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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1110
10 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1553/43506
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επι−
τροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμμα−
τος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πε−
λάγους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6
παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο
Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και
του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).
γ) Των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν. 3943/2011 «Καταπο−

λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L 265/26.9.2006)
«σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωρ−
γία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».
β) αριθ. 1914/2006 της Επιτροπής (L 365/21.12.2006) «για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου».
γ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L 30/31.1.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τρο−
ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».
δ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον
αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση
και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κα−
νονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο
του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον
αμπελοοινικό τομέα».
3. Το «Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1405/2006 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και όπως εγκρίθηκε με τις αριθ. E (2006) 6889/22/
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XII/2006 «για την έγκριση του προγράμματος υποστήρι−
ξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου που
καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία υπέρ
των μικρών νησιών του Αιγαίου», E (2009) 2880/21.4.2009
«σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του γενι−
κού προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου οι
οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα σύμφωνα με το
άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» και Ε (2010)
9189/20.12.2010 «σχετικά με την έγκριση των τροποποι−
ήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ελλάδα
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1914/2006 του Συμβουλίου» αποφάσεις της Επιτροπής.
4. To π.δ 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»
(Α΄ 62).
5. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ Α΄ 147).
6. Το π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γού» (ΦΕΚ Α΄ 47).
7. Την αριθμ. 73045/21.6.2011 και την από 15.7.11 ει−
σήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
8. Την υπ’ αριθμ. 2011/7133/13−3−2012 απόφαση, με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης ύψους ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, για την πληρωμή ισόπο−
σης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογι−
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 110, Κ.Α.Ε.5423, οικ. έτους 2012
για την υλοποίηση του προγράμματος «Μικρά Νησιά του
Αιγαίου Πελάγους», για το έτος 2012.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους πεντακοσίων σαράντα επτά χι−
λιάδων (547.000) €, για το έτος 2012,η οποία θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 5423 (Ε.Φ. 29−110), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο−
γή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου, του
Τίτλου ΙΙΙ και του άρθρου 32 του Τίτλου ΙV του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 1914/2006 της Επιτροπής, όπως αυτοί τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τον καθορισμό των
αρμόδιων αρχών, των δικαιούχων ενίσχυσης, το ύψος
της ενίσχυσης ανά προϊόν, της διενέργειας των ελέγ−
χων, της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και της
επιβολής των κυρώσεων, στα πλαίσια της λήψης μέτρων
στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά
ορίζονται στις παραγράφους 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

