ηα κέηξα ηνπ ππιψλα ΗΗ ηεο ΚΑΠ, κε ην πξφγξακκα ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
θπξίσο ηνπ άμνλα 2 (γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο).

Άπθπο 6
Γενικέρ απαιηήζειρ
1. Οη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ(ΔΚ)
1698/2005, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο
ζπκκφξθσζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ.
2. Οη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη:
α. λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα γεσξγνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 39, παξάγξαθν 3 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1698/05,
β. λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Δζληθφ Πιαίζην,
γ. λα είλαη ζπκβαηέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη κε ηα κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, (άμνλαο 2, γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο) πνπ εθαξκφδνληαη απφ κέιε
Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ.
3. Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κπνξεί λα ζπληίζεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ή/θαη
λα ηηο ζπλδπάδεη κε γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Σν χςνο ελίζρπζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα ππνινγηζηεί βάζεη ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο
ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ επηπιένλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ
ησλ δξάζεσλ απηψλ.
4. Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πέξαλ ησλ
απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε «γξακκή βάζεο». Οη απαηηήζεηο ηεο «γξακκήο βάζεο»,
πεξηιακβάλνπλ:
α. Σα ππνρξεσηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 θαη ηα
παξαξηήκαηα III θαη IV ηνπ Καλ(ΔΚ) 1782/03 (πνιιαπιή ζπκκφξθσζε).
β. Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
ιηπαζκάησλ ζηελ παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ
εζληθή λνκνζεζία θαη
γ. Άιιεο ζρεηηθέο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία.
5. Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη:
α. λα έρνπλ έλα αλακελφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε έλαλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο,
φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ,
β. λα είλαη πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε «γξακκή βάζεο»,
γ. λα επηθέξνπλ απψιεηα εηζνδήκαηνο θαη/ή επηπιένλ δαπάλεο σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζήο
ηνπο,
δ. λα δεκηνπξγνχλ δεζκεχζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ.
6. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ απψιεηα
εηζνδήκαηνο θαη ηηο επηπιένλ δαπάλεο, σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ, ζα
κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη εθφζνλ αιιάδεη ε «γξακκή βάζεο» (δειαδή, ζε πεξίπησζε πνπ
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7.

8.

9.

10.

11.

ηξνπνπνηνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ή ην ζρεηηθφ επίπεδν αλαθνξάο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε «γξακκή βάζεο»).
Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ επηθέξνπλ δχν ή
πεξηζζφηεξεο δεζκεχζεηο πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο «γξακκήο βάζεο», φπσο ε βηνινγηθή
κέζνδνο παξαγσγήο ή ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξαγσγήο, ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ηελ
ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103γ, παξάγξαθνο 3, ζεκείν (α) ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/07
ηνπ πκβνπιίνπ.
Ζ Οξγάλσζε Παξαγσγψλ απνθαζίδεη εάλ:
α. Σν επηρεηξεζηαθφ ηεο πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 2 πεξηβαιινληηθέο
δξάζεηο ή
β. ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζα θαιχπηεη
πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θάζε ρξφλν,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηινγή απηή δελ αιιάμεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα κηαο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ), ε ίδηα
δηάξθεηα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φπσο γηα παξφκνηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηνπ
πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Όηαλ ε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη
κηθξφηεξε (ηξία ή ηέζζεξα έηε) ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε δηάξθεηα ηεο δξάζεο, ε ΟΠ
ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηε δξάζε απηή ζε επφκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, εάλ απηφ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο δηάξθεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη
ζε παξφκνηα
γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε
κπνξεί λα κε ζπλερηζηεί ζε επφκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα φηαλ αηηηνινγείηαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (άξζξν 127, παξ.
3, Καλ(ΔΚ) 1580/07).
Οη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60, παξ. 2,
ηξίηε θαη ηέηαξηε ππνπαξάγξαθν ηνπ Καλ(ΔΚ) 1580/07. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο
ελίζρπζεο γηα πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (κε εμαίξεζε ηελ απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ)
δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα αλψηαηα πνζά πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ Καλ(ΔΚ)
1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο γεσξγνπεξηβαιινληηθέο πιεξσκέο.
Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κφλν απφ ηελ Κνηλνηηθή
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 103δ ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη φρη απφ άιινπο θνηλνηηθνχο πφξνπο.

Άπθπο 7
Μη εξανηληηικόρ καηάλογορ πεπιβαλλονηικών δπάζευν
Βιολογική μέθοδορ παπαγυγήρ.
Α. Ζ βηνινγηθή κέζνδνο παξαγσγήο απνηειεί κηα πξνζέγγηζε αεηθφξνπ γεσξγηθήο παξαγσγήο
γηαηί ζπκβάιιεη:
α. ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή
νπσξνθεπεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πνιιαπιψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ε πξνζηαζία ησλ πδάησλ, θαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κέζσ ηεο
κείσζεο ηεο εθπνκπήο ξχπσλ θαη αχμεζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο.
β. ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ πξνζθνξά πην αζθαιψλ πξντφλησλ.
Λφγσ ηνπ ηξέρνληνο ρακεινχ βαζκνχ πηνζέηεζήο ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξφ θαη πνιπηεκαρηζκέλν γεσξγηθφ θιήξν θαη ηηο επλντθέο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ε βηνινγηθή κέζνδνο παξαγσγήο παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
ζηελ πξνψζεζή ηεο.
Δπηπιένλ, δελ αληηκεησπίδεηαη πξφβιεκα εκπνξίαο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ιφγσ ησλ
εγγπήζεσλ (πηζηνπνηήζεσλ) πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο.
1.

Β. Αηηηνιφγεζε ηεο δξάζεο:
Ζ κεηαηξνπή ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζε βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο,
αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη:
α. ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ γηα ην έδαθνο θαη ην λεξφ (απφ αγξν-ρεκηθά πξντφληα).
β. ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ NO (άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο).
γ. ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθή νπζίαο ηνπ εδάθνπο (θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο).
Γ. Γξακκή βάζεο απνηειεί ε ζπκβαηηθή γεσξγία ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
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πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, θαζψο επίζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ππνρξεσηηθψλ απαηηήζεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία.
Γ. Οη επηπιένλ δεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο είλαη:
(1)
Ζ εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ (ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ απφ 01/01/2009).
(2)
Ζ έληαμε ζην ζχζηεκα ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ(ΔΚ)
2092/91 θαη απφ 01/01/2009, κε ηνλ Καλ(ΔΚ) 834/07 είλαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε κε
επηιέμηκε γηα ελίζρπζε. (Ζ απαίηεζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη επηιέμηκε ζχκθσλα κε
άιιν θεθάιαην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθφ κε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ή
ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ).
(3)
Ζ πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη
ππνρξεσηηθή απαίηεζε κε επηιέμηκε γηα ελίζρπζε. (Ζ απαίηεζε απηή ζα κπνξνχζε λα
είλαη επηιέμηκε ζχκθσλα κε άιιν θεθάιαην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθφ κε δξάζεηο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ).
(4)
Οη αλαιχζεηο (π.ρ. εδάθνπο, λεξνχ ) πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο
βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο.
Ζ δέζκεπζε (4) είλαη επηιέμηκε κφλν εάλ ζπλδέεηαη κε ηε δέζκεπζε (1), ε νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Δ. Τπνινγηζκφο ηεο ελίζρπζεο: ζα ιεθζνχλ ππφςε ε απψιεηα εηζνδήκαηνο θαη νη επηπιένλ
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Δηδηθφηεξα:
(1) Απψιεηα εηζνδήκαηνο: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο, ζα γίλεηαη ζχγθξηζε
ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο αλά εθηάξην ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο (πξαγκαηηθέο δαπάλεο βάζεη ηηκνινγίσλ).
(2) Δπηπιένλ δαπάλεο:
α. Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο
(ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο «γξακκήο βάζεο») ζε βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ θαη απφ
01/01/2009, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ) (πξαγκαηηθέο
δαπάλεο βάζεη ηηκνινγίσλ).
β. Γαπάλεο γηα αλαιχζεηο εδάθνπο θαη λεξνχ (πξαγκαηηθέο δαπάλεο βάζεη ηηκνινγίσλ).
Σ. ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηπιένλ δαπαλψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε νη πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο
δαπαλψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δξάζε (π.ρ. κεησκέλε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη λεξνχ) θαη ην απμεκέλν εηζφδεκα ιφγσ ηεο πηζαλήο κεγαιχηεξεο
αμίαο πνπ ιακβάλνπλ ζηελ αγνξά ηα βηνινγηθά πξντφληα.
2. Ολοκληπυμένη διασείπιζη ηηρ καλλιέπγειαρ
Α. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο απνηειεί έλα ζχζηεκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε γηα αεηθφξν γεσξγηθή παξαγσγή κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, γηαηί ζπκβάιιεη:
(1) ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, κέζσ ηεο βειηησκέλεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο ακεηςηζπνξάο.
(2) ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ξχπαλζεο απφ ηηο
απψιεηεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε πην
ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ πδάησλ.
Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ πηνζέηεζε αλαγλσξηζκέλσλ
ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο.
Β. Αηηηνιφγεζε ηεο δξάζεο:
Λφγσ ηεο ειεγρφκελεο θαη ζπλερψο βειηηνχκελεο ιίπαλζεο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ε δξάζε αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη:
α. ηε βειηίσζε ηεο δνκήο θαη ζηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο.
β. ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ρεκηθή
κφιπλζε (ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα).
γ. ηε βειηησκέλε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κέζσ ηεο βειηησκέλεο δηαρείξηζεο ηεο
άξδεπζεο.
δ. ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (πρ NOx).
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Γ. Γξακκή βάζεο απνηειεί ε ζπκβαηηθή γεσξγία ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, θαζψο επίζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ππνρξεσηηθψλ
απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία.
Γ. Οη δεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο είλαη:
(1) Ζ κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ζην ζχζηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 (Δζληθφ πξφηππν AGRO 2- Οδεγφο εθαξκνγήο θαη
πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2).
(2) πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε
κε επηιέμηκε γηα ελίζρπζε (Ζ απαίηεζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη επηιέμηκε ζχκθσλα κε
άιιν θεθάιαην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ζρεηηθφ κε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε
ή ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ)
Δ. Τπνινγηζκφο ηεο ελίζρπζεο: ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο, φζνλ αθνξά ηηο:
α. Γαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ, φπσο παγίδεο, θεξνκφλεο,
αξπαθηηθά, περάκεηξν θιπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
πξνηχπνπ AGRO 2.
β. Γαπάλεο αλαιχζεσλ εδάθνπο, λεξνχ, θπιινδηαγλσζηηθήο, ππνιεηκκάησλ θιπ, πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2.
3.

