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ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν 992/1979 «περί οργανώσεων των διοικητικών Υπηρεσιών
για την εφαρµογή της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Α’ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34)
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος
και Χάλυβος και του οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70) και του άρθρου 65 του
ν 1892/1990 (Α’ 101).
γ) Του άρθρου 29Α του ν 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν 2081/1992 ρύθµιση του θεσµού των επιµελητηρίων
τροποποίησης διατάξεων του ν 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών
οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις (Α’
154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν 2469/97 περιορισµός και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α’ 38).
δ) Του νδ 131/74 “περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική,
δασική και αλιευτική παραγωγή” (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν 1409/83 (Α’
199), 2538/97 (Α’ 242) και 2512/97 (Α’ 138).
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ε)

Του άρθρου 39 παρ 10 του ν 2065/92 “Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες
διατάξεις” (Α’ 54).

στ) Του ν 2860/2000 “περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του κοινοτικού
πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις” (Α’ 223).
ζ)

Του άρθρου 17 του ν 1647/86 (Α’ 141) όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 52 του ν
1832/89 (Α’ 54) “δαπάνες και εκτός έδρας κινήσεις και οδοιπορικά έξοδα και αµοιβές για
ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα µονίµου και µε σύµβαση αορίστου
χρόνου προσωπικού κλπ.”.

η) Tου ν 2945/2001 «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», (Α’ 223).
θ) Του ν 2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού
Πληρωµών και Ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Α’ 200).
ι)

Του 81/2002 Π ∆/τος «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Α’ 57).

2. Τους Κανονισµούς
α) (Ε.Κ.) 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά Ταµεία», όπως ισχύει κάθε φορά.
β) (Ε.Κ.) 1257/1999 του Συµβουλίου της 27ης Μαΐου 1999 «για την στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για
την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών».
γ) (Ε.Κ.) 1750/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 «για την θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν.(Ε.Κ.)
2075/2000 της Επιτροπής».
δ) (Ε.Κ.) 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου «για της δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα Κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις
των διαρθρωτικών ταµείων».
ε)

(Ε.Κ.) 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 «για την θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων του Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των
δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία».

στ) (Ε.Κ.) 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «για την θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων του Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης
και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων».
ζ)

(Ε.Κ.) 448/2001 της Επιτροπής της 2ας

Μαρτίου 2001 «για τη θέσπιση λεπτοµερών

κανόνων εφαρµογής του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά τη
διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται
στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων».
η) (Ε.Κ.) 94/2002 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
Καν. (ΕΚ) 2826/2000 του Συµβουλίου «σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά».
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θ) (Ε.Κ.) 2702/1999 του Συµβουλίου «σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης για
τα γεωργικά προϊόντα στις τρίτες χώρες».
3. Των Αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις
Γνωµοδοτικές Επιτροπές του ν 2601/98 (Α’ 81) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
4. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ1/2/22875/31-10-2001 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού

Εσωτερικών

αρµοδιοτήτων

στους

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

Υφυπουργούς

και

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης,
∆ηµόσιας

«Ανάθεση

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης», (Β’ 1480).
5. Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου
2000-2006», όπως εγκρίθηκε µε την αριθ Ε (2001) 845/2001, απόφαση της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως τον άξονα προτεραιότητας 4 «βελτίωση των
Υποστηρικτικών µηχανισµών και της ενηµέρωσης του αγροτικού πληθυσµού µε την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών», Μέτρο 4.3 «∆ράσεις για την προώθηση εξαγωγών &
Συλλογικοί Φορείς».
6.

Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) όπως έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τα αντίστοιχα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που
αφορά την αγροτική ανάπτυξη.

7. Την Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός
Αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας Χρήστου Πάχτα» (ΦΕΚ 1485,
τβ/31.10.01).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εφαρµογή:
α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 20002006» (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ) στον Άξονα 4 του Μέτρου 4.3, που αφορά δράσεις για την προώθηση των
εξαγωγών και συλλογικούς φορείς
β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) των οριζόντιων, ανάλογων µε
του Μέτρου 4.3, δράσεων για την προώθηση των εξαγωγών και της εµπορίας των γεωργικών
προϊόντων, όπου αυτές προβλέπονται, σε όλες τις περιοχές.
Με την έναρξη εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου, είτε του ΕΠΑΑ-ΑΥ είτε των ΠΕΠ, εφόσον προβλέπονται ανάλογες δράσεις στα
πλαίσια αυτών, αυτές θα εφαρµόζονται µόνο µέσω των πιστώσεων για τις συγκεκριµένες
περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι:
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• η κατάκτηση και διατήρηση των αγορών γεωργικών προϊόντων των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ
της παρούσας
• η επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους στόχους:
-

στροφή προς προϊόντα υγιεινής διατροφής µε έµφαση σε περιβαλλοντικά θέµατα και
διατήρηση της δηµόσιας υγείας

-

αύξηση των εξαγωγών

-

αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο

-

αύξηση της παραγωγικότητας λόγω τεχνολογικής προόδου χωρίς αύξηση των
συντελεστών παραγωγής και

-

ταχύτερη σύνδεση των τιµών µε τις διεθνείς τιµές µέσω της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 2

Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι ενέργειες που αφορούν κατά προτεραιότητα την
προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, νωπών και µεταποιηµένων, Εθνικής
εµβέλειας και προϊόντων αναγνωρισµένης ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ, βιολογικά,
κ.α.), εκτός αυτών της αλιείας, όπως αναφέρονται συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Ι.
Ενισχύονται τα ακόλουθα:
1) Η εφαρµογή δράσεων που προβλέπουν την ετοιµασία και υλοποίηση ολοκληρωµένων
επιχειρησιακών σχεδίων προώθησης εξαγωγών (business plans) διάρκειας τουλάχιστον 3
ετών σε αγορές στόχους, που υποβάλλονται από ενδιαφερόµενους φορείς.
2) Ενέργειες για την εµπορία προϊόντων ποιότητας, και συγκεκριµένα ετοιµασίας φακέλωναιτήσεων για την αναγνώριση προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της παρούσας, καθώς και για
την καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.
Άρθρο 3