και 3.10 του Κεφαλαίου 3 του «Προγράμματος Στήριξης
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου», (εφεξής
Πρόγραμμα), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως
εγκρίθηκε με τις αριθ. E (2006) 6889/22/XII/2006, E (2009)
2880/21.4.2009 και Ε (2010) 9189/20.12.2010 αποφάσεις
της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
1. Ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό, την παρακο−
λούθηση, την υλοποίηση του προγράμματος, και την
υποβολή προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των
τροποποιήσεων όλου του προγράμματος, την κοινοποί−
ηση σε αυτήν των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 32
του Καν. 1914/2006 και τη σύνταξη και την υποβολή
των εκθέσεων του άρθρου 33 του Καν. (ΕΚ) 1914/2006,
ορίζεται η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Τα Τμήματα των Διευθύνσεων ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής και ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης Καλλιέρ−
γειας της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι
αρμόδια για τον συντονισμό της εφαρμογής του προ−
γράμματος ανά προϊόν και την υποβολή προτάσεων
στην αρμόδια αρχή του πρώτου εδαφίου, σχετικά με τις
απαραίτητες, ανά προϊόν, τροποποιήσεις αυτού.
2. Ως αρμόδιες αρχές για την ενημέρωση των ενδιαφε−
ρομένων, την παραλαβή των αιτήσεων, τον συντονισμό
και τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων του άρθρου 13
επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων και δικαιολογητι−
κών, ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τό−
που παραγωγής των ενισχυόμενων τοπικής σημασίας
αγροτικών προϊόντων Φυτικής Παραγωγής. Για όλα τα
ανωτέρω, ως αρμόδια αρχή αναφορικά με τα μέτρα
διατήρησης των παραδοσιακών ελαιώνων και της καλ−
λιέργειας κριθαριού, ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
3. Ως αρμόδια αρχή, για την εκκαθάριση της δαπάνης,
τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 13,
την επιβολή των κυρώσεων και την καταβολή των εθνι−
κών και κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων στους δι−
καιούχους, ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 3
Δαμάσκηνα Σκοπέλου
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν οι γε−
ωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2
του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν την ποικι−
λία «δαμάσκηνα Σκοπέλου» στη νήσο Σκόπελο.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονο−
μικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για τα δαμάσκηνα Σκοπέ−
λου, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι
15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερεια−
κών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη
για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ
ανά εκτάριο, το δε συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυ−
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σης ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, με ελάχιστη επιδοτού−
μενη έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο
αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελά−
χιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.
4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά
αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αι−
τούντων παραγωγών.
Άρθρο 4
Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα)
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικο−
νομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζο−
νται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009,
οι οποίοι καλλιεργούν φάβα του είδους Lathyrus sp. στα
νησιά της Θήρας και της Θηρασίας, αλλά και αυτοί που
καλλιεργούν φασόλια και βρώσιμο λαθούρι σε όλα τα
μικρά νησιά του Αιγαίου.
2. Η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης
(Υπόδειγμα Ι) για το βρώσιμο λαθούρι και για τα φα−
σόλια, από τους ενδιαφερόμενους, πραγματοποιείται
μέχρι 15 Μαρτίου και μέχρι 15 Ιουνίου, αντίστοιχα, του
έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι
του τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που πε−
ριλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη
για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ
ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης
για το βρώσιμο λαθούρι στα νησιά Θήρας και Θηρασιάς
ανέρχεται στα 67.238 ευρώ ενώ για τα φασόλια και το
βρώσιμο λαθούρι στα υπόλοιπα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους στα 75.132 ευρώ.
4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 5
Αμπελοοινικός τομέας
1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι τα μέλη των Οργα−
νώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα των μι−
κρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, που εντάσσονται σε
προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων
οίνων, για εκείνες τις εκτάσεις αμπελώνων Προστατευ−
όμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευό−
μενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι οποίες πληρούν
τους ακόλουθους όρους:
α) Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής
περιοχής παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
β) Είναι φυτεμένες με τις ποικιλίες αμπέλου που εί−
ναι εγκεκριμένες για την παραγωγή καθενός από τους
οίνους Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. που παράγονται στα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους.
γ) Εφαρμόζονται σε αυτές οι συνήθεις καλλιεργητικές
τεχνικές για την περιοχή και έχει ληφθεί σταφυλική
παραγωγή που προορίζεται για την παραγωγή οίνων
Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
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δ) Η στρεμματική απόδοση για κάθε οίνο Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί
με την απόφαση αναγνώρισής του.
ε) Έχουν υποβληθεί γι’ αυτές:
αα) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του
Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπε−
λουργικό Μητρώο.
ββ) Ετήσια δήλωση συγκομιδής.
γγ) Ετήσια δήλωση παραγωγής.
στ) Έχει υποβληθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
ζ) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
2. Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1,
υποβάλουν στην Οργάνωση Παραγωγών στην οποία ανή−
κουν, την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης (Υπόδειγμα ΙIΙ) μέχρι
28 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.
3. Η Οργάνωση Παραγωγών υποβάλλει στην Διεύθυν−
ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφε−
ρειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι εκτάσεις
για τις οποίες αιτείται η ενίσχυση:
α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ΙΙΙα), από 1
Μαρτίου μέχρι 1 Μαΐου, του έτους υποβολής της Ενιαί−
ας Αίτησης Ενίσχυσης, για την επόμενη αμπελοοινική
περίοδο.
β) Πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων
οίνων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στο οποίο αναφέρονται οι δρά−
σεις, ιδίως όσον αφορά τα μέσα για την βελτίωση των
συνθηκών οινοποίησης, αποθήκευσης και διανομής των
παραγόμενων οίνων.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώρισης της Ορ−
γάνωσης Παραγωγών με συνημμένη την κατάσταση με
τα εξής στοιχεία των μελών της:
αα) ονοματεπώνυμο,
ββ) πατρώνυμο και
γγ) Α.Φ.Μ.
4. Η Οργάνωση Παραγωγών, μετά την ολοκλήρωση
της συγκομιδής και την παράδοση των σταφυλιών στα
οινοποιεία του συνόλου των μελών της και πριν από την
31η Ιανουαρίου του επομένου έτους της υποβολής της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, υποβάλλει στις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων τα εξής:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών
αμπελοοινικού τομέα (Υπόδειγμα ΙΙΙ β).
β) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης ή πώ−
λησης των σταφυλιών προς οινοποίηση σε οινοποιεία.
γ) Αντίγραφα Δηλώσεων Συγκομιδής και Δηλώσεων
Παραγωγής των μελών της, οι οποίες υπεβλήθησαν μέ−
χρι 15 Ιανουαρίου.
5. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, απο−
στέλλουν την κατάσταση με τα στοιχεία των μελών
της Οργάνωσης Παραγωγών, της περ. γ της παρ.3,
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία μετά από
διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων, αποστέλλει στην
ως άνω Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
τα στοιχεία των εκτάσεων των αιτούντων μελών της
Οργάνωσης Παραγωγών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη
για την πληρωμή των δικαιούχων.
6. Μετά από τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων,
οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
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κής των Περιφερειακών Ενοτήτων, διαβιβάζουν στον
ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Τα αποτελέσματα των ελέγχων, το αργότερο μέχρι
το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους της δήλωσης
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
β) Την αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών
αμπελοοινικού τομέα (Υπόδειγμα ΙΙΙ β), και ηλεκτρονικά,
σε μορφή excel, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή των παραγωγών.
7. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 700 ευρώ
ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό διατιθέμενο
ποσό ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται
σε 2.500.000 Ευρώ.
8. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το
σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το
διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της
ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης.
Άρθρο 6
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων
1. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελαι−
οκαλλιεργητές των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους,
των οποίων τα ελαιοκτήματα πληρούν τους παρακάτω
όρους:
α) Είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Γεωγραφικών
Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ−ΕΤ).
β) Έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 80 δένδρα
ανά εκτάριο.
γ) Διατηρούνται σε καλή καλλιεργητική κατάσταση.
δ) Εφαρμόζονται οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφω−
σης.
2. Η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης
των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι μέχρι 15
Μαΐου εκάστου έτους.
3. Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιού−
χο ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει μέχρι το ποσό
των 145 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ετήσιο
ποσό ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές,
ανέρχεται σε 10.224.514 €.
4. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που προ−
κύπτει από τις υποβαλλόμενες αιτήσεις υπερβεί το
ανωτέρω διαθέσιμο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται ορι−
ζόντια μείωση της ενίσχυσης ανά εκτάριο για όλες τις
αιτήσεις.
Άρθρο 7
Γεώμηλα
1. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονο−
μικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι), πραγματοποιείται από
τους ενδιαφερόμενους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων, εντός των κατωτέρω
προθεσμιών:
α) Μέχρι 10 Μαρτίου τρέχοντος έτους για τις πατάτες,
των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποι−
ηθεί κατά την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Ιουλίου
του ιδίου έτους.
β) Μέχρι 15 Μαΐου τρέχοντος έτους για τις πατάτες,
των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποι−
ηθεί κατά την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτω−
βρίου του ιδίου έτους.

