Αθήνα
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Ταχ. ∆/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Αθήνα 11253
Πληροφορίες: Φώλλας Κων/νος
Τηλέφωνο: 210 2128227
Fax: 210 8675359

19/08/03

Αριθ.Πρωτ.: 262415/7007
Αριθ. Απόφασης: 547

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 506/2002 ΚΥΑ περί «Καθορισµού ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο
εφαρµογής
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2. οµοίων οριζόντιων µέτρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

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).

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).
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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.) 445/2002 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2002 «περί λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999, του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε».

δ)

(Ε.Κ.) 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου «για τις 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».

θ) (Ε.Κ.) 2702/1999 του Συµβουλίου «σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης για τα
γεωργικά προϊόντα στις τρίτες χώρες».
3.

Τις Αποφάσεις 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

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης,

«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων

Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», (Β’ 1480).
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στους

5.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006»,
όπως εγκρίθηκε µε την αριθ. Ε (2001) 845/2001, απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά 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.

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ισχύουν κάθε φορά και ιδίως τα αντίστοιχα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που
αφορά την αγροτική ανάπτυξη.

7.

Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
& Αποκέντρωσης και Γεωργίας 506/2002 (ΦΕΚ 1567Β/16-12-2003) «Καθορισµός ενισχύσεων και
διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρµογής: 1. Του Μέτρου 4.3 «Προώθηση Εξαγωγών και συλλογικοί
φορείς του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006», 2. Οµοίων οριζόντιων µέτρων των ΠΕΠ».

8.

Της αριθµ. 1065956/863/Α0006/15-07-2003 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Περί καθορισµού αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 985Β/16-07-03)

9.

Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισµό όπως
προβλέπεται στο άρθρο 29 της υπ’ αριθ. 506/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1567 Β/16.12.2003).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1
Η υπ΄ αριθµ. 506/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1567Β/16-12-2003) τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 1,

η 1η τελεία αντικαθίσταται από το κείµενο:
« • η κατάκτηση και διατήρηση των αγορών γεωργικών προϊόντων ποιότητας των
Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της παρούσας, στην εσωτερική αγορά.»

Άρθρο 2,

το 1ο εδάφιο αντικαθίσταται από το κείµενο:
«Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι ενέργειες που αφορούν κατά προτεραιότητα την
προώθηση των εξαγωγών στις αγορές της Ε.Ε γεωργικών προϊόντων ποιότητας, νωπών
και µεταποιηµένων εθνικής σηµασίας και προϊόντων αναγνωρισµένης ποιότητας (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ, βιολογικά κ.α.), εκτός αυτών της αλιείας, όπως αναφέρονται
συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Ι».

Άρθρο 2,

2ο εδάφιο, 1η περίπτωση, η 2η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«επιχειρησιακών σχεδίων προώθησης εξαγωγών (business plans) διάρκειας µέχρι 3 ετών».

Άρθρο 2,

2ο εδάφιο, 2η περίπτωση, η 1η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Ενέργειες για την εµπορία προϊόντων ποιότητας, διάρκειας µέχρι 3 ετών, και
συγκεκριµένα ετοιµασία φακέλων-».

Άρθρο 5,

µέρος Α, η 2η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«αφορούν κατά προτεραιότητα την προώθηση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων
ποιότητας, νωπών».

Άρθρο 5,

µέρος Α, στις προπαρασκευαστικές µεταφέρονται από τις κύριες, οι εξής ενέργειες:
o

∆απάνες προετοιµασίας για εκδηλώσεις προώθησης εξαγωγών.
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o

∆απάνες αλληλογραφίας µε τους ενδιαφερόµενους πριν και µετά την εκδήλωση.

o

Εκτύπωση προσκλήσεων.

o

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).

Άρθρο 5,

o

∆ηµιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου.

o

Γραφικά υλικά κάθε είδους.

µέρος Α, περίπτωση 2η, η 21η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«-Άλλες εκδηλώσεις, όπως γευσιγνωσίες, προβολές µικρής διάρκειας µέσω»

Άρθρο 5,

µέρος Β, και µέχρι τη 2η περίπτωση ,αντικαθίσταται από το κείµενο:
Β. ∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) που
αφορούν την αναγνώριση και διασφάλιση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων.
«1. Για την αναγνώριση γεωργικών προϊόντων:
− Ετοιµασία

φακέλου-αίτησης

σύµφωνα

µε

τους

κανονισµούς

2081/92/ΕΟΚ

και

2082/92/ΕΟΚ.