Ανηικαηάζηαζη ηυν ςθιζηάμενυν ζςζηημάηυν άπδεςζηρ
Α. Ζ κεηάβαζε απφ ζπκβαηηθέο ηερληθέο άξδεπζεο ζε βειηησκέλεο θαη ηδίσο ζε ηερληθέο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία λεξνχ, ζεσξείηαη καδί κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αξδεπηηθψλ
δηθηχσλ βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ.
Β. Γεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο:
α. Δπελδχζεηο ζε λέα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζε αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε
ζηφρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ζπγθεθξηκέλα αληηθαηάζηαζε ηεο άξδεπζεο
κε θαηάθιηζε ή κε ηερλεηή βξνρή πςειψλ πηέζεσλ θαη παξνρψλ κε ζπζηήκαηα ζηάγδελ
άξδεπζεο ή ζπζηήκαηα ηερλεηήο βξνρήο ρακειψλ θαη κεζαίσλ πηέζεσλ θαη παξνρψλ (3-5
atm).
β. Δπελδχζεηο ζε ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη/ή ηνλ
έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ εθαξκνδφκελνπ αξδεπηηθνχ
λεξνχ.
γ. Ζ δέζκεπζε (β) είλαη επηιέμηκε κφλν εάλ ζπλδέεηαη κε ηε δέζκεπζε (α) ε νπνία ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Γ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζε βάζε κηαο κειέηεο πνπ ζα έρεη εθπνλεζεί απφ
εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα κε ηελ νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη φηη ζα πξνθχπηεη αλακελφκελε
εμνηθνλφκεζε λεξνχ ηνπιάρηζηνλ 25%. Έλα θαηψηεξν φξην εμνηθνλφκεζεο λεξνχ 10% κπνξεί λα
γίλεη δεθηφ ζε πεξίπησζε πνπ νη επελδχζεηο αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ, καδί κε ηε κείσζε ηεο
θαηαλάισζεο λεξνχ θαη άιιν πεξηβαιινληηθφ φθεινο (κείσζε ρξήζεο ελέξγεηαο, κείσζε
δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, κεησκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ, θιπ.) θαη ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη κε
ζαθήλεηα ζηε κειέηε.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη επηπιένλ δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ:
α. Γαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (ζσιήλεο, κπεθ
θιπ).
β. Γαπάλεο γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ (ειεθηξνβάλεο, ιηπαζκαηνδηαλνκείο,
ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θιπ).
Δ. Όηαλ νη επελδχζεηο αληηθαζίζηαληαη (π.ρ. αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ αξδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ή ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ άξδεπζεο), ε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ
επελδχζεσλ πνπ αληηθαζίζηαηαη πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ή
πξνζηίζεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν ηεο νξγάλσζεο παξαγσγψλ (χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 61(3), ηνπ Καλ(ΔΚ) 1580/07 ηεο Δπηηξνπήο).
Οη παξαπάλσ επελδχζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα. Ζ πεξίνδνο
απηή αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηεο επέλδπζεο.
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4. Νέερ εγκαηαζηάζειρ ή ανηικαηάζηαζη ηυν ςπαπσόνηυν εγκαηαζηάζευν με νέερ
εγκαηαζηάζειρ με ςτηλόηεπη αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ενέπγειαρ και μείυζη
σπήζηρ ζςμβαηικών καςζίμυν.
Α. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ζεξκνθήπηα ή άιιεο γεσξγηθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη/ή ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ:
α. ηελ άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο
ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(θπξίσο NOX θαη CO2).
Β. Γεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο:
Γχν ηχπνη δεζκεχζεσλ είλαη πηζαλέο:
α. Νέεο θαηλνηφκεο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, παξαγσγήο
ελέξγεηαο θιπ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ελαιιαθηηθέο-αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
φπσο είλαη ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκία, ηα θσηνβνιηατθά ηφμα.
β. Αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, παξαγσγήο
ελέξγεηαο θιπ κε ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αέξην θαχζηκν αληί ηνπ πεηξειαίνπ.
Γ. Γηα λα είλαη επηιέμηκε γηα ελίζρπζε δξάζε ηνπ ηχπνπ Β, πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζε βάζε
κειέηεο πνπ ζα έρεη εθπνλεζεί απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα κε ηελ νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη
φηη ζα ππάξμεη αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 25%. Έλα θαηψηεξν φξην
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 10% κπνξεί λα γίλεη δεθηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επελδχζεηο
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ, καδί κε ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, έλα άιιν
πεξηβαιινληηθφ φθεινο (κείσζε εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ρξήζε αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο θιπ ) ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηε κειέηε. Γεληθή απαίηεζε
επηιεμηκφηεηαο γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο δξάζεσλ, είλαη φηη ην λέν ζχζηεκα ζα
πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηελ πξαγκαηηθή ή ηελ πξνβιεπφκελε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο
εθκεηάιιεπζεο, ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή γεληθφηεξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζεί ππφςε:
Ζ δαπάλε ηεο επέλδπζεο.
Δ. Όηαλ νη επελδχζεηο αληηθαζίζηαληαη (π.ρ. αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο), ε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ αληηθαζίζηαληαη πξέπεη λα αθαηξείηαη
απφ ην θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ή λα πξνζηίζεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν ηεο
Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ (χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61(3), ηνπ Καλ(ΔΚ) 1580/07
ηεο Δπηηξνπήο).
5. Πεπιβαλλονηική διασείπιζη ηυν ςπολειμμάηυν καλλιεπγειών
Α. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη/ή ζηε
βειηησκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
Β. Γεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο:
α. Ζ δεκηνπξγία αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη/ή επεμεξγαζία ησλ
ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ νξγαληθψλ ππνπξντφλησλ, κε ζηφρν ηελ
παξαγσγή ιηπάζκαηνο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απνδεδεηγκέλα πσιείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηα κέιε ηεο Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ. Ζ δξάζε δελ αθνξά ηελ θνκπνζηνπνίεζε
πξντφλησλ απφζπξζεο, ε νπνία απνηειεί ππνρξέσζε κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε:
α. Ζ δαπάλε γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θνκπνζηνπνίεζεο.
β. Ζ δαπάλε γηα επηπιένλ πιηθά πνπ επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο.
γ. Ζ δαπάλε γηα ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ ζξπκκαηηζκνχ θιαδηψλ θαη ππνιεηκκάησλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ.
Γ. Ζ εμνηθνλφκεζε δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θνκπνζηνπνίεζεο αληί
ησλ ιηπαζκάησλ ή ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο θνκπνζηνπνίεζεο ζε ηξίηνπο,
πξέπεη λα αθαηξνχληαη.
6. Δπενδύζειρ για ηον καθαπιζμό ςλικών πολλαπλήρ σπήζηρ
Α. Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε ζηνρεχεη ζηε κείσζε ρξήζεο ζπκβαηηθψλ απνξξππαληηθψλ θαη
βηνθηφλσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ,
απνζεθψλ, θιπ. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη:
ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, ιφγσ ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο
κε ηα απφλεξα θαζαξηζκνχ θαη άιινπο ξππαληέο.
Β. Γεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο:
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α. Αγνξά θαη ρξήζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θαζαξηζκφ κε αηκφ γηα απνιχκαλζε. (Οη
παξαπάλσ επελδχζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα. Ζ πεξίνδνο
απηή αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηεο επέλδπζεο).
β. Αγνξά θαη ρξήζε νηθνινγηθψλ απνξξππαληηθψλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ
απνξξππαληηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ νηθνινγηθψλ απνξξππαληηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο θαηεπζχλζεηο.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε:
α. Ζ δαπάλε γηα ηελ αγνξά ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
β. Οη επηπιένλ δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά νηθνινγηθψλ απνξξππαληηθψλ αληί
ζπκβαηηθψλ. Ζ επηιεμηκφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηηο πνζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνηειεζκαηηθά θαη πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο.
7. Πεπιβαλλονηικέρ δπάζειρ ζε ζσέζη με ηιρ μεηαθοπέρ
Α. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε εθπνκπήο αεξίσλ
ζεξκνθεπίνπ θαη αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηα
πξντφληα ελαιιαθηηθψλ ηεο νδηθήο κεηαθνξάο (πρ ηξέλν ή πινίν). Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη
δξάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ:
ηελ άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα.
Β. Γεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο:
Αληηθαηάζηαζε νδηθήο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη κεηαθνξά ηνπο κε ηξέλν ή πινίν.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζεί ππφςε:
Ζ επηπιένλ δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο, ελαιιαθηηθά κε ηξέλν ή
πινίν, ζε ζρέζε κε ηε δαπάλε απφ ηε ρξήζε νδηθήο κεηαθνξάο.
8. Καηάπηιζη, ζςμβοςλέρ και ηεσνική βοήθεια
Α. Ζ εθπαίδεπζε, νη ζπκβνπιέο θαη ε ηερληθή βνήζεηα κέζσ ηεο πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ή αγνξάο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθαξκνγήο θαη/ή ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ) δελ ζεσξείηαη σο απηφλνκε πεξηβαιινληηθή δξάζε, αιιά σο κία
δέζκεπζε, ε νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη κηα πεξηβαιινληηθή δξάζε πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην Δζληθφ Πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο θαη ηεο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο θαιιηέξγεηαο.
Β. Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε απηέο νη ζπκπιεξσκαηηθέο δεζκεχζεηο:
α. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθή δξάζε πνπ απαηηεί
ζπκπιήξσζε.
β. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή δέζκεπζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ελ ιφγσ δξάζεο.
γ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε δέζκεπζε πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζε
πξφζζεην (εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ) εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
δ. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηα νπνία
νθείιεη λα εθηειεί ην πξφζζεην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Γ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα ιεθζεί ππφςε:
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξφζζεηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίαο.
Γ. Παξφκνηεο δξάζεηο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε ζην κέηξν θαηάξηηζεο θαη πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε άιια θεθάιαηα ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗIΗ
ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (ΟΠ)
ΜΔΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΑ
Άπθπο 8
Νομική έννοια - Απαιηήζειρ - Αναγνώπιζη
1. Νομική έννοια ηυν ΟΠ :
1.1 Ωο Οξγάλσζε Παξαγσγψλ (ΟΠ), αλαγλσξίδεηαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ
(Ν.Π.Η.Γ.) ή ζαθψο νξηδφκελν κέξνο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ κε εκπνξηθή ηδηφηεηα, ην νπνίν έρεη
ζπζηαζεί λφκηκα κε πξσηνβνπιία ησλ γεσξγψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζεκείν α ηνπ
Καλ(ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, νη νπνίνη θαιιηεξγνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα πνπ
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η, Μέξνο ΗΥ ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/07 ή/θαη πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά γηα κεηαπνίεζε. Σέηνηα λνκηθά πξφζσπα είλαη:
α. Αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί)
β. Δηαηξείεο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.)
1.2 Ωο έδξα ηεο ΟΠ, νξίδεηαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία ε ΟΠ δηαζέηεη ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο
εθκεηάιιεπζεο ή ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ.
2. Απαιηήζειρ:
2.1. Οη ΟΠ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 122 θαη 125α ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη επηπιένλ λα ζπγθεληξψλνπλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ κειψλ θαη κηα ειάρηζηε αμία
παξαγσγήο πνπ δηαηέζεθε ζην εκπφξην, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 4 ηεο παξνχζαο.
2.2. Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα πξντφληα ηα νπνία
πξννξίδνληαη γηα κεηαπνίεζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα απηά παξαδίδνληαη
πξάγκαηη γηα κεηαπνίεζε σο εμήο :
2.2.1. Με εηήζηεο ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4015/2011, κεηαμχ ηεο
Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ θαη ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ή κε δέζκεπζε πξνκήζεηαο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε ΟΠ είλαη θαη κεηαπνηεηήο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε
Οξγάλσζε Παξαγσγψλ
2.2.2. Με ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηεο ΟΠ, αξρείνπ παξαζηαηηθψλ γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ
πξντφλησλ πνπ παξέδσζαλ ηα κέιε ηεο, ζε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ζπκβάζεσλ θαη κε
ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αθ ελφο θαη αθ εηέξνπ ηήξεζε αξρείνπ κε ηα
παξαζηαηηθά πψιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ πξνο ηηο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο κε ηηο
νπνίεο ε ΟΠ έρεη ππνγξάςεη ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο.
2.3. Μέιε ηεο Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ, είλαη ηα λφκηκα κέιε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη
παξαγσγνί ηνπ πξντφληνο /ή ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξά ε αλαγλψξηζε θαη ηα νπνία εγγξάθνληαη
ζην ππνρξεσηηθά ηεξνχκελν κεηξψν κειψλ ηεο ΟΠ.
Κάζε γεσξγφο ζα πξέπεη λα είλαη κέινο κφλν ζε κηα ΟΠ γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη θαιχπηνληαη απφ ηελ απφθαζε αλαγλψξηζεο ηεο ΟΠ.
Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ελφο παξαγσγνχ ζαλ κέινο ζε κηα ΟΠ θαζνξίδεηαη ζην
θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΠ θαη δελ δχλαηαη
λα είλαη θαηψηεξε απφ έλα έηνο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΟΠ πινπνηεί επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ή έρεη δεζκεπηεί κε ππνγξαθή
ζπκβάζεσλ κεηαπνίεζεο, ή έρνπλ πινπνηεζεί επελδχζεηο δπλάκεη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε επηκέξνπο εθκεηαιιεχζεηο κειψλ ηεο ΟΠ ή ππάξρνπλ άιιεο δεζκεχζεηο, θαλέλα
κέινο δελ είλαη δπλαηφλ λα απαιιαρζεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, εθηφο αλ ε ΟΠ
ηνπ ρνξεγήζεη ζρεηηθή άδεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ επελδχζεηο έρνπλ πινπνηεζεί δπλάκεη ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε επηκέξνπο εθκεηαιιεχζεηο κειψλ ηεο Οξγάλσζεο Παξαγσγψλ,
ην κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ ΟΠ φηαλ ζα έρεη απνζβεζηεί ε επέλδπζε. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε απνρψξεζε γίλεη λσξίηεξα ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ ΟΠ ε απνκέλνπζα
αμία ηεο επέλδπζεο. Μέινο πνπ επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ Οξγάλσζε Παξαγσγψλ ζηελ
νπνία αλήθεη, ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε δηαγξαθήο θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έμη κελψλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε ΟΠ ππνρξενχηαη λα έρεη εθδψζεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε δηαγξαθήο.
Μέινο ΟΠ, ην νπνίν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδεζκεχεηαη ή δηαγξάθεηαη, απαγνξεχεηαη γηα ην
έηνο πνπ αθνινπζεί απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο απνρψξεζεο – δηαγξαθήο ηνπ
απφ ηελ ζρεηηθή ΟΠ, λα γίλεη κέινο άιιεο Οκάδαο Παξαγσγψλ πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
πξναλαγλψξηζεο ή είλαη ήδε πξναλαγλσξηζκέλε γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί ε