γ) Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους για τις πα−
τάτες, των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγ−
ματοποιηθεί κατά την περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31
Μαρτίου του επόμενου έτους.
2. Με την αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυ−
σης, συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαίωση
του ΚΕΠΠΥΕΛ (Υπόδειγμα ΙV).
3. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση της
παρ.1, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιού−
χων, η οποία πραγματοποιείται άπαξ και αφορά στο
σύνολο της παραγωγής και των τριών περιόδων συ−
γκομιδής.
4. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 600 ευρώ
ανά εκτάριο ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος
ανέρχεται σε 491.500 ευρώ ετησίως. Η συνολική εν δυνά−
μει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 1.106,4 εκτάρια,
ενώ η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 8
Τοματάκι Σαντορίνης
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικο−
νομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζο−
νται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι
οποίοι καλλιεργούν τοματάκι στη νήσο Σαντορίνη.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονο−
μικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για το τοματάκι Σαντο−
ρίνης, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους,
μέχρι 15 Απριλίου του έτους υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους, στις Διευ−
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση,
υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και
λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 50 εκτάρια. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται
μέχρι 700 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος
του προγράμματος ανέρχεται σε 25.000 ευρώ ετησίως.
Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάριο.
4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 9
Αγκινάρα Τήνου
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικο−
νομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζο−
νται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009,
οι οποίοι καλλιεργούν αγκινάρα στη νήσο Τήνο.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονο−
μικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για την αγκινάρα Τήνου,
πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15
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Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερει−
ακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη
για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 25 εκτάρια. Για την κάλυψη μέρους του κό−
στους καλλιέργειας, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται
μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος
του προγράμματος ανέρχεται σε 5.886 ευρώ ετησίως.
Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.
4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 10
Εσπεριδοειδή
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικο−
νομικής ενίσχυσης έχουν οι παραγωγοί − καλλιεργητές
εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος (περιοχή Κάμπου και λοι−
πές περιοχές του νησιού) και Σάμος και στον Νομό Δω−
δεκανήσου, ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος,
με την προϋπόθεση διατήρησης των καλλιεργούμενων
εκτάσεων σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατά−
σταση με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας
φιλικών προς το περιβάλλον.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονο−
μικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για τα εσπεριδοειδή που
καλλιεργούνται στις περιοχές της παρ.1, πραγματοποι−
είται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
ήτοι τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που πε−
ριλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη
για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση εσπεριδοειδών προς
ενίσχυση ανέρχεται σε 1.438 εκτάρια, εκ των οποίων
500 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών
στη νήσο Χίο, 120 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια
εσπεριδοειδών στη νήσο Σάμο, 818 εκτάρια αφορούν
την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στο Νομό Δωδεκανή−
σου. Από τα 818 εκτάρια καλλιέργειας εσπεριδοειδών
του Νομού Δωδεκανήσου τα 150 εκτάρια αφορούν την
καλλιέργεια μανταρινιάς στη νήσο Κάλυμνο. Το ποσό
της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο
και το συνολικό διατιθέμενο ποσό για την οικονομική
ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών των ανωτέ−
ρω περιοχών ανέρχεται σε 350.550 ευρώ, εκ των οποίων
135.000 ευρώ αφορούν τη νήσο Χίο, 40.000 ευρώ αφο−
ρούν τη νήσο Σάμο και 175.550 ευρώ αφορούν το Νομό
Δωδεκανήσου. Από το σύνολο των 175.550 ευρώ του
Νομού Δωδεκανήσου το ποσό των 75.000 ευρώ αφορά
τη νήσο Κάλυμνο για την καλλιέργεια μανταρινιάς. Η
επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο
αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο και ελάχιστη
έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.
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4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 11
Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας
της μαστίχας της Χίου
1. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι πα−
ραγωγοί − καλλιεργητές μαστιχοδένδρων στο νησί της
Χίου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε έναν εκ των
Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών της Ένωσης Μαστιχο−
παραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.), και παραδίδουν κάθε χρόνο
«καθαρή μαστίχα» για τα μαστιχόδενδρα, τα οποία πλη−
ρούν τους κατωτέρω όρους:
α) Καλλιεργούνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Αγ.
Γεώργιος, Αρμόλια, Βαβύλοι, Βέσσα, Βουνό, Ελάτα, Έξω
Διδύμα, Θολοποτάμι, Θυμιανά, Καλαμωτή, Καλλιμασιά,
Καταρράκτης, Κοινή, Λιθί, Μέσα Διδύμα, Μεστά, Μυρ−
μήγκι, Νένητα, Νεχώρι, Ολύμποι, Παγίδα, Πατρικά, Πυργί
και Φλάτσια, της νήσου Χίου,
β) Βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση,
γ) Έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά οι συνήθεις καλ−
λιεργητικές φροντίδες και έχει ολοκληρωθεί η συγκο−
μιδή,
δ) Η παραγωγή τους παραδίδεται κάθε χρόνο στην
Ε.Μ.Χ. με τη μορφή «καθαρής μαστίχας»,
ε) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομι−
κής ενίσχυσης υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους
στην Ε.Μ.Χ. (Υπόδειγμα ΙI), μέχρι δεκαπέντε (15) Μαΐου
του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
ήτοι τρέχοντος έτους. Κατόπιν, η Ε.Μ.Χ. υποβάλλει στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Αίτηση − Δήλωση χο−
ρήγησης οικονομικής ενίσχυσης (υπόδειγμα ΙΙα), μέχρι
δεκαπέντε (15) Ιουνίου του έτους υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους.
3. Η Ε.Μ.Χ., μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής και
το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) Μαΐου του επομένου
έτους της δήλωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων μαστιχοπαραγω−
γών (Υπόδειγμα IIβ), και ηλεκτρονικά, σε μορφή excel,
β) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης της
«καθαρής μαστίχας» στην Ε.Μ.Χ. Η μέγιστη ποσότητα
παραγόμενης «καθαρής μαστίχας» ανά μαστιχόδενδρο
δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250 γραμμάρια ανά μαστι−
χόδενδρο.
4. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, μετά από τη διενέρ−
γεια του διοικητικού ελέγχου, αποστέλλει, το αργότερο
μέχρι 31 Μαΐου του επομένου έτους της δήλωσης της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτε−
λέσματα των ελέγχων και την αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων μαστιχοπαραγωγών (Υπόδειγμα IIβ), και ηλε−
κτρονικά, σε μορφή excel, προκειμένου να πραγματο−
ποιηθεί η πληρωμή.
5. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση της
παρ.2 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, υποβάλ−
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λονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνο−
νται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
6. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 11,5 Ευρώ
ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δέν−
δρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το
συνολικό διατιθέμενο ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση
ανέρχεται σε 1.150.000 ευρώ.
7. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το
σύνολο της προς επιδότηση παραγωγής «καθαρής μα−
στίχας» υπερβαίνει το διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση της ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί το
σύνολο της παραγωγής.
Άρθρο 12
Κριθάρι Λήμνου
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οι−
κονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί
ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ)
73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν κριθάρι στη νήσο Λήμνο
του νομού Λέσβου.
2. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομι−
κής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας
υποβολής της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ήτοι μέχρι 15
Μαΐου τρέχοντος έτους.
3. Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά
εκτάριο, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης
για το κριθάρι ανέρχεται στα 500.000 ευρώ.
4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων
υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση,
ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων
παραγωγών.
Άρθρο 13
Διοικητικοί και επιτόπιοι Έλεγχοι
1. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι, σκοπό έχουν
την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας καθώς και της
τήρησης των όρων της πολλαπλής συμμόρφωσης και
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5
έως 85 του Καν. (ΕΚ) 1122/2009.
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων πραγ−
ματοποιούν διοικητικό έλεγχο σε ποσοστό 100% των
υποβληθεισών αιτήσεων για τα προαναφερόμενα μέτρα
εκτός αυτών των παραδοσιακών ελαιώνων και της καλ−
λιέργειας κριθαριού Λήμνου. Μετά την ολοκλήρωση των
διοικητικών ελέγχων, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής, αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών (Υπόδειγ−
μα V) και ηλεκτρονικά, σε μορφή excel. Για τα μέτρα της
μαστίχας Χίου και του αμπελοοινικού τομέα, οι ως άνω
αρμόδιες διευθύνσεις αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων μαστιχοπαραγωγών
(Υπόδειγμα IIβ) και αναλυτική κατάσταση δικαιούχων
παραγωγών αμπελοοινικού τομέα (Υπόδειγμα ΙΙΙ β), αντί−
στοιχα.
3. Η αποστολή των στοιχείων της παρ. 2 στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πραγματοποιείται το αργότερο εντός
τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από την ημερο−
μηνία λήξης, ανά προϊόν, της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων για ενίσχυση και της προθεσμίας υποβολής
των δικαιολογητικών.