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Η ενίσχυση χορηγείται υπό µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου. Το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τοµέα
της Γεωργίας (C28/1-2-2000) και κυρίως βάσει του σηµείου 13.2, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
100.000 € ανά δικαιούχο σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών και µέχρι το 75% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που
εµπίπτουν στο κατά την Επιτροπή ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το 50% του
επιλέξιµου κόστους, εάν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο.
2. Η ετήσια κατανοµή των πιστώσεων καθώς και η κατανοµή τους κατά επιχειρησιακό
πρόγραµµα (ΕΠ Α.Α-Α.Υ και ΠΕΠ) θα καθορίζεται µε Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών
Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας. Μέχρι του ορίου των παραπάνω κατανοµών θα
είναι δυνατόν να αναληφθούν νοµικές δεσµεύσεις µέσω προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος έναντι των τελικών ωφελούµενων του έτους.
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3. Η σύνταξη και προώθηση της ΚΥΑ στα αρµόδια όργανα για έγκριση και εφαρµογή γίνεται
µε ευθύνη της ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες των ΠΕΠ.
Άρθρο 4
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Φορείς υλοποίησης των ενεργειών για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών
προϊόντων (Άρθρο 2, παρ. 1) µπορούν να κριθούν αντιπροσωπευτικές διεπαγγελµατικές και
επαγγελµατικές οργανώσεις, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν
σηµαντικό

αριθµό

επιχειρήσεων

(Σύνδεσµοι,

Οργανισµοί

και

Εταιρείες

προώθησης

εξαγωγών, κλπ.).
2. Φορείς υλοποίησης των ενεργειών προώθησης και διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα
µε το Άρθρο 2, παρ 2, είναι συλλογικοί φορείς ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
3. Η ενίσχυση παρέχεται σε φορείς:
α) των οποίων µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα
β) των οποίων οι στρατηγικές συµφωνούν µε τις εθνικές και Κοινοτικές προτεραιότητες για
προϊόντα στόχους και αγορές στόχους.
γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας συµµετοχής τους που δεν
µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους πραγµατοποίησης της
συγκεκριµένης ενέργειας ή δράσης.
Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Α. Οι δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) θα
αφορούν κατά προτεραιότητα την προώθηση για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, νωπών
και µεταποιηµένων Εθνικής εµβέλειας και προϊόντων αναγνωρισµένης ποιότητας του
Παραρτήµατος Ι, µέσω ολοκληρωµένων επιχειρησιακών σχεδίων

προώθησης (business

plans):
1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες
-

Έρευνες αγοράς για προϊόντα στόχους και αγορές στόχους.

-

Μελέτη του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου κατά προϊόν.

- ∆ηµοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (ανεύρεση συνεργατών – δικτύωση,
πληροφόρηση / ενηµέρωση ενδιαφεροµένων, κλπ.).
2. Κυρίως ενέργειες
- ∆απάνες προετοιµασίας για εκδηλώσεις προώθησης εξαγωγών.
- ∆απάνες για την

δηµιουργία περιπτέρων (µη µόνιµων κατασκευών) – απαραίτητων

πινακίδων –- βιτρινών

εκθεσιακών πάγκων – και χώρου γραφείου της έκθεσης µέσω

αναδόχων γραφείων ειδικών σε τέτοια θέµατα.
- Λειτουργικές δαπάνες εκδήλωσης – µεταφοράς εξοπλισµού και εκθεµάτων.
- Ενοικίαση του χώρου και διαµόρφωση του.
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- Ενοικίαση διακοσµητικών φυτών – υλικών φιλοξενίας – υλικών ασφάλειας του χώρου.
- Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
- Ενοικίαση οπτικοακουστικών υλικών πάσης φύσεως (video, TV, µηχανές σλάιτς, τηλέφωνα
κλπ.)
- ∆απάνες γραµµατειακής εξυπηρέτησης της εκδήλωσης.
- ∆απάνες αλληλογραφίας µε τους ενδιαφεροµένους πριν και µετά την εκδήλωση.
- Εκτύπωση προσκλήσεων.
- Εκτύπωση ενηµερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και αφισών που δεν έχουν σχέση µε
διαφήµιση γεωργικών προϊόντων, οδηγού εκθετών και εκθεµάτων, οδηγού εξαγωγέων (για το
κοινό και τους εµπορικούς επισκέπτες).
- ∆ηµιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου.
- Γραφικά υλικά κάθε είδους.
- Πρόσληψη διερµηνέων και πρόσληψη φυλάκων.
- Εκτύπωση των αποτελεσµάτων της εκδήλωσης και αποστολή τους στους ενδιαφερόµενους.
- Παράλληλες

εκδηλώσεις,

όπως

γευσιγνωσίες,

προβολές

µικρής

διάρκειας

µέσω

καταστηµάτων, διοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων, ενηµερωτικές συγκεντρώσεις µε
εκπροσώπους από τις χώρες στόχους, αποστολή ειδικών εµπειρογνωµόνων, ενοικίαση
εκθετηρίων µικρής διάρκειας, διοργάνωση εβδοµάδων εκθεσιακών εκδηλώσεων.
Β. ∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) που αφορούν
την εµπορία προϊόντων ποιότητας
1. Για την αναγνώριση προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της παρούσας:
- Ετοιµασία φακέλου – αίτησης σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 2081/92/ΕΟΚ και
2082/92/ΕΟΚ,