Άρθρο 8,

η περίπτωση β αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ισολογισµοί των τριών τελευταίων χρήσεων της επιχείρησης (αφορά µόνο σε εταιρείες).
Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν προβλέπεται η έκδοση ισολογισµών µε βάση το καθεστώς
λειτουργίας

του

φορολογικών

υποψηφίου,

δηλώσεων

των

απαιτείται
τριών

η

υποβολή

τελευταίων

επικυρωµένων

χρήσεων

µε

αντιγράφων

αναλυτικά

στοιχεία

φορολογίας καθώς και σχετική βεβαίωση ότι δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους».

Άρθρο 9,

παράγραφος 1, η 5η σειρά και µετά αντικαθίσταται ως εξής:
«χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται σε δυο (2) αντίτυπα, σε
µέγεθος Α4, σε µορφή ντοσιέ (κλασέρ) καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική
µορφή (CD ROM

για περιβάλλον WINDOWS, κείµενα σε WORD, πίνακες και

χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης σε EXCEL».

Άρθρο 10, η παράγραφος 2 και µέχρι την περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εξέταση για αναγνώριση προϊόντων ή/και για εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) για την αναγνώριση γεωργικών προϊόντων ποιότητας,
−

Προετοιµασία του φακέλου-αίτησης σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 2081/92/ΕΟΚ και

2082/92/ΕΟΚ».

Άρθρο 11, παράγραφος 1, η 2η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«προώθησης εξαγωγών γεωργικών προϊόντων ποιότητας, οι οποίες θα».

Άρθρο 11, παράγραφος 2, 2η τελεία , η 3η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και ε) εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης και».
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Άρθρο 15, παράγραφος 1, στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η πρόταση:
«εκτός της δαπάνης που αφορά στη µελέτη του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου, το
οποίο στη περίπτωση που συνυποβάλλεται µε το φάκελο υποψηφιότητας, θεωρείται ως
ηµεροµηνία έναρξης εργασιών η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Άρθρο 15, παράγραφος 4, η 2η γραµµή αντικαθίσταται ως εξής:
«που θα εξετάζεται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 11, θα χορηγείται
παράταση».

Άρθρο 17, παράγραφος 2, η 3η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού σχεδίου του άρθρου 21 καθώς και τις».

Άρθρο 22, παράγραφος 4, η σειρά πριν το τέλος, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δικαιολογητικά πληρωµών θα υποβάλλονται από τον φορέα σε τρία (3) αντίγραφα»

Άρθρο 22, παράγραφος 5β, αντικαθίσταται από την παράγραφο:
«Β) Στην περίπτωση της ενίσχυσης ενεργειών που αφορούν την αναγνώριση προϊόντων
του Παραρτήµατος Ι, βεβαίωση έγκρισης από τον Υπουργό Γεωργίας.»

Άρθρο 26, η 2η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«αρχική απόφαση ένταξης ή στις τροποποιήσεις αυτής, και έχει παρέλθει δίµηνη»

Άρθρο 26, η 6η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, η απόφαση έγκρισης του άρθρου 13 θεωρείται
αυτοδικαίως».

Άρθρο 27, παράγραφος 1, η 4η σειρά αντικαθίσταται ως εξής:
«των αρµόδιων οργάνων παρακολούθησης των έργων του άρθρου 21, όσο και δια των».

Άρθρο 29, παράγραφος 1, γίνονται αλλαγές στα εξής ποσά:
Το ποσό 33.652.060 γίνεται 34.400.060
Το ποσό 13.538.745 γίνεται 14.286.745
Το ποσό 23.527.102 γίνεται 24.050.048

Παράρτηµα Ι:

αντικαθίσταται µε το παράρτηµα Ι της παρούσας.

Παράρτηµα ΙΙ:

αντικαθίσταται µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.

Παράρτηµα ΙΙΙ:

αντικαθίσταται µε το παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας.
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ΚΥΑ 506/2002.

Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΠΑΧΤΑΣ

Γ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ

Γ. ∆ΡΥΣ

Εισηγ.
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Τµηµ.

∆/ντής

Γεν. ∆/ντής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Προϊόντα ποιότητας 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 που εκδίδουν ή αναγνωρίζουν οι αρµόδιοι φορείς.

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 και AGRO 1
Σειράς AGRO 2, AGRO 3, AGRO 5
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 πιστοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας

∆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

∆ΗΜ. ∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

ΠΕΠ

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

-

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3.271.654

3. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

670.000

4. ΗΠΕΙΡΟΥ

748.000

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

-

14.286.745

ΣΥΝΟΛΟ
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