4. O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα
πλαίσια των ελέγχων της ενιαίας αίτησης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ) 1122/2009.
5. Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που
διεξάγονται ετησίως στα πλαίσια επαλήθευσης των
όρων επιλεξιμότητας, καλύπτει τουλάχιστον το 5% του
συνόλου των γεωργών που υποβάλλουν αίτηση στο
πλαίσιο του κάθε καθεστώτος και το οποίο αντιπροσω−
πεύει τουλάχιστον το 5% των ποσοτήτων για τις οποίες
χορηγείται η ενίσχυση. Μέρος του παραπάνω ποσοστού
δύναται να ελεγχθεί μέσω ελέγχων με τηλεπισκόπηση,
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επιτόπι−
ων ελέγχων. Η επιλογή του δείγματος ελέγχου γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (Ε.Κ) 1122/2009.
6. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσοστό των επι−
τόπιων ελέγχων που διενεργούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης δεν καλύ−
πτει το ποσοστό της παρ. 5, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προ−
βαίνει σε εξαγωγή συμπληρωματικού δείγματος μέσω
ανάλυσης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της
παρ.1 του άρθρου 26 του Καν. (ΕΚ) 1914/2009.
7. Στην περίπτωση, που η διενέργεια των επιτόπιων
ελέγχων παρατείνεται και μετά τη συγκομιδή, η Διεύθυν−
ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, ενημερώνει τους παραγωγούς
να μην καταστρέφουν τα υπολείμματα των ετήσιων
καλλιεργειών και να αφήνουν δείγματα («μάρτυρες»)
μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.
Άρθρο 14
Κυρώσεις
1. Εφόσον από τη διενέργεια των διοικητικών και
επιτόπιων ελέγχων, διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός πα−
ρουσίασε ψευδή στοιχεία, αυτός αποκλείεται από το
καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης για το τρέχον
ημερολογιακό έτος, με την επιφύλαξη των άρθρων 29
και 31 του Καν. (ΕΚ) 1914/2006.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες, οι οποίες οφεί−
λονται στο παραγωγό, και αφορούν τις εκτάσεις οι
οποίες δηλώθηκαν για τη χορήγηση οικονομικής ενί−
σχυσης της παρούσας καθώς και την τήρηση των όρων
πολλαπλής συμμόρφωσης, εφαρμόζονται οι μειώσεις
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1122/2009.
3. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
στους δικαιούχους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ−
θρο 80 του Καν. (ΕΚ) 1122/2009, καθώς και οι διατάξεις
του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους
αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως ισχύει κάθε φορά,
για την ανάκτησή τους.
Άρθρο 15
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
1. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, πραγ−
ματοποιείται απευθείας στους δικαιούχους, μετά την
ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 13, μέχρι τις 30
Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους από την
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, από την αρ−
μόδια αρχή της παρ. 3 του άρθρου 2.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των
ενισχύσεων στους δικαιούχους της παρούσας είναι η
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
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Άρθρο 16
Ανακοινώσεις
1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί, μέχρι 20 Μαρτίου κάθε
έτους, τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων ενίσχυσης
και τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος, στις Διευθύνσεις Μεταποίησης, Τυποποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου, ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και ΠΑΠ Φυ−
τών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Σε εκτέλεση της περ.α) της παρ.2 του άρθρου 32
του Καν. (ΕΚ) 1914/2006, η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυ−
ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, ανακοινώνει στην
Επιτροπή, μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, τον συνολικό
αριθμό των αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και τα σχετικά
ποσά για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί, μέχρι 20 Ιουλίου κάθε έτους,
στις Διευθύνσεις Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιο−
τικού Ελέγχου, ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και ΠΑΠ Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, τα κατωτέρω:
α) τις αιτήσεις ενίσχυσης που είναι οριστικά επιλέξι−
μες και τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο ημερο−
λογιακό έτος,
β) αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών και
παραγωγών των οποίων οι αιτήσεις απερρίφθησαν (Υπό−
δειγμα VI), για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
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4. Σε εκτέλεση της περ.β) της παρ. 2 του άρθρου
32 του Καν. (ΕΚ) 1914/2006, η Διεύθυνση Μεταποίη−
σης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου ανακοινώ−
νει στην Επιτροπή, μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους, τις
αιτήσεις ενίσχυσης που είναι οριστικά επιλέξιμες
και τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο ημερολο−
γιακό έτος.
Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
η αριθ. 297060/2007 απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε
τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παρα−
γωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ
Β΄ 916), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 283601/2008
(ΦΕΚ Β΄ 549) και 323905/2009 όμοιες αποφάσεις, κα−
ταργείται.
Άρθρο 18
Υποδείγματα
1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση δέκα (10)
Υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της και έχουν ως εξής:
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Ȋį ʍįȢįʍȑȟȧ ĲĳȡțȥıȔį įȟįȝįȞȖȑȟȧ ĳșȟ ıȤȚȫȟș ȟį ĳį İșȝȬĲȧ ĲȫȞĴȧȟį Ȝįț Ȟı ĳțȣ țĲȥȫȡȤĲıȣ İțįİțȜįĲȔıȣ Ĳĳșȟ
ıȟțįȔį įȔĳșĲș ıȟȔĲȥȤĲșȣ.
ǼʌȓıȘȢ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ, ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ
ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȝȠȣ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȅ/Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ:
ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǈĮǁĮǐ İǌǁıǒǑıǆǐ ĲǎǑ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ ƿĲǎǑǐ / ǀ ǇĮ Ĳǎ ȺǏǎıǉǎǋǁıǔ ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ İǌǈĮǁĮǐ (ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ
ĮǌƾǊǎǄĮ).
*ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡȘ ĲȘȢ ȝȓĮȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ Ș ĮȞĮĳȠȡȐ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ıȣȖțȠȝȚįȒ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝĮıĲȓȤĮ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ įȑȞĲȡȦȞ.