καθώς και σύµφωνα µε τα πρότυπα πιστοποίησης του Οργανισµού

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).
- ∆απάνες πιστοποίησης
2. Για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας
- Ανάπτυξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης /
/ετοιµασία σχεδίου σύµφωνα µε τα ανάλογα πρότυπα ή/και προδιαγραφές.
- Κατάρτιση /εκπαίδευση προσωπικού για την σωστή εφαρµογή του συστήµατος που θα
υλοποιηθεί από το φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα.
- Πιστοποίηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους Οργανισµούς
Άρθρο 6

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Το µέτρο συντονίζεται, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της παρούσας, από το Υπουργείο
Γεωργίας, Κεντρική Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών, τόσο για τα προγράµµατα
που υποβάλλονται κεντρικά, όσο και για τα ανάλογα περιφερειακά προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ.
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2. Για την εφαρµογή του Μέτρου 4.3 θα γίνει ευρεία δηµοσιοποίηση από τη ∆ιεύθυνση
Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»
και για τα αντίστοιχα Μέτρα των ΠΕΠ από τις ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών
σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ. Οι εν λόγω ενέργειες
δηµοσιοποίησης

καταγράφονται

λεπτοµερώς

από

τις

αρµόδιες

∆/νσεις

Γεωργικών

Εφαρµογών της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των αντίστοιχων
Περιφερειών.
3. Παράλληλα µε την δηµοσιοποίηση της απόφασης θα πρέπει , µε µέριµνα των ΥπηρεσιώνΤελικών ∆ικαιούχων να γίνεται και υπόµνηση:
- Της Υπηρεσίας όπου υποβάλλονται οι φάκελοι υποψηφιότητας κατά περίοδο
- Των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης
- Των κριτηρίων επιλογής
- Της διαδικασίας και του χρονοδιαγράµµατος που πρέπει να τηρηθεί όπως προσδιορίζονται
στην παρούσα απόφαση
- Των υπηρεσιών και των φορέων από τους οποίους θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να
προµηθευτούν το έντυπο υλικό και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες
- Ότι το Μέτρο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. –Προσανατολισµός)
Άρθρο 7

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόµενοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα θα πρέπει να ετοιµάσουν
φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαµβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας
και να τον καταθέσουν εµπρόθεσµα στις αρµόδιες Υπηρεσίες Τελικούς ∆ικαιούχους όπως
ορίζονται στο άρθρο 9.
Άρθρο 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαµβάνει Αίτηση που υποβάλλει ο φορέας για ένταξη στο
µέτρο η οποία θα περιλαµβάνει τους στόχους, την περιγραφή των διάφορων ενεργειών του
επιχειρησιακού σχεδίου, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τον αναλυτικό προϋπολογισµό και
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά
έγγραφα και στοιχεία:
α) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα.
β) Ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της
αίτησης, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. Στις
περιπτώσεις εκείνες που δεν προβλέπονται ισολογισµοί µε βάση το καθεστώς λειτουργίας
του υποψηφίου, απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης δηµόσιας αρχής στην οποία να
βεβαιώνεται ότι δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους.
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γ) Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτουν την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.
δ) Αναλυτικό προϋπολογισµό µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ.
ε) Επαρκή αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων του σχεδίου.
στ)Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της εν γένει επιχειρηµατικής
δράσης του φορέα και της ικανότητάς του να υλοποιήσει το προτεινόµενο σχέδιο.
ζ) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του φορέα να καταβάλλει, όπου
αυτό απαιτείται, την υποχρεωτική συµµετοχή του µε ίδια κεφάλαια (π.χ. δέσµευση
επιχειρήσεων για συµµετοχή στο επιχειρησιακό σχέδιο και καταβολή της ίδιας συµµετοχής
κλπ).
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι το αντικείµενο του επιχειρησιακού σχεδίου δεν έχει προταθεί ή
οριστικά ενταχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι η ίδια ή παρεµφερής ενέργεια

έχει

υποβληθεί, ή ενταχθεί για ενίσχυση και σε άλλον φορέα υπαγωγής, τότε αναιρείται η έγκριση
της ενέργειας, η εγγυητική επιστολή του άρθρου 14, σηµείο 2.β) καταπίπτει, και εάν έχουν
καταβληθεί ενισχύσεις, αυτές αναζητούνται εντόκως και ο φορέας της επένδυσης δεν δύναται
να υποβάλλει άλλη αίτηση πριν την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία αναίρεσης.
Άρθρο 9

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Αρµόδιες αρχές για την παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας που κατατίθενται από
τους ενδιαφερόµενους να ενταχθούν στο µέτρο, είναι η ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών
του Υπουργείου Γεωργίας, για τις προτάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΠΑΑ-ΑΥ, και
οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών για τις προτάσεις που
χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται σε δύο (2) αντίτυπα καθώς
και ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS,
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ WORD – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ EXCEL – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ
PROJECT και POWER POINT).
2. Οι φορείς µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις δύο φορές το χρόνο, κατά τις περιόδους
υποδοχής των φακέλων υποψηφιότητας όπως αυτές θα ορίζονται από σχετική απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας και εφόσον διατίθεται προϋπολογισµός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 10