13
ΟΠ απφ ηελ νπνία απνρσξεί.
2.4. H δηάξζξσζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΟΠ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα δηαιακβαλφκελα
ζηα άξζξα 23 θαη 26 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.
2.5. Ζ δξαζηεξηφηεηα κηαο ΟΠ ή ΔΟΠ κπνξεί λα αλαηεζεί ππεξγνιαβηθά, ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011 κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γ/λζε ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο ε νπνία ππνβάιιεηαη έσο ηελ 30 επηεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.
Οη ΟΠ δχλαληαη λα επηηξέςνπλ ζε παξαγσγνχο κέιε ηνπο, λα πσινχλ απεπζείαο ζηνπο
θαηαλαισηέο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο ή εθηφο απηήο πνζνζηφ φρη κεγαιχηεξν
ηνπ 10% ηεο αμίαο παξαγσγήο ηνπο.
2.6. Γεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΟΠ
2.5.1. ηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ΟΠ είλαη αγξνηηθή ζπλεηαηξηζηηθή
νξγάλσζε, ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΟΠ θαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία ιήςεο θαη
εθαξκνγήο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΟΠ, ηε δηαδηθαζία
εθινγήο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΟΠ θιπ, δηαζθαιίδεηαη, κε βάζε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο.
2.5.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ΟΠ είλαη εηαηξεία ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ, ε
δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΟΠ θαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΟΠ, ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ
νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΟΠ θ.ι.π. δηαζθαιίδεηαη, κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο
θαζνξίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ην νπνίν δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη γηα θάζε κέινο ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ θαη’
αλαινγία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο πνπ
δηεηέζε ζην εκπφξην απφ ηελ ΟΠ
3. Αναγνώπιζη Ο.Π. ( Απαιηήζειρ – Γιαδικαζία)
3.1. Ζ αλαγλψξηζε ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ γίλεηαη εθφζνλ πιεξνχληαη ηα δηαιακβαλφκελα
ζηα άξζξα 122, 125α θαη 125β ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007 ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ
κειψλ θαη ηελ ειάρηζηε αμία ηεο εκπνξεχζηκεο παξαγσγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηεο παξνχζαο.
3.2. Ζ αμία ηεο εκπνξεχζηκεο παξαγσγήο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνινγίδεηαη
σο ε κέζε αμία ηεο παξαγσγήο πνπ δηεηέζε ζην εκπφξην θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε,
απφ φινπο ηνπο παξαγσγνχο-κέιε πνπ είλαη κέιε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ηε ζηηγκή
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
3.3. Ζ αμία ηεο ελ ιφγσ εκπνξεχζηκεο παξαγσγήο γηα θάζε παξαγσγφ-κέινο δηαπηζηψλεηαη κε βάζεη
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία επίζεκα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα πψιεζεο ή άιια
δηθαηνινγεηηθά ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο).
3.4. Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, αλάθιεζεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο, γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ΠΓ 36/86 (ΦΔΚ 12 Α /86), 230/91 (ΦΔΚ 86 Α/ 07.06.91) , ζηα
δηαηεξνχκελα ζε ηζρχ άξζξα ηνπ Π.Γ. 614/81 (ΦΔΚ 155 Α /81) θαζψο θαη ζηα άξζξα 60 θαη 61 ηνπ
Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200 Α/ 27.08.98) θαη ζην άξζξν 4, παξ. 23, 24, 25, 26 θαη άξζξν 26, παξ.2. ηνπ
Ν. 2732/99 (ΦΔΚ 154/Α/99 )
3.5. Ζ αίηεζε αλαγλψξηζεο θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ην λνκηθφ πξφζσπν.
3.6. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πξναλαγλψξηζε ησλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ (Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο).

Άπθπο 9
ςγσυνεύζειρ Οπγανώζευν Παπαγυγών
Οη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα
ζπγρσλεπηνχλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία έρεη δνζεί εηδηθή γεσξγηθή αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ηηο
εζληθέο δηαηάμεηο (λ. 2810/00 θαη θ.λ. 2190/20). ηελ πεξίπησζε πνπ νη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ πξηλ ηε
ζπγρψλεπζε πινπνηνχλ εγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο:
ε
α. Να εθαξκφζνπλ ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα παξάιιεια θαη ρσξηζηά κέρξη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ην έηνο ηεο ζπγρψλεπζεο. Γίλεηαη ζπγρψλεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο
πξνγξακκάησλ κε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην λέν ζπγρσλεπκέλν επηρεηξεζηαθφ
ε
πξφγξακκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ
δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην
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λέν λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηηο 15
επηεκβξίνπ, ην νπνίν ζα εμεηαζηεί εθφζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο θαη ε αλαγλψξηζε,
ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο.
β. Να δεηήζνπλ άκεζα ηε ζπγρψλεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ κε αίηεζε ηξνπνπνίεζήο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγρψλεπζε.
γ. Γηα δεφλησο δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ παξάιιειε εθαξκνγή ρσξηζηψλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κέρξη ηελ παξάιιειε νινθιήξσζή ηνπο ή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξψηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπγρσλεπκέλσλ ΟΠ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη
άκεζα αίηεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο, Σκήκα Ππξελνθάξπσλ - Μεινεηδψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζρεηηθή έγθξηζε.

Άπθπο 10
Δνώζειρ Οπγανώζευν Παπαγυγών (Δ.Ο.Π)
Ζ Έλσζε Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζπλίζηαηαη κε πξσηνβνπιία
ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ
αλαγλσξηζκέλσλ ΟΠ.
Ζ ΔΟΠ ελεξγεί εμ νλφκαηνο ησλ ΟΠ-κειψλ ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο φζνλ αθνξά νηθνλνκηθά
ζέκαηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ελ γέλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 125γ ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ
θαη βάζεη ησλ άξζξσλ 22, 26(3), 27 θαη 31 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.Ζ ΔΟΠ πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα
πψιεζεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 26(2) ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.

ΜΔΡΟ 2 : ΔΝΗΥΤΔΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (ΟΠ)
Άπθπο 11
Δπισειπηζιακά Σαμεία
1. Ζ ζχζηαζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηακείνπ απφ ηηο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ (ΟΠ) είλαη ππνρξεσηηθή γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ελφο μερσξηζηνχ
ινγαξηαζκνχ ζε εηήζηα βάζε, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ή εγγξαθή ζηελ εηδηθή
ινγηζηηθή πνπ ηεξεί ε ΟΠ ψζηε νη δαπάλεο θαη ην εηζφδεκά ηνπ λα δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ, λα
ειεγρζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ ζε εηήζηα βάζε απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηακείνπ πξνέξρεηαη :
- απφ ηηο ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ ή απφ θεθάιαηα ηεο ίδηαο ηεο ΟΠ (ηδία ζπκκεηνρή) θαη
- απφ ηελ ελσζηαθή ελίζρπζε.
Οη ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ ε ησλ ΟΠ εγγξάθνληαη ινγηζηηθά κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
3. Σν επηρεηξεζηαθφ ηακείν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
4. Οη ΟΠ ππνβάιινπλ ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο, πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε ΟΠ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο πνπ
πξνεγείηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ αίηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
ηακείνπ, αλεμάξηεηα αλ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηξνπνπνηείηαη ή φρη γηα ην επφκελν έηνο.