ǹ/ǹ

ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ȈȊȃȅȁȅ / ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ
ȈȊȃȅȁȅ / ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ
ȈȊȃȅȁȅ / ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ
ȈȊȃȅȁȅ / ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ
ȈȊȃȅȁȅ / ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ

Ȁȍǻ.
ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
(13 ȌǾĭǿȅ)
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ǿǻǿȅȀȉǾȉȅ /
ǼȃȅǿȀǿǹǽȅȂǼȃȅ

ǼȀȉǹȈǾ ıĲȡ
( 1 įİțĮįȚțȩ
ȥȘĳȓȠ)
ǾȂǼȇ/ȃǿǹ
ĭȊȉǼȊȈǾȈ

ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǾ
ǾȂǼȇ/ȃǿǹ ȈȊīȀȅȂǿǻǾȈ

ȅ/Ǿ ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ (ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ………………………….201….

ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǹ

ȆȄȆȃǺȊǽȇȎȄȋȃȆ ȇǺȈǺĬȎĬȆȋ …………………………………………………………………ǺĮȃ………………………………...
ǺȄǺȂȋȊȀȁȆȉ ȇȀȄǺȁǺȉ ȉȊȆȀȌǽȀȎȄ ǺĬȈȆȊǽȃǺȌȀȎȄ …………………………………………

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18507

18508

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ
ǹǿȉǾȈǾ-ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȅȊ

«ǹȓĲȘıȘ-ǻȒȜȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ
ȂĮıĲȓȤĮ ȋȓȠȣ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ǼȃȍȈǾȈ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ ȋǿȅȊ

ȆȇȅȈ: ǼȃȍȈǾ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ ȋǿȅȊ………………….

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ…………………………….

………………………………………………………………

(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȃȍȈǾ)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………………ȅȃȅȂǹ………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………………ȅȃȅȂǹ ȂǾȉȇȅȈ…………………………..
Ǽǻȇǹ-ȃȅȂȅȈ:………………………………………………………………………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….………………………………………………………………….
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:………………………………………… FAX……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
ǹĭȂ:…………………………….ǹȇǿĬȂ. ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅī/ȈȂȅȊ……………………..………….…………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȍȃ …………………………. ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȀȉǹȈǾ* (ȈĲȡ)……………………….…
ǹȇǿĬȂȅȈ ǻǼȃȉȇȍȃ……………………………………………………………………………………………….