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1. Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επιχειρησιακών σχεδίων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τα ακόλουθα κριτήρια:
- Συµφωνία µε κοινοτική και εθνική πολιτική για τα προωθούµενα προϊόντα
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- Επιλεξιµότητα πρότασης – Πληρότητα υποβαλλόµενου φακέλου
- Εκτίµηση φερεγγυότητας – βιωσιµότητας του φορέα εφαρµογής της ενέργειας
- Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου σχεδίου.
2. Η εξέταση για διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) για την αναγνώριση προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της παρούσας,
- Προετοιµασία του φακέλου – αίτησης σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 2081/92/ΕΟΚ και
2082/92/ΕΟΚ., καθώς και µε τα πρότυπα Πιστοποίησης του Οργανισµού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).
β) για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας,
- Συµφωνία µε τα ανάλογα πρότυπα ή προδιαγραφές
- Εµπειρία φορέων κατάρτισης των σχεδίων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωµή αποτελεί η προσκόµιση βεβαίωσης για
πιστοποίηση από ∆ηµόσιο Οργανισµό πιστοποίησης ή ιδιωτικό οργανισµό πιστοποίησης
διαπιστευµένο κατά EN 45011 ή EN 45012, ή όπως αυτά ισχύουν εκάστοτε σύµφωνα και µε
τα κοινοτικά και διεθνή δεδοµένα
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι φάκελοι, ήτοι η ∆νση Γεωργικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας, Τελικός ∆ικαιούχος για τις δράσεις που θα ενταχθούν
στο ΕΠΑΑ-ΑΥ, και οι

∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των αντίστοιχων Περιφερειών,

Τελικοί ∆ικαιούχοι για τις δράσεις που θα ενταχθούν στα ΠΕΠ,

εξετάζουν κάθε αίτηση

σχεδίου εάν εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του µέτρου του
Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης σύµφωνα µε το άρθρο 5) και την πληρότητα της
ως προς τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται σε αυτήν (άρθρο 8).
4. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή και την αποφυγή επικαλύψεων κατά την υλοποίηση
των διαφόρων ενεργειών και δράσεων

θα γίνεται ανταλλαγή καταλόγου υποβαλλόµενων

προτάσεων των ενδιαφεροµένων φορέων µεταξύ των Τελικών ∆ικαιούχων που αναφέρονται
στις παραγράφους ανωτέρω.
Η ∆/νση Γεωργικών

Εφαρµογών θα πρέπει ετησίως να ενηµερώνει τους Τελικούς

∆ικαιούχους της αντίστοιχης δράσης των ΠΕΠ για τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για
ένταξη σε εφαρµογή των Καν. (ΕΚ) 2702/99 του Συµβουλίου της 14/12/99 σχετικά µε
ενέργειες για την ενηµέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων στις τρίτες χώρες και
του Καν. (ΕΚ) 2826/2000 του Συµβουλίου της 19/12/2000 για ενέργειες ενηµέρωσης και
προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 11

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Ενεργειών
Προώθησης εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητας, οι οποίες θα
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ενταχθούν στο ΕΠΑΑ-ΑΥ. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωµοδότηση για την έγκριση των
επιχειρησιακών σχεδίων, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε αίτησης
υπαγωγής και τις εισηγήσεις της ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών.
2. Η ως άνω Γνωµοδοτική Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και
αποτελείται:
 από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας, ως
Πρόεδρο, και ως µέλη
 εκπροσώπους ∆/ντές α) της ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών, β) της ∆/νσης Μεταποίησης
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, γ) της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής, δ) της ∆/νσης
Εισροών Ζωικής Παραγωγής και εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) .
∆ύναται επίσης να µετέχει ένας εµπειρογνώµονας οριζόµενος από τον Υπουργό Γεωργίας
Στην Επιτροπή, ως γνωµοδοτικά όργανα χωρίς δικαίωµα ψήφου, µπορούν να συµµετέχουν
επίσης εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, και εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης και οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών, οι
εισηγητές, η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής καθώς και η διαδικασία λειτουργίας της.
3. Για την έγκριση ενεργειών που υπάγονται στα ΠΕΠ συγκροτείται αντίστοιχα Γνωµοδοτική
Επιτροπή µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.

Με την απόφαση αυτή

ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών, οι εισηγητές, η γραµµατειακή
υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και η διαδικασία λειτουργίας της.
4. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των Γνωµοδοτικών Επιτροπών µέλη που
είναι σύµβουλοι ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των
φορέων που υπάγονται στο Άρθρο 4 και που έχουν καταρτίσει ή συµµετέχουν στην κατάρτιση
των επιχειρησιακών σχεδίων ή υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στις διατάξεις της
παρούσας.
5. Οι καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους ή τους απορριπτόµενους µε τους
αντίστοιχους φακέλους υποψηφιότητας (πρωτότυπα) και τα πρακτικά της Επιτροπής κατά
περίπτωση, προωθούνται ως ακολούθως:
α) για τις ενέργειες που θα ενταχθούν στο ΕΠΑΑ-ΑΥ διαβιβάζονται στην ∆/νση Γεωργικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας Τελικού ∆ικαιούχου για τις ενέργειες αυτές.
β) για τα ΠΕΠ διαβιβάζονται στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τελικού
δικαιούχου αντίστοιχα.
6. Ακολουθούν οι περαιτέρω προβλεπόµενες ενέργειες των Τελικών ∆ικαιούχων προς τις
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
Ν. 2860/2000, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Οι Γνωµοδοτικές Επιτροπές του άρθρου αυτού εξοµοιούνται µε τις αντίστοιχες Κεντρικές
Γνωµοδοτικές Επιτροπές του Υπουργείου Οικονοµίας του Ν. 2601/98 όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά.
Στον Πρόεδρο, στα µέλη, µετά ή άνευ δικαιώµατος ψήφου, στους Γραµµατείς και
αναπληρωτές αυτών, καθώς και στους εισηγητές των θεµάτων, καταβάλλεται αποζηµίωση
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όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου

Οικονοµίας και

Οικονοµικών για τις αντίστοιχες Γνωµοδοτικές Επιτροπές του Ν. 2601/98, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 12

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Οι Γνωµοδοτικές Επιτροπές έγκρισης δράσεων Προώθησης εξαγωγών