Άπθπο 12
Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα (Δ.Π.)
1. Οη αλαγλσξηζκέλεο ΟΠ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο
ε
ε
ηξηψλ έσο πέληε εηψλ ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο πεξηφδνπο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ. Σν εηήζην χςνο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη ζην 8,2% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο πνπ
δηαηίζεηαη ζην εκπφξην απφ ηελ ΟΠ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα
άξζξα 50 θαη 51 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011. Ζ εηήζηα πεξίνδνο αλαθνξάο θαζνξίδεηαη απφ 1
Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ δχν έηε πξηλ ην έηνο έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Σα Δ.Π. θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ γεσπφλν ζχκθσλα ηα
πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 344/2000 (ΦΔΚ 297 Α /29.12.00).
3. Σα Δ.Π. πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
3.1.
Πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο κε βάζεη ηνπο δείθηεο εθθίλεζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII,
πίλαθαο 5 - ΚΑΝ.(ΔΔ) 543/2011, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2, πίλαθαο ε ηεο παξνχζαο) νη νπνίνη πξέπεη λα
ππνινγίδνληαη σο ηξηεηείο κ.ν. θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ

15
κε ζηνηρεία έηνπο. Οη δείθηεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη νη εμήο :
i. ε αμία ηεο παξαγσγήο πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην απφ ηελ Ο.Π.
ii. αξηζκφο ελεξγψλ κειψλ ηεο Ο.Π.(ηα κέιε πνπ παξαδίδνπλ πξντφληα ζηελ ΟΠ)
iii. ζπλνιηθή έθηαζε παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηα κέιε ηεο ΟΠ.
iv. ζπλνιηθφο φγθνο παξαγσγήο πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην(ηφλνη)
v. κέζε κνλαδηαία αμία ηεο παξαγσγήο πνπ δηαηέζεθε ζην εκπφξην ( i / iv)
vi. ν φγθνο παξαγσγήο , εθ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ (iv), πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην θαη πνπ
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ελφο απφ ηα παξαθάησ θαζεζηψηα πνηφηεηνο , ζε ηφλνπο :
- πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή παξαγσγή
- παξαγσγή πξντφλησλ πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο
- παξαγσγή πξντφλησλ πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
- πηζηνπνηεκέλε νινθιεξσκέλε παξαγσγή
- ηδησηηθά πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο
vii. φγθνο παξαγσγήο πνπ δηαηέζεθε ζην εκπφξην ζε ηηκή θαηψηεξε ηνπ 80% ηεο κέζεο ηηκήο
πνπ έιαβε ε ΟΠ
viii. αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ νινθιήξσζαλ δξαζηεξηφηεηα ή πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαηά ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία ( αξηζκφο…)
ix. αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ - κειψλ ηεο ΟΠ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο παξνρήο
ζπκβνπιψλ (αξηζκφο…)
x. έθηαζε παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ,
δειαδή επηθιηλή αγξνηεκάρηα κε θιίζε πάλσ απφ 10% ,αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ιεθζεί ή φρη
αληηδηαβξσηηθά κέηξα (έθηαζε ζε ζηξεκ…)
xi. έθηαζε παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ απνηειεί αληηθείκελν κείσζεο ηεο ρξήζεο ή
θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ιηπαζκάησλ (έθηαζε ζε ζηξ..)
xii. έθηαζε κε νπσξνθεπεπηηθά ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη κέηξα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ (ζε
εθηάξηα)
xiii. έθηαζε βηνινγηθήο παξαγσγήο θξνχησλ ή/θαη ιαραληθψλ (ζε εθηάξηα)
xiv. έθηαζε νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο θξνχησλ ή/θαη ιαραληθψλ (ζε εθηάξηα)
xv. εθηηκψκελε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ αλά είδνο πεγήο
ελέξγεηαο (ζε ηφλνπο ή ιίηξα ή θπβ. κ. ή kwh αλά ηφλν δηαηεζείζαο παξαγσγήο ζην εκπφξην)
xvi. εθηηκψκελε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα εζσηεξηθέο κεηαθνξέο (κεηαθνξέο πξντφλησλ
απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο –κέιε ζηελ ΟΠ) αλά είδνο θαπζίκνπ (ιίηξα ή θπβ. κ. αλά ηφλν
δηαηεζείζαο παξαγσγήο ζην εκπφξην)
3.2.
Σνπο ζηφρνπο ηνπ Δ.Π , δχν ή πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξαγ.1 ηνπ άξζξνπ 103 γ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1234/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα :
i. Δμαζθάιηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
ii. πγθέληξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηεο ΟΠ.
iii. Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ.
iv. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.
v. Πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ.
vi. Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ.
vii. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
viii. Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηελ αγνξά.
3.3
Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαζψο
θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη’ έηνο εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π.
3.4 Σε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (3-5 έηε)
3.6 Σνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ γηα θάζε έηνο εθηέιεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (κνξθή excel) ζπλνδεπφκελνο κε ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο.
3.7
Σνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (παξαγ.1,ε, άξζξν 59, Kαλ. (EE)
543/2011)
Γηα ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο Ο.Π. δαπάλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο είλαη δπλαηφλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
3.8
Πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα
άξζξα 5 έσο 7 ηεο παξνχζαο.
4.
Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζπλνδεχνληαη απφ:
4.1 Σελ αίηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηακείνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ.
4.2 Γξαπηή δήισζε ηεο ΟΠ φηη :
α) ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Καλ(ΔΚ) 1234/07 θαη Καλ.(ΔΔ) 543/2011 θαη
β) δελ έρεη ιάβεη ή δελ ζα ιάβεη άκεζα ή έκκεζα νπνηαδήπνηε άιιε ελσζηαθή ή
εζληθή ρξεκαηνδφηεζε ζρεηηθά κε δξάζεηο πνπ εληζρχνληαη δπλάκεη ηνπ Καλ(ΔΔ)
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543/2011, θαη
γ) ηα αγξνηεκάρηα είλαη ηαπηνπνηεκέλα ζην εληαίν ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο
4.3 Απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΟΠ ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
5.
Σα Δ.Π. δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο κε επηιέμηκεο δξάζεηο θαη δαπάλεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ IX ηνπ
Καλ.(ΔΔ) 543/2011.
6.
Αλαγλσξηζκέλεο Δλψζεηο Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ (ΔΟΠ) δχλαληαη λα ππνβάινπλ
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο Οξγαλψζεηο
Παξαγσγψλ – κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.

Άπθπο 13
Τποβολή και Έγκπιζη Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν
1. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε ΟΠ /ΔΟΠ, ην αξγφηεξν κέρξη
ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
2. Ο έιεγρνο ησλ θαθέισλ ησλ ππνβιεζέλησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (Δ.Π.) ζηελ
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γίλεηαη απφ ηελ
επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ
ππνβνιή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηακείσλ θαη πξνγξακκάησλ ζπλνδεπφκελσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο
ε
εηζεγήζεηο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ είλαη ε 5 Ννεκβξίνπ.
Δηζεγήζεηο θαη αηηήζεηο επηρεηξεζηαθψλ ηακείσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ δηαβηβάδνληαη
εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη.
3. Οη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Ππξελνθάξπσλ - Μεινεηδψλ, ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ζρεηηθέο
αηηήζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. πληάζζνπλ εηζεγεηηθή έθζεζε
ειέγρνπ γηα θάζε αίηεζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
4. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο
ηνχην δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηείηαη πεληακειήο επηηξνπή ζηελ θεληξηθή
ππεξεζία ηνπ ΤΠΑΑ&Σ ε νπνία απνηειείηαη απφ:
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο, σο πξφεδξν, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ,
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ,
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δηζξνψλ θπηηθήο παξαγσγήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο θπηηθήο παξαγσγήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Δηζεγεηήο ζηελ επηηξνπή είλαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ΠπξελνθάξπσλΜεινεηδψλ ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή εμεηάδεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα
ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηε ζπλνρή ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη
γλσκνδνηεί γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. Δμεηάδεη επίζεο θαη αμηνινγεί πεξηπηψζεηο
παξαηππηψλ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο δηαβηβάδνληαη ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο θαη ζηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ.
Ζ επηηξνπή είλαη δπλαηφ κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ-Γελδξνθεπεπηηθήο λα
ζπλεπηθνπξείηαη απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΤΠΑΑΣ άιισλ εηδηθνηήησλ άιισλ Τπεξεζηψλ
ζρεηηθψλ ησλ δξάζεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
5. Ζ Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ θνηλνπνηεί κέρξη ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
πνπ έπεηαη ην έηνο ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαζψο θαη ζηελ ελδηαθεξφκελε ΟΠ/ΔΟΠ.

Άπθπο 14
Σποποποιήζειρ επισειπηζιακών ππογπαμμάηυν
1. Οη ΟΠ δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξάηαζήο απηψλ κέρξη πέληε έηε ζπλνιηθά, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15
ε
επηεκβξίνπ ψζηε λα αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη αηηήζεηο
ηξνπνπνίεζεο ζπλνδεχνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία αλαθέξνπλ ην ιφγν, ηε θχζε θαη ηηο
επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ.
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Οη αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
2. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαμηψλνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ΟΠ
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπο, ηξνπνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Οη αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, θαη
δχλαληαη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ:
i. παξάηαζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κέρξη πέληε έηε ζπλνιηθά,
ii. αχμεζε έσο 25% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη
iii. αίηεζε γηα εζληθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή
3. ε πεξίπησζε ελ κέξεη πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ απαηηείηαη
ηξνπνπνίεζή ηνπ. Ζ ελ κέξεη πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα
είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο ηεο ΟΠ.

Άπθπο 15
Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν Δ.Π.
1.
Οη Ο.Π. εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Δ.Π. ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
θαηάιιεινπο δείθηεο απφ ηελ θνηλή δέζκε δεηθηψλ απφδνζεο (άξζξν 125 Καλ.(ΔΔ) 543/2011
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII)
2.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ Δ. Π. αζθείηαη κε ηελ ρξήζε:
- νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ
- δεηθηψλ επηδφζεσλ θαη
- δεηθηψλ απνηειεζκάησλ
θαη απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ε Ο.Π. νθείιεη λα δηαβηβάζεη ζηελ
εζληθή αξρή ( άξζξν 96 παξαγ.2 Καλ.(ΔΔ) 543/2011)
3.
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα μερσξηζηή ελδηάκεζε έθζεζε ε νπνία αζθείηαη κε ηελ ρξήζε θνηλψλ
δεηθηψλ :
εθθίλεζεο
απνηειεζκάησλ θαη
επηπηψζεσλ
θαη απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε:
- ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ,
- ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δ.Π,
- ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη
- ελδερνκέλσο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ.
Ζ έθζεζε ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ αληίζηνηρε εηήζηα έθζεζε πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 96 παξαγ. 2 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.
4.
Οη δείθηεο δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
a. Οη δείθηεο εηζξνψλ: είλαη εηήζηνη δείθηεο νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη θάζε έηνο πινπνίεζεο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλαθέξνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα
θάζε κέηξν ή δξάζε πνπ πινπνηήζεθε κέζα απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
b. Οη δείθηεο επηδφζεσλ: είλαη εηήζηνη δείθηεο νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη θάζε έηνο πινπνίεζεο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη «κεηξνχλ» δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη άκεζα κέζα
απφ ην κέηξν ή ηε δξάζε. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
c. Οη δείθηεο απνηειεζκάησλ: είλαη δείθηεο νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη εθφζνλ έρνπλ εθηηκεζεί ηα
απνηειέζκαηα. Μεηξνχλ ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο δειαδή
ζηηο αηνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο κειψλ ηεο ΟΠ ή/θαη ζηελ ίδηα ηελ ΟΠ. Απηά ηα απνηειέζκαηα
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ.
d. Οη δείθηεο αληίθηππνπ: είλαη δείθηεο νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη εθφζνλ έρεη εθηηκεζεί ν αληίθηππνο.
Αλαθέξνληαη ζηα νθέιε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
e. Οη δείθηεο εθθίλεζεο: Τπνινγίδνληαη σο κέζνο φξνο ηξηεηίαο. Αλ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία
ηξηεηίαο, ππνινγίδνληαη κε βάζε δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη ηνπιάρηζηνλ κε έλα έηνο ηεο
ζρεηηθήο ηξηεηίαο Δίλαη αλαγθαίνη γηα ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Αληαλαθινχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο θαηά ηελ «έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
πξνγξακκαηηζκνχ» - έλαξμε 01/01/09. Αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο εηδηθνχο θαη
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5.