ǼȀȉǿȂǾȈǾ ȈȊȃȅȁǿȀȅȊ ȅīȀȅȊ ȆǹȇǹīȍīǾȈ (kg) ǹȃǹ ǻǼȃǻȇȅ
*ȉĮ ıĲȡȑȝȝĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ İȞȩȢ įİțĮįȚțȠȪ ȥȘĳȓȠȣ
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȒ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ȂǹȈȉǿȋǹȈ ȋǿȅȊ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ ĮȞȐ țȚȜȩ țĮșĮȡȒȢ ȝĮıĲȓȤĮȢ

ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȑĲȠȣȢ 20…..

ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ

țĮșĮȡȒȢ ȝĮıĲȓȤĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȦ, ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ĮȡȚșȝȩ įȑȞĲȡȦȞ ʌȠȣ țĮȜȜȚİȡȖȫ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞȦ ıĲȠȞ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ.
ǼʌȓıȘȢ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ, ʌȜȘȡȫ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. ……………………….ȀȠȚȞȒ
ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ (ȀȊǹ) țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȝȠȣ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
ȅ/Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ (ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȀȍǻǿȀȅȈ
ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ*
(13 ȌǾĭǿȅ)

ȈȊȃȅȁȅ

ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ǿǻǿȅȀȉǾȉȅ /
ǼȃȅǿȀǿǹǽȅȂǼȃȅ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆǹȇǹīȍīǿȀȍȃ
ǻǼȃȉȇȍȃ
ǼȀȉǿȂǾȈǾ
ȆǹȇǹīȍīǾȈ

ȅ/Ǿ ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ (ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ………………………….20

ǼȀȉǹȈǾ(ıĲȡ)
(1 ǻǼȀǹǻǿȀȅ)

įȚȐıʌĮȡĲĮ. H ȈĲȒȜȘ «ȀȦįȚțȩȢ ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȠȣ» șĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȫȞ įİȞįȡȫȞȦȞ.

* īȚĮ ĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ĲȦȞ ȝĮıĲȚȤȩįİȞįȡȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȠ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ, țĮșȩıȠȞ ȑȞĮȢ ȝİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ įȑȞįȡȦȞ İȓȞĮȚ

ǹ/ǹ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȇǹīȍīȅȊ ………………………………………………………………….
ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȍȃ īǿǹ ȆǹȇǹīȍīǾ ȂǹȈȉǿȋǹȈ ȋǿȅȊ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18509

18510

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿĮ
ǹǿȉǾȈǾ-ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ- ǼȃȍȈǾȈ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ ȋǿȅȊ
«ǹȓĲȘıȘ-ǻȒȜȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ȂĮıĲȓȤĮ ȋȓȠȣ»
ȆȇȅȈ: ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ
ǺȅȇǼǿȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..

ǻ/ȃȈǾǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ &

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ…………………………….

ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ……………………..

(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ)

Ȁȅǿȃ: ǻ/ȃȈǾ ǼȃǿǹǿǹȈ Ǽȃ/ȈǾȈ Ȁǹǿ
ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
ȉȂǾȂǹ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȍȃ
ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ ĭȅȇǼȍȃ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ǼȆȍȃȊȂǿǹ :ǼȃȍȈǾ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ ȋǿȅȊ
Ǽǻȇǹ - ȃȅȂȅȈ:…………………………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….……………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:………………………………………… FAX……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
ǹĭȂ:…………………………….ǹȇǿĬȂ. ǹȃǼȀȀȁǾȉȅȊ ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅī/ȈȂȅȊ…………………………
ǹȇǿĬȂ. Ȇǹȇǹīȍīȍȃ……………………………… ………………………………………………………………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȍȃ…………………………. ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȀȉǹȈǾ* (ȈĲȡ)……………………….…
ǹȇǿĬȂȅȈ ǻǼȃȉȇȍȃ………………………………………………………………………………………………
ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȆǹȇǹīȍīǾ
ǹȃǹ ǻǼȃȉȇȅ (īȇǹȂ.)………………………….…………………….
*ȉĮ ıĲȡȑȝȝĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ İȞȩȢ įİțĮįȚțȠȪ ȥȘĳȓȠȣ

ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ ĮȞȐ țȚȜȩ “țĮșĮȡȒȢ ȝĮıĲȓȤĮȢ” ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȂĮıĲȓȤĮȢ ȋȓȠȣ
ȑĲȠȣȢ 20..…. ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣȞȘȝȝȑȞȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ȝİȜȫȞ ȝĮȢ.

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ īǿǹ ȉȅ īȃǾȈǿȅ
ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ
(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
īǿǹ ȉǾȃ ǼȃȍȈǾ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ ȋǿȅȊ
ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ…………………………..
ȀȍǻǿȀȅȈ
ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ*
(13 ȌǾĭǿȅ)

ȈȊȃȅȁȅ

ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ǿǻǿȅȀȉǾȉȅ /
ǼȃȅǿȀǿǹǽȅȂǼȃȅ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆǹȇǹīȍīǿȀȍȃ
ǻǼȃȉȇȍȃ
ǼȀȉǿȂǾȈǾ
ȆǹȇǹīȍīǾȈ

ȅ/Ǿ ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ (ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ………………………….20

ǼȀȉǹȈǾ(ıĲȡ)
(1 ǻǼȀǹǻǿȀȅ)

* īȚĮ ĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ĲȦȞ ȝĮıĲȚȤȩįİȞįȡȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȠ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ, țĮșȩıȠȞ ȑȞĮȢ ȝİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ įȑȞįȡȦȞ İȓȞĮȚ įȚȐıʌĮȡĲĮ. H
ȈĲȒȜȘ «ȀȦįȚțȩȢ ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȠȣ» șĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȫȞ įİȞįȡȫȞȦȞ.

ǹ/ǹ

ǼȃȍȈǾ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ

ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ / ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ ………………………………………………..
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ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǹ.ĭ.Ȃ.
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

Ȁȍǻ
ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
(13 ȌǾĭǿȅ)

* ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȦȞ ǻ/ȞıİȦȞ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡȐįȠıȘȢ țĮșĮȡȒȢ ȝĮıĲȓȤĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ. ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮțȡȚȕȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ įȚĮĳȑȡİȚ ȝİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ ȠȝȐįȠȢ.

