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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2339/77269
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής
σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθμ 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β΄ 3903/05-12-2016).
3. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών
των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ)
αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ.
671).
β) Τον κανονισμό(ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1165
της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτά-
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κτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31).
δ) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
ε) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
ζ) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 «σχετικά με
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές».
στ) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1129/2011 «σχετικά με
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα
τροφίμων».
4. Την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ)
αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και
έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων
και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015
(σελ 14668-14669).
5. Την αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει.
6. Την αριθμ Δ23/οικ. 17108/875/10.4.2017 (Β΄ 1474)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/
FEAD)» όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. Υ28 (Β 2168/9.10.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το από 04/07/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα Διεύθυνσης
Καταπολέμησης της Φτώχιας του Υπουργείου Εργασίας
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ.
εισερχομένου στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας 2197/72426/04-07-2017).
9. Το αριθμ. 352/05-07-2017 (αρ. εισερχομένου στην
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας 2233/73385/
06-07-2017) έγγραφο της κοινοπραξίας Οργανώσεων
Παραγωγών Ν. Ημαθίας.
10. Το αριθμ. 58984/0707-2017 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11. Το αριθμ. 1733/07-07-2017 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Ν. Αντώνογλου.
12. Το από 10/07-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ (αρ. εισερχομένου στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας:
2262/74418/10-07-2017).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής της 20ης
Απριλίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων
φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31). Επιπλέον, καθορίζονται τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας
μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία
διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες
τους με σκοπό τα μεταποιημένα προϊόντα να διατεθούν
στους τελικούς δικαιούχους - ωφελούμενους της δωρεάν
διανομής.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τον σκοπό της παρούσας νοούνται ως:
1. «Προϊόντα»: Τα προϊόντα του τομέα των φρούτων
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, τα
οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά.
2. «Οργανώσεις Παραγωγών»: Οι Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι
αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1165 της Επιτροπής, τα οποία προορίζονται για
να καταναλωθούν νωπά και υλοποιούν επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
3. «Παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών»:
α. Παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών,
β. παραγωγοί που είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, τα
οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά,
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γ. παραγωγοί που είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και δεν υλοποιούν
επιχειρησιακό πρόγραμμα,
δ. παραγωγοί που είναι μέλη Οργάνωσης Παραγωγών
του τομέα των οπωροκηπευτικών, της οποίας έχει ανασταλεί η αναγνώριση,
Άρθρο 3
Επιλέξιμες Ποσότητες Προϊόντων
Οι ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες διατίθεται
η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και αποτελούν
αντικείμενο στήριξης των συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων περιλαμβάνουν για την περίοδο
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της
Επιτροπής:
α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1165 της Επιτροπής δηλαδή: μήλα και αχλάδια: 680
τόνοι, δαμάσκηνα: 4.165 τόνοι, πορτοκάλια, κλημεντίνες,
μανταρίνια και λεμόνια: 2.040 τόνοι και ροδάκινα και
νεκταρίνια: 5.355 τόνοι, και
β. τις συμπληρωματικές ποσότητες του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, οι
οποίες κατανέμονται με την παρούσα απόφαση ως εξής:
Μήλα και αχλάδια: 200 τόνους, Πορτοκάλια, Κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 700 τόνους, Ροδάκινα και
νεκταρίνια: 1.100 τόνους.
Άρθρο 4
Επιλέξιμα συμπληρωματικά προσωρινά
έκτακτα μέτρα στήριξης
1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται
σε Οργανώσεις Παραγωγών και παραγωγούς μη μέλη
Οργανώσεων Παραγωγών.
2. Για την εφαρμογή των προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης των άρθρων 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, τα
προϊόντα αποσύρονται από την αγορά και διατίθενται
αποκλειστικά για δωρεάν διανομή. Ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας των αποσυρόμενων προϊόντων,
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 76 του Καν(ΕΕ)
543/2011, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης
για δωρεάν διανομή
1. Οι Οργανώσεις Παραγωγών κοινοποιούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)
της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την ενέργεια
απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται
να προβούν (προϋπόθεση η ύπαρξη σύμβασης με τους
αποδέκτες του άρθρου 10 της παρούσας). Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και
έως τις 10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τη-
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λεπικοινωνία ή ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011,
όπως ισχύει. Οι ΔΑΟΚ τηρούν σειρά προτεραιότητας
άφιξης των σχετικών αιτημάτων (αποδεδειγμένη ώρα
άφιξης και ποσότητα για κάθε κοινοποίηση).