γεληθνχο ζηφρνπο. Δπίζεο δίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ:
i. Σελ αλάιπζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο.
ii. Σν επίπεδν αλαθνξάο κε βάζε ην νπνίν ζα εθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ν αληίθηππνο ηεο
εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή/θαη
iii. Σελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Κάζε κέηξν ή δξάζε έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηεξαξρίαο
ηξηψλ επηπέδσλ ζηφρσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη
α) ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ,
β) ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη
γ) ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο.
Γηα θάζε κέηξν ή δξάζε ππάξρνπλ δείθηεο εηζξνψλ, επίδνζεο, απνηειέζκαηνο θαη αληίθηππνπ ζε
αληηζηνηρία κε ηελ ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ. Οη δείθηεο απηνί είλαη εξγαιεία, ηα νπνία ζπκβάιινπλ
ζηελ αμηνπνίεζε πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ κε ηελ
επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ εμέηαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γεληθνχο
ζηφρνπο.

ην παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. Σν κέηξν ή ηε δξάζε
β. Σνπο επηρεηξεζηαθνχο, εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ην κέηξν ή ηε δξάζε
γ. Πίλαθεο κε ηνπο δείθηεο επίδνζεο, απνηειέζκαηνο θαη αληίθηππνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο
παξαπάλσ ζηφρνπο.

Άπθπο 16
Υπημαηοδόηηζη Δ.Π.
1. Δλσζηαθή ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ Δ.Π. ( άξζξν 103δ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007)
1.1. Σν κέγηζην εηήζην χςνο ησλ επελδχζεσλ (δαπαλψλ) πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα Δ.Π.
απφ κηα Ο.Π αλέξρεηαη ζην 8,2% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο πνπ δηεηέζε ζην εκπφξην απφ ηελ ΟΠ θαηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο.
1.2. Ζ ελσζηαθή ελίζρπζε ζηα αλσηέξσ Δ.Π. αλέξρεηαη ζην 50% ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ή ζην 4,1% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο πνπ δηεηέζε ζην εκπφξην απφ ηελ ΟΠ ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο.
1.2.1 Ζ αλσηέξσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην 4,1% κπνξεί λα απμεζεί ζην 4,6%, ππφ ηνλ φξν φηη ην
πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην 4,1% ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα κέηξα πξφιεςεο θαη
δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
1.2.2 Ζ ελσζηαθή ελίζρπζε γίλεηαη 100% ζηελ πεξίπησζε ησλ απνζχξζεσλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ
ηελ αγνξά πνπ δηαηέζεθαλ κε δσξεάλ δηαλνκή.
1.2.3 Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο ΟΠ θαηά ηελ αίηεζε έγθξηζεο ή θαηά ηελ αίηεζε
ελίζρπζεο, ην πνζνζηφ 50% ηεο ελσζηαθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη θαη 60% φηαλ έλα
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ή κέξνο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ κηα απφ
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α. ππνβάιιεηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ΟΠ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά
Κξάηε-Μέιε γηα δηεζληθέο ελέξγεηεο,
β. ππνβάιιεηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ΟΠ γηα ελέξγεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζε επίπεδν
δηεπαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο,
γ. θαιχπηεη απνθιεηζηηθά ηελ παξνρή εηδηθήο ζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ
(Καλ(ΔΚ) 834/07),
δ. είλαη ην πξψην πνπ ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε ΟΠ πνπ έρεη ζπγρσλεπηεί κε άιιε
αλαγλσξηζκέλε ΟΠ,
ε. είλαη ην πξψην πνπ ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε ΔΟΠ,
ζη. ππνβάιιεηαη απφ ΟΠ ζε Κξάηε – Μέιε ζηα νπνία ε παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ
δηαηίζεηαη ζην εκπφξην κέζα απφ ηηο ΟΠ ηνπ ηνκέα αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 20% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο,
δ. θαιχπηεη απνθιεηζηηθά εηδηθή ζηήξημε γηα δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο
νπσξνθεπεπηηθψλ κε ζηφρν ηα παηδηά ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα».
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2. Δζληθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ( άξζξν 103ε θαλ.1234/2007, άξζξα 91-95 Καλ.(ΔΚ) 543/2011)
2.1. Οη ΟΠ δχλαληαη λα επσθειεζνχλ εζληθήο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο,
ζηηο νπνίεο ν βαζκφο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο (ΟΠ θαη νκάδεο
παξαγσγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο έρνπλ δηαζέζεη ζην εκπφξην ιηγφηεξν απφ ην 20%
(άξζξν 91 θ.543/11) ηεο κέζεο αμίαο ηεο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηα ηξία απφ ηα
ηέζζεξα πξνεγνχκελα έηε), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη ζρεηηθφ
αίηεκα. Ζ εζληθή απηή ζπλδξνκή, θαη΄ αλψηαην φξην, δχλαηαη λα ηζνχηαη κε ην 80% ησλ
ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ (ή ηεο ΟΠ) ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν. Ζ εζληθή ρξεκαηνδνηηθή
ελίζρπζε πξνζηίζεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν. Ζ Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο εθδίδεη
ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ
επηπιένλ δαπάλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο πινπνίεζεο. Ζ ελ ιφγσ εζληθή ελίζρπζε είλαη
δπλαηφλ λα επηζηξέθεηαη ζην θξάηνο –κέινο απφ ηελ θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95,
παξ.4 Καλ.(ΔΔ)543/11 γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ θξάηνπο –κέινπο ζηηο νπνίεο νη Ο.Π. δηαζέηνπλ
ζην εκπφξην ιηγφηεξν απφ ην 15% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ζηηο νπνίεο
ε παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ αληηζηνηρεί ζην 15% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο
παξαγσγήο ηνπο (άξζξν 103ε Καλ.(ΔΚ)1234/2007).
2.2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε πεξηθέξεηα θαζνξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
2.3. Σα άξζξα 87, 88 θαη 89 ηεο πλζήθεο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ εζληθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή.
2.4. Ζ εζληθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα εγθξίλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ ζρεηηθή ελίζρπζε θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηα
επηρεηξεζηαθά ηακεία ζηε βάζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ΟΠ. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ ΟΠ
πεξηιακβάλνπλ:
α. Σν αηηνχκελν πνζφ ηεο εζληθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν.
β. Απφδεημε γηα ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ή ηεο ΟΠ ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν.
2.5. Οη ΟΠ, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εζληθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ζα
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο
κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.
2.6. Ζ θαηαβνιή ηεο εζληθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ ΟΠ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
θαηαβάιιεηαη ε ελίζρπζε ζηα επηρεηξεζηαθά ηακεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
3. Καηαβνιή ηεο ελίζρπζεο
3.1 Υνξήγεζε ελίζρπζεο ή εμφθιεζε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ Δ.Π.: (άξζξν 69 Καλ.(ΔΔ) 543/2011)
Οη ΟΠ ππνβάιινπλ ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο αξκφδηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζρεηηθή αίηεζε ελίζρπζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ
έπεηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
ε
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηελ 30
Απξηιίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα
ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο Ο.Π.
Δάλ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ππνβιεζνχλ κεηά ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ, ε ελίζρπζε κεηψλεηαη 1% γηα θάζε
κέξα θαζπζηέξεζεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη αλάγθε δηεθπεξαίσζεο ειέγρσλ θαη
εθφζνλ ε ελίζρπζε θαηαβιεζεί κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζπλνδεχνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πηζηνπνηνχλ :
α. ηελ αηηνχκελε ελίζρπζε
β. ηελ αμία ηεο παξαγσγήο πνπ έρεη δηαηεζεί ζην εκπφξην ηελ πεξίνδν αλαθνξάο
γ. ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ ή/θαη ηεο ΟΠ ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν
δ. ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ε. ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ κε θαηαλνκή αλά δξάζε
ζη. ηελ αλαινγία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηακείνπ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε
θξίζεσλ κε θαηαλνκή αλά δξάζε
δ. ηε ζπκκφξθσζε φηη:
αα) νη δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ αληηζηνηρνχλ ην αλψηεξν ζην 1/3
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηακείνπ,
ββ) ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη
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γγ) ην πνζνζηφ ηεο ελσζηαθήο ελίζρπζεο είλαη ζχκθσλν κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
16 ηεο παξνχζαο.
ε. γξαπηή δήισζε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο ΟΠ φηη δελ έρεη ρνξεγεζεί δηπιή ελσζηαθή ή εζληθή
ρξεκαηνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα ή/θαη ελέξγεηεο πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην
ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ
ζ. ζε πεξίπησζε αίηεζεο ελίζρπζεο ησλ θαη’ απνθνπή πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 81
(έμνδα κεηαθνξάο γηα δσξεάλ δηαλνκή ) θαη άξζξν 82 (έμνδα δηαινγήο & ζπζθεπαζίαο γηα
δσξεάλ δηαλνκή) ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/11, απφδεημε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δξάζεο
η.
ε αίηεζε ελίζρπζεο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πξνσζείηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ κε επζχλε ηεο
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο
πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
3.2 Πξνθαηαβνιή ηκήκαηνο ηεο ελίζρπζεο : (άξζξν 71 Καλ.(ΔΔ) 543/2011)
Οη ΟΠ ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο αξκφδηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Μάην θαη επηέκβξην γηα πξνθαηαβνιή
ηκήκαηνο ηεο ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε δεδνκέλνπ έηνπο γηα ηελ
ηεηξάκελε πεξίνδν πνπ αξρίδεη ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε.
Οη πξνθαηαβνιέο θαηαβάιινληαη ζηελ ελδηαθεξφκελε ΟΠ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ππφ ηνλ φξν φηη:
α. Έρεη ζπζηαζεί εγγχεζε ίζε κε ην 110% ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο φπσο
πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 2220/85.
β. Σν αηηνχκελν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 80% ηνπ πνζνχ
πνπ έρεη αξρηθά εγθξηζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.
γ. Έρνπλ θαηαβιεζεί νη νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ζην επηρεηξεζηαθφ ηακείν γηα ην χςνο ηεο
ελίζρπζεο.
δ. Πξνεγνχκελεο πξνθαηαβνιέο έρνπλ πξάγκαηη δαπαλεζεί.
Οη αηηήζεηο απνδέζκεπζεο ησλ εγγπήζεσλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη κέρξη ην 80% ηνπ πνζνχ ησλ πξνθαηαβνιψλ.
ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηεο θχξηαο απαίηεζεο ή ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ παξαηππηψλ πνπ
αθνξνχλ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλ(ΔΚ) 1234/07 ή ηε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ίδηαο δξάζεο
ή άιινπ ζνβαξνχ ιφγνπ, ε εγγχεζε θαηαπίπηεη.
3.3 Καηαβνιή ηκήκαηνο ηεο ελίζρπζεο (κεξηθή πιεξσκή) ( άξζξν 72 Καλ.(ΔΔ) 543/2011)
Οη ΟΠ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γηα θαηαβνιή ηκήκαηνο ηεο ελίζρπζεο (κεξηθή πιεξσκή) πνπ
αληηζηνηρεί ζε πινπνηεζείζεο δαπάλεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Αηηήζεηο γηα κεξηθή πιεξσκή κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηξεηο ην έηνο.
Σν ειάρηζην πνζφ γηα ην νπνίν νη ΟΠ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ κεξηθέο πιεξσκέο είλαη 10.000€.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πιεξσκψλ κε βάζε ηηο αηηήζεηο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο ελίζρπζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ην 80% ηνπ πνζνχ πνπ έρεη εγθξηζεί ή ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν έηνο, αλάινγα κε ην πνηφ πνζφ είλαη κηθξφηεξν.
Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 3.1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.