γεωργικών

προϊόντων και εµπορίας προϊόντων ποιότητας του Υπ. Γεωργίας, συνέρχονται για εξέταση
και γνωµοδότηση των επιχειρησιακών σχεδίων δυο φορές το χρόνο, ανάλογα µε τις
περιόδους προκήρυξης και υποδοχής των φακέλων υποψηφιότητας. Οι συνεδριάσεις της
Επιτροπής δύναται να είναι συνεχόµενες, ή δε εργασίες της ολοκληρώνονται εντός 20
εργασίµων ηµερών µε την εξέταση όλων των αιτήσεων.
2. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή µπορεί να συνέρχεται για εξέταση των υπολοίπων θεµάτων
της αρµοδιότητάς της εκτός των ως άνω αναφεροµένων περιόδων,

όποτε αυτό κρίνεται

αναγκαίο.
Άρθρο 13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1. Μετά το τέλος της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 11 και κατόπιν σχετικής
εισήγησης της ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών, ο Υπουργός Γεωργίας εκδίδει απόφαση
έγκρισης για τους δικαιούχους του καθεστώτος του ΕΠΑΑ-ΑΥ.
2. Αντίστοιχα, µετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της
παρούσας και σχετική εισήγηση της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας που έχει
ορισθεί ως Τελικός ∆ικαιούχος, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει απόφαση
έγκρισης για τους δικαιούχους των ενεργειών που προβλέπονται στο αντίστοιχο ΠΕΠ.
3. Με την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων αναλαµβάνεται η δέσµευση για την καταβολή
των ενισχύσεων.
4. Στις παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας θα προσδιορίζονται επακριβώς:
 Ο φορέας υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου και ο Α.Φ.Μ.
 Ο τίτλος του σχεδίου
 Ο συνολικός προϋπολογισµός
 Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός
 Οι µη επιλέξιµες δαπάνες
 Οι χορηγούµενες ενισχύσεις
 Η ίδια συµµετοχή του φορέα και η προέλευσή της
 Ο αριθµός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων
 Οι όροι χορήγησης της συνδροµής
 Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του επιχειρησιακού σχεδίου.
 Αναλυτική κατάσταση εγκεκριµένων επιλέξιµων δαπανών.
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 Οι έλεγχοι στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από τις αρµόδιες
Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες.
5. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης επιδίδεται στον δικαιούχο µε συστηµένη επιστολή ή
ενυπόγραφα.
Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να επισύρει την
ανάκληση της απόφασης και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο σχέδιο µετά την απόφαση έγκρισής του, τόσο στα στοιχεία
του φορέα ή του σχεδίου, όσο και στο χρηµατοδοτικό σχήµα του, αποτελεί αντικείµενο
τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Άρθρο 19
της παρούσας.
Άρθρο 14

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1. Η απόφαση του άρθρου 13 επέχει θέση σύµβασης και η αποδοχή της από τον
ενδιαφερόµενο θα πρέπει να γίνει εγγράφως, σύµφωνα µε υπόδειγµα το οποίο θα καθορισθεί
µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµέρα
παραλαβής της σχετικής απόφασης έγκρισης.
2. Μαζί µε την έγγραφη αποδοχή της έγκρισης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
α) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 στην περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές
β) Μια εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής εκτέλεσης του σχεδίου για ποσό ίσο προς το 10%
της επιλέξιµης δαπάνης του σχεδίου
γ) Μη συµµόρφωση προς τους παραπάνω όρους σηµαίνει ακύρωση της έγκρισης και ο
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να επανέλθει µε νέα αίτηση για ένταξη µετά την
συµπλήρωση διετίας από την προηγούµενη αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Άρθρο 15
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης
των ενεργειών και δικαιούχων από τον Υπουργό Γεωργίας ή τον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας αντίστοιχα
2. ∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας όπως καθορίζεται
στην προηγούµενη παράγραφο δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για
ενίσχυση.
3. Το αργότερο εντός δωδεκαµήνου (12) από την ηµεροµηνία της οριστικής έγκρισης του
σχεδίου (νοµική δέσµευση), ο φορέας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία,
Τελικό ∆ικαιούχο, αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για
εγκεκριµένες εργασίες, τουλάχιστον ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου κόστους, σύµφωνα µε
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την διαδικασία του άρθρου 22 (διαδικασία καταβολής οικονοµικών ενισχύσεων) της
παρούσας. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σηµαίνει αυτόµατα ακύρωση του σχεδίου και
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή περιπτώσεις πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες
που θα εξετάζονται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 10 θα χορηγείται παράταση
για διάστηµα το πολύ δώδεκα (12) µηνών χωρίς να πραγµατοποιείται κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών. Με τη παρέλευση και του χρονικού διαστήµατος της ως άνω
εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο φορέας δεν υπέβαλε αίτηση σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 3, το έργο ακυρώνεται και καταπίπτουν οι αντίστοιχες
εγγυητικές επιστολές.
Άρθρο 16

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Ο φορέας οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της παρούσας.
2. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογηµένοι. Αιτούµενη παράταση ανώτερη των 6 µηνών από τον χρόνο
ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου εξετάζεται
από την κατά περίπτωση Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία και θα αποφαίνεται για την τύχη
του σχεδίου. Οµοίως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αιτήσεων παράτασης συνολικού χρόνου
άνω των 6 µηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση του
επιχειρησιακού σχεδίου, οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή. Σε
περιπτώσεις αιτούµενης παράτασης µικρότερης των 6 µηνών, χορηγείται µε απλή εισήγηση
της αρµόδιας υπηρεσίας Τελικού ∆ικαιούχου χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
Άρθρο 17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
1. Ο φορέας οφείλει να εκτελέσει το επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται
στην αίτηση που υποβλήθηκε

στις Υπηρεσίες Τελικούς ∆ικαιούχους και έτυχε έγκρισης

σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 10, 12 & 13 και µέσα στα χρονικά
περιθώρια που προσδιορίζονται στις αποφάσεις

του Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού

Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο 13, παρ. 4).
2. Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Φορέας υποχρεούται παράλληλα:
α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών την αντίστοιχη
επιτροπήπαρακολούθησης του επιχειρησιακού του Σχεδίου του άρθρου 20 καθώς και τις
υπηρεσίες Τελικούς ∆ικαιούχους,

αντίστοιχα την ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών του Υπ.