2. Οι Οργανώσεις παραγωγών και οι μεμονωμένοι
παραγωγοί κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ενέργειας
απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται
να προβούν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί σειρά προτεραιότητας
άφιξης των σχετικών αιτημάτων. Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις
10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία ή γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011
όπως ισχύει. Οι ποσότητες που παραδίδονται από τους
ανωτέρω παραγωγούς συνάδουν με τις περιφερειακές
αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση ανά καλλιέργεια
όπως έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017
και 2018 (ΕΑΕ 2017, 2018).
3. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου
των κοινοποιήσεων πρόθεσης για δωρεάν διανομή του
παρόντος άρθρου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές
εγκρίσεις υλοποίησης των δράσεων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ
ενημερώνουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τις ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων εντός των οποίων πρόκειται να παραδοθούν τα αποσυρόμενα προϊόντα
για τις ποσότητες και τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων προκειμένου να διενεργηθούν
οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στον τόπο παραλαβής των
προϊόντων από τους αποδέκτες σύμφωνα με το άρθρο 7
της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την παράδοση των προϊόντων στους αποδέκτες του άρθρου 10 της παρούσης.
Άρθρο 6
Κατανομή Ποσοτήτων ανάμεσα
σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς
μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
1. Η κατανομή των ποσοτήτων του άρθρου 3 της
παρούσας απόφασης ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων
Παραγωγών, γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά
προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Διεύθυνση
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την
παρακολούθηση του συστήματος εξυπηρέτησης κατά
προτεραιότητα:
α: Όταν μετά την παραλαβή των προαναφερθεισών
κοινοποιήσεων πρόθεσης, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει υπέρβαση
των ποσοτήτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:
αα) ενημερώνει άμεσα Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ)
και τους μεμονωμένους παραγωγούς:
i) για την σχετική υπέρβαση,
ii) ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις ενδέχεται να μην είναι
επιλέξιμες για την καταβολή της ενίσχυσης,
iii) να μην προχωρήσουν στον έλεγχο των κοινοποιήσεων πρόθεσης αποσύρσεων της συγκεκριμένης ημέρας
για 48 ώρες και
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αβ) Όταν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει, με βάση τις κοινοποιήσεις
του σημείου β της παρούσας παραγράφου ότι η υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρθηκε ανωτέρω ήταν
πλασματική, ενημερώνει τις ΔΑΟΚ και την Διεύθυνση
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραλάβουν εκ νέου κοινοποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου α
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες με
τη σειρά τους ενημερώνουν σχετικά τις Οργανώσεις Παραγωγών και τους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων
Παραγωγών.
β. Κάθε μέρα και μέχρι τις 15.00 μ.μ οι ΔΑΟΚ των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ'
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την έναρξη
εφαρμογής του μέτρου έως και την ημέρα εκείνη.
2. Οι ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας
την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα μέχρι τις 09.00 π.μ
αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο τα στοιχεία της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής στην Διεύθυνση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η συγκεκριμένη κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από
την έναρξη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης
έως και την προηγούμενη ημέρα. Η Διεύθυνση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλει στην
Επιτροπή τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής κατά
την προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο ημερομηνία με ταυτόχρονη κοινοποίηση των στοιχείων στην Διεύθυνση
Συστημάτων Καλλιέργειας.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες κοινοποίησης αφορούν ημέρες που δεν είναι εργάσιμες,
τότε οι εν λόγω κοινοποιήσεις γίνονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και αναλόγως προσαρμόζεται και η
περίοδος που υλοποιήθηκαν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση. Όταν σε μια Περιφερειακή
Ενότητα δεν έχουν υλοποιηθεί έκτακτα μέτρα στήριξης
και επομένως οι κοινοποιήσεις των ενεργειών που υλοποιήθηκαν είναι μηδενικές, τότε οι αντίστοιχες ΔΑΟΚ δεν
προβαίνουν στην κοινοποίηση των μηδενικών υλοποιηθεισών δράσεων.