Άπθπο 17
σέζη με ηο ππόγπαμμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηελ απνθπγή ησλ επηθαιχςεσλ ησλ
δξάζεσλ ηεο ΚΟΑ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 58 Καλ.(ΔΔ) 543/2011 ξπζκίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV
ΟΜΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (ΟΜ.Π) ΜΗΚΡΧΝ ΝΖΗΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ
ΜΔΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΑ
Άπθπο 18
Γενικά
1.

2.
3.

4.

5.

6.

χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1405/2006, ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε εκπνξηθή ηδηφηεηα ή ζαθψο νξηδφκελα κέξε ελφο
λνκηθνχ πξνζψπνπ κπνξνχλ λα πξναλαγλσξηζηνχλ σο νκάδεο παξαγσγψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ
αλαγλψξηζε ηνπο σο νξγάλσζεο παξαγσγψλ.
Ζ πξναλαγλψξηζε δηαξθεί κέρξη πέληε (5) έηε.
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξναλαγλψξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη:
α) ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 10 κειψλ θαη
β) ειάρηζηε αμία ηεο παξαγσγήο, πνπ δηεηέζε ζην εκπφξην θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε απφ ην έηνο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ίζε κε ην κηζφ ησλ αληηζηνίρσλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ (παξάξηεκα 4).
Σα λνκηθά πξφζσπα ή ηα ζαθψο νξηδφκελα κέξε ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δεηνχλ
πξναλαγλψξηζε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε ππφ ζχζηαζε Οκάδα, ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο θαη ην ζρέδην
αλαγλψξηζεο. Σν ζρέδην αλαγλψξηζεο θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε
ηνπ ζπληάζζνληαη θαη
ππνγξάθνληαη απφ γεσπφλν ζχκθσλα ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 344/2000 (ΦΔΚ 297 Α /2000).
H Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ελεκεξψλεη άκεζα
ηε Γ/λζε ΠΑΠ – Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ πξνθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ε, παξ. 2
ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1234/07, λα ελεκεξσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ. Ζ αξκφδηα επηηξνπή αλαγλψξηζεο ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ
έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο πξναλαγλψξηζεο. Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, δηαβηβάδεη ζηε Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηελ
απφθαζε πξναλαγλψξηζεο, ην ζρέδην αλαγλψξηζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο ή απφξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ
αλαγλψξηζεο. ηελ πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο, ε απφθαζε
πξναλαγλψξηζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αλαγλψξηζεο αθπξψλεηαη.
Οη Οκάδεο Παξαγσγψλ κπνξνχλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο
λα ππνβάινπλ αίηεζε αλαγλψξηζεο.
Με ηε ρνξήγεζε ηεο αλαγλψξηζεο δηαθφπηνληαη άκεζα νη εληζρχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξναλαγλψξηζε.
Ζ ππφ αλαγλψξηζε νκάδα παξαγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ
κπνξεί λα ππνβάιεη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα
αλαγλψξηζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Οκάδα Παξαγσγψλ δελ ιάβεη αλαγλψξηζε σο Οξγάλσζε
Παξαγσγψλ, ην ζρέδην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δελ εμεηάδεηαη.
ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα ππνβάιεη ε λέα ΟΠ κπνξεί λα κεηαθέξεη επελδχζεηο νη νπνίεο
αξρηθά είραλ πξνγξακκαηηζηεί ζην ζρέδην αλαγλψξηζεο θαη δελ πινπνηήζεθαλ, εθφζνλ ζπκβάιινπλ
ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο παξαγσγψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην
άξζξν 41 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 543/2011.

Άπθπο 19
ςγσυνεύζειρ ομάδυν παπαγυγών
1. Οκάδεο Παξαγσγψλ κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο πξναλαγλψξηζεο λα
ζπγρσλεπηνχλ κε άιιεο Οκάδεο Παξαγσγψλ ή Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ, κε ηελ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε φηη ζα ζπγρσλεπηνχλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία έρεη δνζεί εηδηθή γεσξγηθή
αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο (λ. 2810/00 θαη θ.λ. 2190/20). Ζ δηαδηθαζία ηεο
ζπγρψλεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο
πξναλαγλψξηζεο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρέδην αλαγλψξηζεο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
2.1. Οη εληζρχζεηο πνπ δίλνληαη ζηηο νκάδεο παξαγσγψλ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ή λα
εμαθνινπζήζνπλ λα ρνξεγνχληαη ζε νκάδεο παξαγσγψλ πνπ πξναλαγλσξίδνληαη θαη
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πξνέξρνληαη απφ ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ παξαγσγψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ελίζρπζεο ε νκάδα παξαγσγψλ πνπ πξνθχπηεη αληηθαζηζηά ηηο ζπγρσλεπφκελεο νκάδεο. Ζ
λέα νκάδα παξαγσγψλ αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο παξαγσγψλ
πνπ πξναλαγλσξίζηεθε πξψηε.
2.2. Όηαλ νκάδα παξαγσγψλ ζπγρσλεχεηαη κε Οξγάλσζε Παξαγσγψλ, δηαθφπηνληαη άκεζα νη
εληζρχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξναλαγλψξηζε θαη ε λέα ΟΠ εθφζνλ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο
απαηηήζεηο κπνξεί λα δεηήζεη άκεζα ηξνπνπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο. Οη
δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηηο νκάδεο παξαγσγψλ πξηλ ηε ζπγρψλεπζε είλαη επηιέμηκεο ππφ
ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην αλαγλψξηζεο.

ΜΔΡΟ 2
ΔΝΗΥΤΔΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (Ομ.Π)
Άπθπο 20
Οικονομικέρ ενιζσύζειρ πποαναγνώπιζηρ
(άξζξν 36 Καλ.(ΔΔ) 543/11)
Υνξεγνχληαη δχν είδε εληζρχζεσλ:
1. Καη’ απνθνπή ελίζρπζε γηα ηηο δαπάλεο ζχζηαζεο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο
Παξαγσγψλ
1.1 Σν χςνο ελίζρπζεο ρνξεγείηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηεο θαη έηνο δηαηεζείζαο παξαγσγήο
απφ ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ σο θάησζη :
Έηνο
πξναλαγλψξηζεο
Δλίζρπζε,
σο
πνζνζηφ επί ησλ
αμίαο παξαγσγήο
(%)
Μέγηζηε ελίζρπζε
(€)

ν

ν

ν

ν

ν

1

2

3

4

5

5

5

4

3

2

Γηα αμία παξαγσγήο έσο
θαη 1.000.000€

2,5

2,5

2

1,5

1

Γηα αμία παξαγσγήο άλσ
ηνπ 1.000.000€

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.2 Ζ αμία ηεο παξαγσγήο πνπ ε Οκάδα Παξαγσγψλ δηαζέηεη ζην εκπφξην θαη’ έηνο πξνθεηκέλνπ λα
ππνινγηζηεί ε θαη’ απνθνπή ελίζρπζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ
Καλ.(ΔΔ) 543/11. Γηα ιφγνπο ειέγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αμία
ηεο παξαγσγήο πνπ δηεηέζε ζην εκπφξην δηαθνξεηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία
θαηαβάιιεηαη ε ελίζρπζε. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν απηέο πεξηφδνπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε.
ε πεξίπησζε πνπ κηα πεξίνδνο εθαξκνγήο δελ θαιχπηεη νιφθιεξν έηνο νη εληζρχζεηο κεηψλνληαη
αλαινγηθά.
1.3
Οη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη ζε εηήζηεο ζην ηέινο θάζε εηήζηαο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
αλαγλψξηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγλψξηζε ρνξεγεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ε
ελίζρπζε ρνξεγείηαη γηα αμία παξαγσγήο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ.
1.4 Σν Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2006/595/ΔΚ ηεο 04/08/06 ηεο
Δπηηξνπήο θαη ην άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/11, σο θάησζη:
i. Πεξηνρέο ζηφρνπ ζχγθιηζεο: ελσζηαθή ζπκκεηνρή 75% θαη εζληθή ζπκκεηνρή 25%
ii. Πεξηνρέο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο: ελσζηαθή ζπκκεηνρή 50% θαη εζληθή ζπκκεηνρή 50%.
2. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο
2.1. Σν ζρέδην αλαγλψξηζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. Σελ πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο κε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φζνλ αθνξά ηα
παξαθάησ:
αα) Σνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ- κειψλ.
ββ) Πίλαθαο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε έηνο, ην ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο
ησλ κειψλ (έθηαζε - φγθνο θαη αμία παξαγσγήο), θαζψο επίζεο νη εθηάζεηο θαη ε αμία
εκπνξεχζηκεο παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη δεηεζεί ε
πξναλαγλψξηζε.
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2.2.
2.3