ȅ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ( ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ……………………………..

ȅȃȅȂǹ
ȆǹȉȇȅȈ

īȚĮ ĲȘȞ ȑȞȦıȘ ȝĮıĲȚȤȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ

ǹ/ǹ

ǹȡȚșȝ.
ȆĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ
ǻȑȞĲȡȦȞ

ȈȣȞȠȜȚțȒ
ʌĮȡĮįȠșİȓıĮ
ʌȠıȩĲȘĲĮ
țĮșĮȡȒȢ
ȂĮıĲȓȤĮȢ
(ȀȚȜȐ)
ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ*

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ.
ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ……………………..
ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ-ȊʌȠȖȡĮĳȒ-ȈĳȡĮȖȓįĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)

ǻǾȁȍĬǼǿȈǹ
ǼȀȉǹȈǾ
(Ȉȉȇ)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉǾȈǾȈ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿȕ
ǹȃǹȁȊȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ȂǹȈȉǿȋȅȆǹȇǹīȍīȍȃ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞȦıȘ ȝĮıĲȚȤȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
țĮȚ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ)
(ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ(Ǽ.Ǽ.) 1405/2006 )
ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ: 201.. / 201..
ǹȆȅ
ȆȇȅȈ
ȅȂǹǻǹ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ………………………….
ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ………………………….
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿII
ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ ǹȂȆǼȁȅȀǹȁȁǿǼȇīǾȉǾ
«ǹȓĲȘıȘ - ǻȒȜȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȠȓȞȦȞ Ȇ.ȅ.Ȇ. / Ȇ.ī.Ǽ. ıĲĮ ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ».
ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..

ȆȇȅȈ: ȅȂǹǻǹ Ǿ ȅȇīǹȃȍȈǾ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ…………………..

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ…………………………….

………………………………………………………………

(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȅ.Ȇ.)
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………………ȅȃȅȂǹ………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………………ȅȃȅȂǹ ȂǾȉȇȅȈ…………………………..
Ǽǻȇǹ-ȃȅȂȅȈ:……………………………………………………………………………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….……………………………………………………………………….
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:………………………………………… FAX……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
ǹĭȂ:…………………………….ǹȇǿĬȂ. ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅī/ȈȂȅȊ……………………..………….…………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȍȃ…………………………. ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȀȉǹȈǾ* (ȈĲȡ)……………………….…
ȆȅǿȀǿȁǿǼȈ………………………………………………….……………………………………………………………..
ǼȀȉǿȂǾȈǾ ȈȊȃȅȁǿȀȅȊ ȅīȀȅȊ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȈȉǹĭȊȁǿȍȃ (Kg)………………………….…………………….

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………..ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………..
ǹȇǿĬ. ǻǼȁȉ. ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ……………………………………….ǹĭȂ:……………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ:………………………………ǹȇǿĬȂ:…………………ȉȀ:…………………..
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
*ȉĮ ıĲȡȑȝȝĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ İȞȩȢ įİțĮįȚțȠȪ ȥȘĳȓȠȣ
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȒ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țȡĮıȚȫȞ Ȇ.ȅ.Ȇ. / Ȇ.ī.Ǽ. țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ
ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ ĮȞȐ ıĲȡȑȝȝĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 201…. - 201….. ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ țĮȜȜȚİȡȖȫ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞȦ ıĲȠȞ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
1. ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮȚ
2. ȑȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ țȣȡȫıİȦȞ țĮȚ ʌȠȚȞȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș ……………….……ȀȠȚȞȒ
ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ (ȀȊǹ), țĮȚ ʌȜȘȡȫ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮȢ ȀȊǹ.
3. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ȞĮ ĲĮ įȘȜȫıȦ ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıĲȘȞ İȞȚĮȓĮ
ĮȓĲȘıȘ İȞȓıȤȣıȘȢ.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ:
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ İȞȚĮȓĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȑĲȠȣȢ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ……………ĮȞȐȜȠȖĮ).

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ īǿǹ ȉȅ īȃǾȈǿȅ
ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ

(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

/

Ȓ șĮ ĲȠ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ İȞȚĮȓĮȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
ȅ/Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ (ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǹ/ǹ

ǻǾȂȅȉǿȀȅ
ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ǹȂȆǼȁ/ȋǿȅȊ
(13 ȌǾĭǿȅ)
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ȈȊȃȅȁȅ

ǿǻǿȅȀȉǾȉȅ /
ǼȃȅǿȀǿǹǽȅȂǼȃȅ

ǼȀȉǹȈǾ (ıĲȡ)
(1 ǻǼȀǹǻǿȀȅ)

ȀȍǻǿȀȅȈ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ

ȈȊȃȅȁȅ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ

ǼȀȉǿȂǾȈǾ
ȆǹȇǹīȍīǾȈ

ȅ/Ǿ ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ (ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ …………………….20

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ǽȍȃǾȈ

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȍȃ īǿǹ ȆǹȇǹīȍīǾ ȅǿȃȍȃ Ȇ.ȅ.Ȇ. / Ȇ.ī.Ǽ.

ȆȃǺǼǺ ǿ ȆȈĬǺȄȎȉǿ ȇǺȈǺĬȎĬȎȄ ……………………………………………………………………………………………………
ȆȄȆȃǺȊǽȇȎȄȋȃȆ ǺȃȇǽȂȆȁǺȂȂȀǽȈĬǿȊǿ ……………………………………………………………… Ǻ.Į.ȃ ……………….

18514
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿIĮ
ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ ȅȂǹǻǹȈ ǳ ȅȇīǹȃȍȈǾȈ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ
«ǹȓĲȘıȘ - ǻȒȜȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȠȓȞȦȞ Ȇ.ȅ.Ȇ / Ȇ.ī.Ǽ. ıĲĮ ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ».