Γεωργίας ή την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
β) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που
παρακολουθούν την εκτέλεση του σχεδίου του.
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γ) Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να
παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
σχεδίου, τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας και της Περιφέρειας, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των
προγραµµάτων, την Αρχή Πληρωµής και τις άλλες Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της
Ε.Ε.
δ) Να καταθέτει τριµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις της πορείας υλοποίησης του σχεδίου, από
την έναρξη των εργασιών, καθώς και την τελική έκθεση µε την ολοκλήρωση του
προγράµµατος.
Άρθρο 18

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην
απόφαση έγκρισης του άρθρου 13, παρ. 4 αιτιολογηµένη ή µη, επιβαρύνει αποκλειστικά και
µόνο το φορέα.
Άρθρο 19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο (τροποποίηση), θα υποβάλλεται αίτηση
τροποποίησης από τον φορέα υλοποίησης στο Υπ. Γεωργίας, στην ∆/νση Γεωργικών
Εφαρµογών ή αντίστοιχα στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η αίτηση θα
συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκµηριωµένη και υπογεγραµµένη.
2. Οι αρµόδιες ∆/νσεις εισηγούνται στις αρµόδιες Γνωµοδοτικές Επιτροπές

του άρθρου 11

στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή τους για την αποδοχή των αιτουµένων τροποποιήσεων.
Άρθρο 20

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Εφόσον ο φορέας αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριµένο επιχειρησιακό του σχέδιο, οφείλει
να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας στο Υπουργείο Γεωργίας ή αντίστοιχα στην
Περιφέρεια σχετική δήλωση.
Εάν ο φορέας µετά την οριστική έγκριση του επιχειρησιακού του σχεδίου υποβάλλει εντός
ευλόγου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, αίτηση παραίτησης, είναι δυνατό
µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 11, να του επιστραφούν οι κατατεθείσες
εγγυητικές επιστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Άρθρο 21

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χορήγηση βεβαίωσης προόδου εργασιών κάθε
επιχειρησιακού σχεδίου που περιλαµβάνεται στο Μέτρο ανατίθεται σε Επιτροπή που
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συγκροτείται αντίστοιχα µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται από υπαλλήλους της ∆/νσης Γεωργικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ΟΠΕΓΕΠ, κλπ.) ή
αντίστοιχα της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Ενεργειών συγκροτείται αµέσως µετά την θετική
γνωµοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου από την Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 11.
Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται στους φορείς υλοποίησης, σε
αρµόδιες αρχές και στα µέλη της. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης Ενεργειών
είναι:


Η τακτική παρακολούθηση των εργασιών



Η παραλαβή των εκθέσεων προόδου της υλοποίησης.



Η χορήγηση της βεβαίωσης προόδου εργασιών που είναι απαραίτητη για την
καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Ενεργειών θα πρέπει να ολοκληρώνει την εργασία της για
κάθε αίτηση πληρωµής το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της, υπό τον
όρο ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και ο φορέας έχει παράσχει όλα τα
στοιχεία ή διευκρινίσεις που του έχουν ζητηθεί. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής κατά την
οποία δεν προσκοµίσθηκαν τα αιτηθέντα στοιχεία, η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στον
φορέα, κοινοποιώντας την ενέργεια αυτή στις αρµόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 10
παράγραφος 3.
5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Ενεργειών που συγκροτούνται σύµφωνα µε την απόφαση
αυτή, εξοµοιούνται µε τα αντίστοιχα Όργανα Ελέγχου των Επενδύσεων του Υπ. Εθνικής
Οικονοµίας, που αφορούν την εφαρµογή του Ν. 2601/98, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ενεργειών καταβάλλεται αποζηµίωση, όπως
προβλέπεται από τις Αποφάσεις του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα µέλη
των Οργάνων Ελέγχου των Επενδύσεων του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 22

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένο επιχειρησιακό σχέδιο αποδίδεται σε ισάριθµες
δόσεις όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης του σχεδίου, απολογιστικά και ανάλογα
µε την πρόοδο υλοποίησής του.
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2. Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον Φορέα της επένδυσης µετά την
πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον ίσων µε το 20% του
επιλέξιµου προϋπολογισµού.
3. Η τελευταία αίτηση πληρωµής δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό ενίσχυσης
µικρότερο του 20%. Ο αριθµός των δόσεων δύναται να κυµαίνεται από µία (1) έως πέντε (5)
ανάλογα µε το κόστος της ενέργειας.
4. Για την καταβολή του κάθε τµήµατος της ενίσχυσης, ο φορέας υποβάλλει στην αρµόδια
υπηρεσία Τελικό ∆ικαιούχο ήτοι την ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου Γεωργίας
ή αντίστοιχα την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα νόµιµα παραστατικά
(εξοφληµένα τιµολόγια) µε τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηµατοδοτικές
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις έγκρισης του Υπουργού Γεωργίας ή
αντίστοιχα του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (Άρθρο 13, παρ 4) και ότι το σχέδιο
εκτελέστηκε σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόταση (αρχική ή τροποποιηµένη). Τα
παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Ο φορέας υποχρεούται να κρατήσει τα πρωτότυπα τουλάχιστον για µια πενταετία από την
αποπληρωµή του έργου. Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία
θα σφραγίζονται µε ευθύνη της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα επιστρέφονται
στον φορέα. Στην αρµόδια Υπηρεσία θα παραµένουν τα επικυρωµένα από τη ίδια αντίγραφα
των πρωτότυπων παραστατικών. Επίσης, ο φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8, περί της εγκυρότητας των παρεχοµένων πληροφοριών από
τον ίδιο τον δικαιούχο (πέντε αντίγραφα) και βεβαίωση προόδου εργασιών υπογεγραµµένη
και θεωρηµένη από την Επιτροπή του άρθρου 21.
Τα δικαιολογητικά πληρωµών θα υποβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης σε πέντε (5)
αντίγραφα και τοποθετηµένα σε κλασέρ, στην αρµόδια υπηρεσία.
Επιπλέον των παραπάνω:
5. α) Βεβαίωση πιστοποίησης για τις περιπτώσεις της ενίσχυσης για σχεδιασµό και εφαρµογή
συστηµάτων του Παραρτήµατος ΙΙ.
β) Στην περίπτωση της ενίσχυσης ενεργειών που αφορούν πιστοποίηση προϊόντων του
Παραρτήµατος Ι, η προσκόµιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη συνεργασία µε
τους πιστοποιητικούς οργανισµούς .
Άρθρο 23