2.4

2.5

2.6

γγ) Τπνδνκή πνπ πξνυπάξρεη θαη αθνξά θπξίσο πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ.
δδ) Τπνδνκέο πνπ είλαη ζηελ θπξηφηεηα ησλ κειψλ.
εε) Τπνδνκέο πνπ είλαη ζηελ θπξηφηεηα ησλ κειψλ θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ
ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ.
β. Σελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηε δηάξθεηά ηνπ, ε νπνία δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. Ζκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο θαη θαη’
ε
επέθηαζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο πξναλαγλψξηζεο, νξίδεηαη ε 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
πνπ έπεηαη ην έηνο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο.
γ. Σν ζρέδην αλαγλψξηζεο πινπνηείηαη ζε εηήζηεο πεξηφδνπο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
δ. Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ απφ άπνςε πξνγξακκαηηζκνχ
θαη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγλψξηζεο.
ε. Αηηηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιεθζνχλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο αλαγλψξηζεο.
ζη. Πξαθηηθφ Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο ππφ ζχζηαζε Οκάδαο Παξαγσγψλ φηη
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 125 β ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/07 ηνπ πκβνπιίνπ.
δ. Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απνβιέπεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο
ζχζηαζεο θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ.
ε. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε Οκάδα Παξαγσγψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ην πνζνζηφ ησλ
επελδπηηθψλ δαπαλψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα ζπκκεηνρή.
Σα ζρέδηα αλαγλψξηζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο κε επηιέμηκεο δξάζεηο θαη δαπάλεο ηνπ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Vα ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/2011.
Ζ Γηεχζπλζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο, παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο
θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο κέρξη 30/3 εθάζηνπ έηνπο θαη ηηο αμηνινγεί κέρξη ηηο 30/6. Ζ
δηαδηθαζία έγθξηζεο ή απφξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. Αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο δχλαληαη λα
ππνβάιινληαη κηα θνξά θαη’ έηνο θαη ε ηξνπνπνίεζε αθνξά ηελ επφκελε εηήζηα πεξίνδν. Οη
αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά
δξάζεσλ νη νπνίεο γηα δεφλησο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο δελ πινπνηήζεθαλ φπσο είραλ εγθξηζεί
γηα παξειζφληα έηε θαζψο θαη παξάηαζε ησλ ζρεδίσλ ζηαδηαθήο αλαγλψξηζεο κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 2 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 543/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ ηνπ ζρεδίνπ δχλαηαη λα κεησζεί θαηά 5% θαη΄
αλψηαην φξην αλά έηνο. Οη αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2, ζεκείν 2.1, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ηεο παξ. 2 θαη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί.
Σν Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2006/595/ΔΚ ηεο 04/08/06 ηεο
Δπηηξνπήο θαη ην άξζξν 47 παξ. 2 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 543/11, σο θάησζη:
i. Πεξηνρέο ζηφρνπ ζχγθιηζεο: ελσζηαθή ζπκκεηνρή 50%, εζληθή ζπκκεηνρή 20%, ζπκκεηνρή
νκάδαο παξαγσγψλ 30%
ii. Πεξηνρέο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο: ελσζηαθή ζπκκεηνρή 30%, εζληθή ζπκκεηνρή 20%,
ζπκκεηνρή νκάδαο παξαγσγψλ 50%.
Σν αλψηαην χςνο ησλ επελδχζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αμία εκπνξεπζείζαο παξαγσγήο
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελσζηαθή ζπλδξνκή ηεο παξαγξάθνπ 2.4 ηαπηίδεηαη κε ηα θάησζη
αλαθεξφκελα πνζνζηά.
ν
ν
ν
ν
ν
Έηνο πξναλαγλψξηζεο
1
2
3
4
5
Δλσζηαθή
ζπλδξνκή,
σο
25
20
15
10
5
πνζνζηφ επί ηεο
αμίαο
εκπνξεπζείζαο παξαγσγήο (%)

Απνθιείνληαη νη επελδχζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ φζνλ
αθνξά άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο παξαγσγψλ. Δπελδχζεηο πνπ επλννχλ
άκεζα ή έκκεζα κέηξα ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο ρξεκαηνδνηνχληαη αλάινγα κε ην πφζν
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ηνκείο ή ηα πξντφληα πνπ αθνξά ε πξναλαγλψξηζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ
ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ

Άπθπο 21
Γενικά (άξζξα 73-90 Καλ.(ΔΔ) 543/2011)
1.

2.

3.

4.

Σν κέηξν πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ
πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο:
α. Απφζπξζε απφ ηελ αγνξά.
β. Πξψηκε ζπγθνκηδή.
γ. Αζθάιηζε ηεο παξαγσγήο.
Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ 1, νη ΟΠ κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κε εκπνξηθνχο φξνπο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ
θαη ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ απηψλ κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη
επνκέλσο είλαη επηιέμηκε δαπάλε γηα ελσζηαθή ελίζρπζε ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ. Οπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ρξεκαηνδνηείηαη είηε κέζσ απηψλ ησλ
δαλείσλ , είηε απεπζείαο, φρη φκσο θαη κε ηνπο δπν ηξφπνπο. Γάλεηα ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα
απνπιεξσκήο μεπεξλά ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε
επφκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δεφλησο αηηηνινγεκέλνπο.
Ζ δαπάλε γηα ηα κέηξα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
απνπιεξσκήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, πεξηνξίδεηαη
ζην έλα ηξίην ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
ηελ πεξίπησζε αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ΟΠ δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηεο
πξφγξακκα αλαιφγσο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εληφο ηνπ έηνπο πινπνίεζήο ηνπ
Δ.Π.

Άπθπο 22
Αποζύπζειρ από ηην αγοπά
1. Σα νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα XI ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011
κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ θαη λα ηχρνπλ ελσζηαθήο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ κε βάζε ηα αλψηαηα πνζά ζηήξημεο ηνπ ελ ιφγσ παξαξηήκαηνο. Σα αλψηαηα πνζά
ζηήξημεο γηα νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα XI ηνπ Καλ(ΔΔ)
543/2011 θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
2. Σα νπσξνθεπεπηηθά ηα νπνία απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά δχλαηαη λα:
α. Οδεγεζνχλ γηα βηνινγηθή απνζχλζεζε θαη ιηπαζκαηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
απφθαζε 346712/6-10-97 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, φπσο ηζρχεη.
β. Να δηαηεζνχλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ.
γ. Να δηαηεζνχλ σο δσξεάλ δηαλνκή.
3. Ωο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απνζπξνκέλσλ πξντφλησλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 76 ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011.
4. Σα πνζνζηά απφζπξζεο θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο:
α. Απφζπξζε απφ ηελ αγνξά
Οη ΟΠ δχλαληαη λα απνζχξνπλ ηα πξντφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα XI ηνπ Καλ(ΔΔ)
543/2011, ζε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ φγθνπ πνπ δηαηέζεθε ζην εκπφξην γηα θάζε
δεδνκέλν πξντφλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε.
β. Γσξεάλ δηαλνκή απνζπξφκελσλ πξντφλησλ
Οη ΟΠ δχλαληαη λα απνζχξνπλ ηα πξντφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα XI ηνπ Καλ(ΔΔ)
543/2011 κε ηε κνξθή ηεο δσξεάλ δηαλνκήο ζε πνζνζηφ 5% ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ φξνπ ηνπ
ζπλνιηθνχ φγθνπ πξντφλησλ γηα ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε ε ΟΠ θαη ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζην
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εκπφξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ εηψλ.
Γσξεάλ δηαλνκή κπνξεί λα γίλεη: (άξζξν 103δ παξ.4 Καλ. 1234/07 )
αα) ε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα πνπ εγθξίλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηα ΚξάηεΜέιε, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ππέξ αηφκσλ ζηα νπνία ε εζληθή λνκνζεζία ρνξεγεί
δηθαίσκα δεκφζηαο αξσγήο ηδίσο επεηδή ζηεξνχληαη επαξθψλ πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο.
ββ) ε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα, ζρνιεία θαη δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, παηδηθέο
θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεία θαη γεξνθνκεία, ηα νπνία ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνζφηεηεο πνπ δηαλέκνληαη ζην πιαίζην απηφ είλαη
ζπκπιεξσκαηηθέο εθείλσλ πνπ αγνξάδνπλ θαλνληθά ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα.
5. Γηα ηηο πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλεο ΟΠ ηα ζηνηρεία γηα ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο πξηλ ηελ αλαγλψξηζε
είλαη ηα αθφινπζα:
α. ε πεξίπησζε πνπ ε ΟΠ ήηαλ νκάδα παξαγσγψλ ηα ηζνδχλακα ζηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα
παξαγσγψλ.
β. ε πεξηπηψζεηο αλαγλψξηζεο λέσλ ΟΠ, θαη φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία ηξηεηίαο, ιακβάλεηαη
ππφςε ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ αλαγλψξηζε.
γ. Σα παξαπάλσ πνζνζηά απνηεινχλ εηήζηνπο κέζνπο φξνπο ηξηεηνχο πεξηφδνπ κε εηήζην
πεξηζψξην ππέξβαζεο 5%.
6. Ζ ελσζηαθή ελίζρπζε γηα ηε δσξεάλ δηαλνκή αλέξρεηαη ζην 100% ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη
πεξηιακβάλεη:
α. ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα πνζά ζηήξημεο ηνπ παξαξηήκαηνο XI ηνπ Καλ (ΔΔ)
543/2011
β. ηα έμνδα κεηαθνξάο φπσο πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα XII ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011, θαη
γ. ηα έμνδα δηαινγήο θαη ζπζθεπαζίαο γηα ζπζθεπαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 25 θηιψλ θαζαξνχ βάξνπο
φπσο πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα XIII ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011.
7. Οη απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ δσξεάλ δηαλνκήο αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε:
α. Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011.
β. Να ηεξνχλ μερσξηζηά ινγηζηηθά βηβιία απνζήθεο θαη ινγηζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά βηβιία γηα ηηο
ζρεηηθέο εξγαζίεο.
γ. Να ππφθεηληαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία.
δ. Να ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ γηα θάζε έλα απφ ηα ζρεηηθά
πξντφληα δειαδή πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο (ή ηζνδχλακν έγγξαθν) ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ
ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.
8. Οη απνδέθηεο απνζπξζέλησλ πξντφλησλ γηα άιινπο πξννξηζκνχο αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε:
α. Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011.
β. Να ηεξνχλ μερσξηζηά ινγηζηηθά βηβιία απνζήθεο θαη ινγηζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά βηβιία γηα ηηο
ζρεηηθέο εξγαζίεο.
γ. Να ππφθεηληαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία.

Άπθπο 23
Ππώιμη ζςγκομιδή
1. Πξψηκε ζπγθνκηδή ελλνείηαη ε πιήξεο ζπγθνκηδή άγνπξσλ κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ ζε κηα
δεδνκέλε πεξηνρή. Σα ζρεηηθά πξντφληα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη πξψηκε ζπγθνκηδή δελ έρνπλ ππνζηεί
δεκηέο πξηλ απφ ηελ πξψηκε ζπγθνκηδή ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, αζζέλεηαο ή άιιεο
αηηίαο.
2. Όξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηκεο ζπγθνκηδήο (άξζξν 85 Καλ (ΔΔ) 543/11)
α. Οη ΟΠ ελεκεξψλνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξψηκε ζπγθνκηδή.
β. Σν έγγξαθν θνηλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο:
βα) Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ηεο πξψηκεο ζπγθνκηδήο.
ββ) Σν πξντφλ ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί πξψηκε ζπγθνκηδή θαη ε αληίζηνηρε επηθάλεηα ζε
ζηξέκκαηα.
βγ) Αλάιπζε κε βάζε ηελ πξνζδνθψκελε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά, ε νπνία δηθαηνινγεί ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο πξψηκεο ζπγθνκηδήο σο κέηξν πξφιεςεο θξίζεο.
3. Πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθχςνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ νχηε αξλεηηθέο
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θπηνυγεηνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δξάζεο πξέπεη νη ΟΠ λα δηαρεηξίδνληαη ηα
ζπγθνκηδφκελα κε εκπνξεχζηκα πξντφληα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 346712/610-97 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζρεηηθά κε «δηαδηθαζίεο γηα ηελ βηνινγηθή απνζχλζεζε θαη
ιηπαζκαηνπνίεζε ησλ απνζπξφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ», φπσο ηζρχεη.
4. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηκεο ζπγθνκηδήο θαηαβάιιεηαη σο ζηξεκκαηηθή
ελίζρπζε ζε επίπεδν πνπ θαιχπηεη ην πνιχ ην 90% ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ ζηήξημεο γηα ηηο
απνζχξζεηο απφ ηελ αγνξά γηα πξννξηζκνχο εθηφο απφ ηε δσξεάλ δηαλνκή.
5. Γηα ηε ζπιινγή ησλ θαξπψλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρεκηθέο νπζίεο.
6. Σα πξντφληα ζηα νπνία νη ΟΠ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ πξψηκε ζπγθνκηδή είλαη ηα
πνξηνθάιηα, ηα κήια, ηα ξνδάθηλα – λεθηαξίληα (εθηφο ησλ πξψηκσλ πνηθηιηψλ) θαη ε ηνκάηα.