ȆȇȅȈ: ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ………………………..
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ
/ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ …………………………..…

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ…………………………….
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ)

KOIN: ǻ/ȈǾ ǼȃǿǹǿǹȈ Ǽȃ/ȈǾȈ Ȁǹǿ ǻǿǹȋ/ȈǾȈ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
ȉȂǾȂǹ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ ĭȅȇǼȍȃ
………..…………………………………………………………..

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȅȂǹǻǹȈ Ǿ ȅȇīǹȃȍȈǾȈ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ:…………………………………………………………….
ȀȍǻǿȀȅȈ ǹȇǿĬȂȅȈ ȅȂǹǻǹȈ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ:…………..………………………………………………………….
Ǽǻȇǹ-ȃȅȂȅȈ:……………………………………………………………………………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….……………………………………………………………………….
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:………………………………………… FAX……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
ǹĭȂ:…………………………….ǹȇǿĬȂ. ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅī/ȈȂȅȊ……………………..………….…………….
ǹȇǿĬȂ. ǹȂȆǼȁȅȀǹȁȁǿǼȇīǾȉȍȃ……………………………… ……………………………………………………
ǹȇǿĬȂȅȈ ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȍȃ…………………………. ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȀȉǹȈǾ* (ȈĲȡ)……………………….…
ȆȅǿȀǿȁǿǼȈ………………………………………………….……………………………………………………………..
ǼȀȉǿȂǾȈǾ ȈȊȃȅȁǿȀȅȊ ȅīȀȅȊ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ȈȉǹĭȊȁǿȍȃ (Kg)………………………….…………………….
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………..ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………..
ǹȇǿĬ. ǻǼȁȉ. ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ……………………………………….ǹĭȂ:……………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ:………………………………ǹȇǿĬȂ:…………………ȉȀ:…………………..
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………………………….
*ȉĮ ıĲȡȑȝȝĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ İȞȩȢ įİțĮįȚțȠȪ ȥȘĳȓȠȣ

ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ ĮȞȐ ıĲȡȑȝȝĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 201..….- 201..… ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȞȠȜȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ȅȝȐįĮȢ Ȓ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ ȆĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İțʌȡȠıȦʌȫ, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣȞȘȝȝȑȞȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ, țĮȚ įȘȜȫȞȦ :
4. ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ
ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ȝȠȣ, țĮȚ
5. ȑȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ țȣȡȫıİȦȞ țĮȚ ʌȠȚȞȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİ ĮȡȚș.
……………….……ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ īǿǹ ȉȅ īȃǾȈǿȅ
ȅ/Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ (ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ

(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

18515

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ

ǹĭȂ

ȈȊȃȅȁȅ

ǻǾȂȅȉǿȀȅ
ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

Ȁȍǻ.
ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
(13 ȌǾĭǿȅ)

ǼȀȉǹȈǾ
(ıĲȡ.)
(1 įİțĮįȚțȩ)
ǹȡȚșȝȩȢ
ȉİȝĮȤȓȦȞ

* Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȗȫȞİȢ Ȓ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ ȝȚĮȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣȢ.

ǹ/ǹ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ*

ȈȊȃȅȁȅ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ

ȅ / Ǿ ǻǾȁȍȃ /ȅȊȈǹ (ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ …………………… 200…

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ǽȍȃǾȈ*

ȉȋĬȁǽȄȊȈȎȊȀȁȆȉ ȇȀȄǺȁǺȉ ȉȊȆȀȌǽȀȎȄ ǺȃȇǽȂȆȊǽȃǺȌȀȎȄ ĬȀǺ ȇǺȈǺĬȎĬǿ ȆȀȄȎȄ ȇ.Ȇ.ȇ. / ȇ.Ĭ.ǽ.

ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ / ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ ………………………………………………..
ȅȂǹǻǹ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ ǳ ȅȇīǹȃȍȈǾ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ ……………………………..

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ…………………………..

ǼȀȉǿȂǾȈǾ
ȆǹȇǹīȍīǾȈ

18516
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǹĭȂ

ȈȊȃȅȁȅ

* ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȦȞ ǻ/ȞıİȦȞ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡȐįȠıȘȢ –ʌȫȜȘıȘȢ ıĲĮĳȣȜȚȫȞ ıĲĮ ȠȚȞȠʌȠȚİȓĮ țĮĲȐ
ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ Ȓ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮțȡȚȕȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮĳȑȡİȚ ȝİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ ȠȝȐįȠȢ.

ȅ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ( ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǼȀȉǹȈǾ
(ıĲȡ.)
(1 įİțĮįȚțȩ)
ǹȡȚșȝȩȢ
ȉİȝĮȤȓȦȞ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ
*

ȈȊȃȅȁȅ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ

ȆǹȇǹǻȅĬǾȈ
ǹ ȆȅȈȅȉǾȉǹ
ȈȉǹĭȊȁǿȍȃ
Ȉȉǹ
ȅǿȃȅȆȅǿǼǿǹ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ *

ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ-ȊʌȠȖȡĮĳȒ-ȈĳȡĮȖȓįĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ……………………..

ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ.

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ǽȍȃǾȈ*

ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ………………………….
Ȁȍǻ.
ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
(13 ȌǾĭǿȅ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ……………………………..

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ

īȚĮ ĲȘȞ ȅ.Ȇ.

ǹ/ǹ

ǻǾȂȅȉǿȀȅ
ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ȅȂǹǻǹ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ………………………….

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Iǿǿȕ
ǹȃǹȁȊȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ ǹȂȆǼȁȅȅǿȃǿȀȅȊ ȉȅȂǼǹ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȅ.Ȇ. ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ țĮȚ ȝİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ)
(ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ(Ǽ.Ǽ.) 1405/2006 )
ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ: 201.. / 201..
ǹȆȅ
ȆȇȅȈ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18517

18518−18530

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τα Υποδείγματα της παρ. 1 μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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