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Η αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 10 υπηρεσία, πραγµατοποιεί τον τελικό έλεγχο
πληρότητας των στοιχείων των δικαιολογητικών εγγράφων, που στάλθηκαν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και συµπληρώνει ένα χρηµατοοικονοµικό δελτίο.
2. Το πληρωτέο ποσό των ενισχύσεων προκύπτει από την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου
των επιλέξιµων δαπανών.
3. Οι επιλέξιµες δαπάνες κατά την µερική πληρωµή του έργου υπολογίζονται αφού
αφαιρεθούν από τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, οι δαπάνες για απρόβλεπτα και οι
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υπερβάσεις κόστους των επιµέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες του
αρχικού ή τροποποιηµένου σχεδίου.
4. Με βάση τα ποσά ενίσχυσης που προκύπτουν από το χρηµατοοικονοµικό δελτίο που
προαναφέρθηκε, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή αντίστοιχα του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας για την καταβολή των ενισχύσεων στον δικαιούχο (φορέα). Το
ποσοστό

εκτέλεσης

του

έργου

που

αναφέρεται

στην

βεβαίωση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης Έργων, είναι ενδεικτικό της πορείας του έργου και δεν διαµορφώνει τα
ποσά των ενισχύσεων που πράγµατι θα καταβληθούν στους δικαιούχους.
5. Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας (παρ. 4.)
διαβιβάζεται:
α) σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση Προγραµµάτων
που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) στις αρµόδιες υπηρεσίες ενταλµατοποίησης των ενισχύσεων και
γ) στον φορέα υλοποίησης του έργου
Άρθρο 24

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπ.
Γεωργίας ή τις αντίστοιχες Συλλογικές Αποφάσεις των Περιφερειών (ΣΑΕΠ) όπως αυτές
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους.
2. Απαραίτητα δικαιολογητικά, εκτός αυτών που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, για
την καταβολή της ενίσχυσης αποτελούν:
α) Η Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για
έγκριση διάθεσης του συγκεκριµένου ποσού οικονοµικής ενίσχυσης που θα προσδιορίζεται
κάθε φορά στο χρηµατοοικονοµικό δελτίο
β) Απόσπασµα της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) του Π∆Ε του Υπ. Γεωργίας ή της
αντίστοιχης ΣΑΕΠ, στην οποία είναι εντεταγµένο το έργο, και σε βάρος της οποίας
αντιµετωπίζεται η δαπάνη.
γ) Θεωρηµένα αντίγραφα από τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 22
δ) Βεβαίωση προόδου εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου του άρθρου 21,
ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα για το υποκατάστηµα της Τράπεζας και του αριθµού
λογαριασµού στον οποίο επιθυµεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις, κοινοτικές και εθνικές (πέντε
αντίγραφα), καθώς και τον αριθµό του φορολογικού µητρώου.
στ) Εξοφλητική απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του δικαιούχου για την οικονοµική ενίσχυση.
Τα µε στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον υπόλογο διαχειριστή,
από τις αρµόδιες ∆/νσεις, Τελικούς ∆ικαιούχους, ενώ το στ) προσκοµίζεται στον υπόλογο –
διαχειριστή ή στην Τράπεζα από τον φορέα (δικαιούχο).

17

Άρθρο 25

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Η ενίσχυση – επιχορήγηση, καταβάλλεται απευθείας στον φορέα υλοποίησης του έργου. Η
εκχώρηση της επιχορήγησης σε τρίτους απαγορεύεται.
Άρθρο 26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου όπως ορίζεται στην
αρχική απόφαση ένταξης ή στις τροποποιήσεις αυτής, και έχει παρέλθει εξάµηνη
αποκλειστική προθεσµία κατά την οποία ο φορέας δεν ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή του
άρθρου 21 και την αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 10 για την πορεία του έργου, τους λόγους
της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογηµένη, το έργο
θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, η απόφαση υπαγωγής του άρθρου 13 θεωρείται αυτοδικαίως
ως ουδέποτε εκδοθείσα και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις – επιχορηγήσεις καθίστανται
αµέσως απαιτητές στο σύνολό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
Άρθρο 27