Άπθπο 24
Αζθάλιζη ηηρ ζςγκομιδήρ
Οη δξάζεηο αζθάιηζεο ηεο ζπγθνκηδήο δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΟΠ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ θαη ζηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ αγνξάο, εμαηηίαο ζενκεληψλ, θιηκαηηθψλ
θαηλνκέλσλ, αζζελεηψλ ή πξνζβνιψλ απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο πνπ επεξέαζαλ ηε ζπγθνκηδή.
Ζ αζθάιηζε ηεο παξαγσγήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή
λνκνζεζία. Σα κέηξα αζθάιηζεο ηεο ζπγθνκηδήο δελ θαιχπηνπλ απνδεκηψζεηο απφ αζθάιεηα πνπ
θαηαβάιιεηαη ζηνπο παξαγσγνχο γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 100% ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο, ιακβάλνληαο
ππφςε θαη πηζαλέο άιιεο απνδεκηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη παξαγσγνί απφ άιια θαζεζηψηα ελίζρπζεο ζε
ζρέζε κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI
ΔΚΘΔΔΗ -ΔΛΔΓΥΟΗ-ΚΤΡΧΔΗ
Άπθπο 25
Δκθέζειρ ηυν Οπγανώζευν Παπαγυγών (άξζξα 96,97 Καλ. (ΔΔ)543/11)
1. Οη ΟΠ ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, θαη ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο:
1.1.
Σηο εηήζηεο εθζέζεηο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο ελίζρπζεο, ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
α. Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.
β. Σηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έγθξηζε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ
νδήγεζαλ ζηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.
γ. Σηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο πξνβιεπφκελεο ελίζρπζεο θαη ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ νπνία έρεη
ππνβιεζεί αίηεζε.
δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε, θαηά πεξίπησζε ηνπο θνηλνχο
δείθηεο επηδφζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
ε. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νη ΟΠ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηπρφλ κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί
ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
απφ πηζαλέο απμεκέλεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ.
1.2.
Σελ ηειηθή έθζεζε ην ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ
νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα εμήο :
α. ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ,
β. αηηηνιφγεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ δεηήζεθαλ,
γ. λα πξνζδηνξίδνληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηνπο θνηλνχο δείθηεο επηδφζεσλ,
απνηειεζκάησλ θαη αληίθηππνπ ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
2. Οη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ (αλεμάξηεηα αλ πινπνηνχλ ή δελ πινπνηνχλ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα) θαη
νη Οκάδεο Παξαγσγψλ, γηα θάζε έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ππνβάιινπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο
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Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Δ., κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ θάζε έηνπο, εηήζηα έθζεζε ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα XIV ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011 θαη αθνξά ην
πξνεγνχκελν έηνο ιεηηνπξγίαο. Οη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Δ είλαη
αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ εθζέζεηο θαη ηελ
απνζηνιή ηνπο ζηελ Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ .
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ΠΑΠ
ε
Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ είλαη ε 30 επηεκβξίνπ.

Άπθπο 26
Έλεγσοι και Δπιηποπέρ ελέγσος
1. Σξηκειήο Δπηηξνπή ειέγρνπ ησλ Δ.Π. θαη ησλ ζρεδίσλ αλαγλψξηζεο: Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηάξρε ζπζηήλεηαη ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε
απφ δπν γεσπφλνπο θαη έλα νηθνλνκηθφ ππάιιειν.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη:
α. ε εηήζηα παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ΟΠ, ΔΟΠ θαη νκάδσλ
παξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ε δηεμαγσγή επηηφπησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 103 θαη 104 ηνπ Καλ (ΔΔ) 543/11 θαη ε ζχληαμε πξαθηηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν δηαβηβάδεηαη
ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο
Αλαγλψξηζεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
παξνχζαο ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Δ.,
β. ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ
αλαγλψξηζεο, ν επηηφπηνο έιεγρνο (εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίνο) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102, 104 θαη
111 ηνπ Καλ (ΔΔ) 543/11 θαζψο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθήο εηζήγεζεο.
2. Σξηκειήο Δπηηξνπή παξαιαβήο ησλ δξάζεσλ. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ζπζηήλεηαη
ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δπν γεσπφλνπο θαη έλα
νηθνλνκηθφ ππάιιειν.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε δηεμαγσγή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα
105 (παξ. 1 θαη 2) ,106,107, 108,109,110,112 ηνπ Καλ (ΔΔ) 543/11 θαη ε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ
ειέγρνπ. Σα κέιε απηήο ηεο επηηξνπήο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ
1.
3. Κεληξηθή Δπηηξνπή ειέγρνπ. πζηήλεηαη Δπηηξνπή ειέγρνπ απφ ππαιιήινπο ηνπ ΤΠΑΑ&Σ θαη ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ σο αθνινχζσο:
α. Απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο σο ζπληνληζηή κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β. Απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ππξελνθάξπσλ - Μεινεηδψλ ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο κε αλαπιεξσηή ππάιιειν ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο.
γ. Απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Μεηαπνηεκέλσλ Οπσξνθεπεπηηθψλ ηεο Γ/λζεο ΜΣΠΔ, κε
αλαπιεξσηή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ πξντφλησλ
θπηηθήο πξνέιεπζεο ηεο ίδηαο Γ/λζεο.
δ. Απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθνχ
πλεξγαηηζκνχ θαη Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, κε αλαπιεξσηή ππάιιειν ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο.
ε. Απφ 2 ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο ππεξεζίαο ή ησλ αξκφδησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη
Μνλάδσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ ζε ΟΠ, ΔΟΠ θαη νκάδσλ παξαγσγψλ. Ζ
Δπηηξνπή γηα λα ιεηηνπξγήζεη είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ απφ ην Σκήκα Ππξελνθάξπσλ
θαη Μεινεηδψλ θαη λα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. Σν δείγκα αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην
30% ηεο ζπλνιηθήο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 106 θαη 112 ηνπ ΚΑΝ (ΔΔ) 543/2011. Σν
πξαθηηθφ ειέγρνπ δηαβηβάδεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
4. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ δχλαηαη λα δηελεξγεί κεραλνγξαθηθνχο δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο κε ηα ζηνηρεία ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εληαίαο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα κέιε ησλ νξγαλψζεσλ –
νκάδσλ παξαγσγψλ.

Άπθπο 27
Κςπώζειρ
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 96 θαη 114 έσο θαη 125 ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη
ζπγθεθξηκέλα επηβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο:
1. κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ έγθπξεο θαη εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ, νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 96
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2. κε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο θαη πξναλαγλψξηζεο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 114,
3. απάηεο φζνλ αθνξά ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1234/2007, νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 115,
4. κε αλαγλψξηζεο ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ , νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 116
παξ. 2,
5. αίηεζεο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ , νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 117,
6. παξαηππηψλ θαηά ηελ απφζπξζε , νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 118,119,
7. θπξψζεηο ζηνπο απνδέθηεο απνζπξζέλησλ πξντφλησλ , νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 120,
8. κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΟΠ σο πξνο ηελ πξψηκε ζπγθνκηδή , νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 121,
9. παξεκπφδηζεο δηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 122.
Οη αξκφδηεο Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Αλαγλψξηζεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ
Π.Δ., επηβάινπλ ηηο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1, 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 115
ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/11 ηεο Δπηηξνπήο.

Ο ΟΠΔΚΔΠΔ επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 4,5,6,7,8 θαη 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1β
ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο.
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ επηβάιεη ηελ θχξσζε ηεο παξαγξάθνπ 1γ ηνπ άξζξνπ
115 ηνπ Καλ(ΔΔ) 543/11 ηεο Δπηηξνπήο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ- ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ –ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ –ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Άπθπο 28
Κοινοποιήζειρ ηος Κπάηοςρ – Μέλοςρ
Αξκφδηα αξρή γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηηο ΟΠ θαη ηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ νξίδεηαη ην ηκήκα ΠπξελνθάξπσλΜεινεηδψλ ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.

Άπθπο 29
Παπαπηήμαηα
Σα παξαξηήκαηα:
α. Παξάξηεκα 1 – Δλδεηθηηθφο πίλαθαο επηιέμηκσλ δξάζεσλ
β. Παξάξηεκα 2 – Αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, Κνηλή δέζκε δεηθηψλ επίδνζεο
γ. Παξάξηεκα 3 – Αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, Δπίπεδα ηεξάξρεζεο ζηφρσλ, Κνηλή
δέζκε δεηθηψλ επίδνζεο
δ. Παξάξηεκα 4 – Κξηηήξηα αλαγλψξηζεο
πξνζαξηψληαη ζηε παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

Άπθπο 30
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Οη Οκάδεο Παξαγσγψλ, ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί πξναλαγλψξηζε κε βάζε ηνλ Καλ(ΔΚ) 2200/96 θαη
πινπνηνχλ εγθεθξηκέλα ζρέδηα αλαγλψξηζεο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε
απηψλ.
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Άπθπο 31
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη νη Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο αξηζ. 323901/17-92009 (2095/Β/2009), 278226/7-6-2010 (812/Β/2010), 136493/11-3-2011 (686/Β/2011) θαη 1814/52564/0405-2012(1505/Β/2012) θαη ηα άξζξα14 θαη 15 ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ αξηζ. 286886/22-04-2009.

Άπθπο 32
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ,
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ,
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ,
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ

Κ. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ

ΑΝ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΜΑΞΗΜΟ
ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

30
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΠΡΟ:
1. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Υψξαο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο - Έδξεο ηνπο
2. Πεξηθέξεηεο ρψξαο
Γ/λζεηο Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο- Έδξεο ηνπο
3. ΟΠΔΚΔΠΔ – Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ, Αραξλψλ 330, ΑΘΖΝΑ
4. ΣΟΚΑΑ - Έδξεο ηνπο
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. .Υαηδεγάθε
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Κ. Κηιηίδε
3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Μ.Παπαδφπνπιν
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Κ. θηαδά
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Υ. Απγνπιά
6. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα θ. Παπαγηαλλίδε
7. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Φπηηθήο Παξαγσγήο θ. Γ.. Μπακπίιε
8. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, DG VI, Agriculture Dir. E 1, Fruits &Vegetables fresh and transformed, Rue de
la Loi 130, B-1049 Brussels, BELGIUM
9. Γ/λζε ΠΑΠ-Γελδξ/θήο, Σκήκαηα Β, Γ, Γ, Δ
10. Γ/λζε Μεηαπνίεζεο - Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
11. Γ/λζε Αγξνηηθνχ πλεξγαηηζκνχ & Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
12. ΠΑΔΓΔ - Κεθηζίαο 16 – Σ.Κ. 105 26- ΑΘΖΝΑ
13. ΓΔΑΔ- - Κεθηζίαο 16 – Σ.Κ. 105 26- ΑΘΖΝΑ
14. ΤΓΑΔ- Αγ. Κσλ/λνπ 2- Σ.Κ. 104 31 – ΑΘΖΝΑ