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Το Υπουργείο Γεωργίας και οι Περιφέρειες κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ε. και
της Εθνικής Νοµοθεσίας που διέπουν την εφαρµογή Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους δειγµατοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους τόσο δια
των αρµοδίων οργάνων παρακολούθησης των έργων του άρθρου 22, όσο και δια των
αρµοδίων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας και των Περιφερειών,
προκειµένου:
- Να εξακριβωθεί ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται έχουν διεξαχθεί σωστά.
- Να προλαµβάνει και να διώκει τις παρατυπίες.
- Να µεριµνά για την ανάκτηση των απολεσθέντων κεφαλαίων λόγω κατάχρησης ή
παράλειψης.
2. Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο ανάκτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
επιστρέφεται, εκτός αν ο φορέας αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την κατάχρηση ή παράλειψη.
3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
διαπιστώνονται παρατυπίες ή καταχρήσεις, τότε το Υπουργείο Γεωργίας ή η Περιφέρεια, για
την ανάκτηση των ενισχύσεων προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσδιορισµού του προς
επιστροφή ποσού, την οποία γνωστοποιούν στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος µε την λήψη της
πράξεως αυτής οφείλει την άµεση καταβολή του ποσού. Στην περίπτωση µη επιστροφής του
προσδιορισθέντος ποσού εντός δύο µηνών, το Υπουργείο Γεωργίας ή η Περιφέρεια
διαβιβάζουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου την πράξη προσδιορισµού µε
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σκοπό την βεβαίωση και είσπραξη του χρέους. Για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας.
Άρθρο 28

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας όπως µε Απόφασή του:
1. Καθορίζει

και

τροποποιεί

το

ελάχιστο

και µέγιστο ύψος

προϋπολογισµού των

Επιχειρησιακών Σχεδίων για τα οποία παρέχεται ενίσχυση στα πλαίσια της παρούσας
απόφασης.
2. Καθορίζει το ποσοστό ενίσχυσης στα πλαίσια του άρθρου 3 της παρούσας και σύµφωνα µε
τις δεσµεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τους Κανονισµούς 1257/99 και
1260/99, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
3. Ρυθµίζει κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

Άρθρο 29

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την περίοδο
2000-2006:
1. Για την υλοποίηση των επενδύσεων προβλέπεται, Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους
33,652,060 ΕΥΡΩ, από την οποία 20,113,115 ΕΥΡΩ συνιστούν την ∆ηµόσια ∆απάνη για
τις ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του ΕΠΑΑ-ΑΥ ενώ 13,538,745 ΕΥΡΩ την
∆ηµόσια ∆απάνη για τις ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των ΠΕΠ,
κατανεµηµένη κατά ΠΕΠ σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Η συνδροµή της Ε.Ε.
στο ποσό αυτό είναι 23,527,102 ΕΥΡΩ περίπου.
2. Για την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων της παρούσας εγκρίνεται
επιπλέον πίστωση µέχρι το 2% της ∆ηµόσιας ∆απάνης κατά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, για δαπάνες οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζηµιώσεων
των υπαλλήλων που θα συµµετάσχουν στην υλοποίηση των µέτρων, αποζηµιώσεων των
Γνωµοδοτικών Επιτροπών και των Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής των έργων.
3. Η παραπάνω πίστωση θα καλυφθεί µέσω των προβλεπόµενων από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων Πιστώσεων (απλές ΣΑΕ, ΣΑΕΠ αντίστοιχα). Νοµική βάση για την
ανάληψη αυτή αποτελούν το Άρθρο 17 του Ν.1647/86 όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο
52 του Ν.1832/89.
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Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΠΑΧΤΑΣ

Γ. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ

Γ. ∆ΡΥΣ

Εισηγ.

Τµηµ.

∆/ντής

Γεν. ∆/ντής

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΚΟΛΥΡΗΣ

ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Β. ΑΡΓΥΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΣ
Προϊόντα εθνικής σηµασίας, όπως,
- Λάδι και ελιά
- Οπωροκηπευτικά, νωπά και µεταποιηµένα
- Οίνος
- Γαλακτοκοµικά
- ∆ιάφορα άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σηµασίας (π.χ. αρωµατικά φυτά)

Γεωργικά Προϊόντα, νωπά και µεταποιηµένα, εκτός αυτών της αλιείας, που
παράγονται από επιχειρήσεις πιστοποιηµένες για την εφαρµογή

α) των Κοινοτικών Κανονισµών όπως
Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα (ΕΠΠΕ)
Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας
Προϊόντα Ειδικών Κτηνοτροφικών εκτροφών
β) προτύπων ή και προδιαγραφών της αρµοδιότητας του Οργανισµού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)

όπως προϊόντα φυτικής παραγωγής που

παράγονται µε Συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης

Οίνοι ποιότητας
ΟΠΑΠ (VQPRD): Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας.
ΟΠΕ: Ονοµασία Προέλευσης Ελεγχόµενης.
Ονοµασίας κατά παράδοση.
Τοπικοί Οίνοι Περιοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

ISO 9000
ISO 14000
EMAS
HACCP σύµφωνα µε το πρότυπο AGRO 1 ή άλλα εγκεκριµένα πρότυπα (AGRO 2, AGRO 3,
AGRO 5, κλπ.)
καθώς και άλλα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει
προτύπων ή/και προδιαγραφών που εκδίδουν ή/και αναγνωρίζουν ευρωπαϊκοί ή/και εθνικοί
φορείς µε αρµοδιότητες στην τυποποίηση όπως ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ηµόσιας ∆απάνης που έχει εγγραφεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (ΠΕΠ) για τις δράσεις που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και της
εµπορίας των γεωργικών προϊόντων ποιότητας

ΠΕΠ

∆ΗΜ. ∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

-

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3.271.654

3. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

670.000

4. ΗΠΕΙΡΟΥ

-

5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.615.000

6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

97.231

7. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

849.860

8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

-

9. ΑΤΤΙΚΗΣ

-

10.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5.900.000

11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

550.000

12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

585.000

13. ΚΡΗΤΗΣ

-

13.538.745

ΣΥΝΟΛΟ
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