Αν διαπιστωθεί ότι μια Οργάνωση Παραγωγών ή μεμονωμένος παραγωγός δεν υλοποίησε ποσότητα που
είχε αιτηθεί με απόφαση του Υπ. και του Υφυπουργού
η ποσότητα αυτή ανακατανέμεται σε άλλες Ο.Π η μεμονωμένους παραγωγούς.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ενεργειών απόσυρσης της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής:
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α. Οι ενέργειες απόσυρσης των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης υπόκεινται σε
πρωτοβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 108
του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Οι εν λόγω έλεγχοι
καλύπτουν τουλάχιστον το 10% των ποσοτήτων που
αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον το 10%
των Οργανώσεων Παραγωγών που ωφελούνται από τη
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.
Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται στο 10% των ποσοτήτων που κοινοποιούνται προς απόσυρση και στο
10% των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τους
αποδέκτες.
β. Οι ενέργειες απόσυρσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 108 του καν.
(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Ωστόσο, οι πρωτοβάθμιοι
έλεγχοι καλύπτουν το 100% της ποσότητας των προϊόντων. Επιπλέον, ελέγχεται αν οι ποσότητες συνάδουν με
τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση
ανά καλλιέργεια που έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης 2017 και 2018 (ΕΑΕ 2017, 2018).
γ. Κατά τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων ελέγχων των
ανωτέρω περιπτώσεων του παρόντος άρθρου ελέγχεται
επιπλέον ότι τα προϊόντα προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά.
2. Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι ενεργειών απόσυρσης της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής:
Οι ενέργειες απόσυρσης του άρθρου 5 της παρούσας
απόφασης υπόκεινται σε δευτεροβάθμιους ελέγχους
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως
ισχύει. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το
40% των φορέων που υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους
ελέγχους και τουλάχιστον το 5% της ποσότητας των προϊόντων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά.
3. Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν τις ενέργειες των
δράσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή ευθύνης των ΔΑΟΚ των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων
(τόσο στις εγκαταστάσεις των Οργανώσεων Παραγωγών
ή των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών
όσο και στην έδρα των αποδεκτών των αποσυρόμενων
προϊόντων του άρθρου 10 της παρούσης). Με ευθύνη
των ΔΑΟΚ των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων, δηλαδή εκείνων εντός των οποίων έχουν την έδρα τους οι
Οργανώσεις Παραγωγών, οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών και οι αποδέκτες των αποσυρόμενων προϊόντων του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης,
οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται
πριν την αποστολή των φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το πέρας των ελέγχων οι αρμόδιες επιτροπές
των ΔΑΟΚ συντάσσουν σχετική έκθεση-πρακτικό ελέγχου, όπου περιγράφεται πέραν των άλλων το ποσοστό
ελέγχων επί των ποσοτήτων κατά προϊόν, των Οργανώσεων Παραγωγών ή των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών, και τους αποδέκτες του άρθρου
10 της παρούσας απόφασης που πραγματοποιήθηκε ο
έλεγχος. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης
των ελέγχων (Υποδείγματα 1 και 2 της παρούσας απόφασης) και οι εκθέσεις -πρακτικά ελέγχου- της παρούσας
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παραγράφου) αποστέλλονται στην ΔΑΟΚ στην περιοχή
ευθύνης της οποίας έχουν την έδρα τους οι Οργανώσεις
Παραγωγών ή οι παραγωγών μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.
Άρθρο 8
Επιτροπές Ελέγχου
Οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι των
ενεργειών απόσυρσης του άρθρου 7 της παρούσας καθώς και οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της
παρούσας διεξάγονται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26
της αριθμ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
Επιπλέον, η τριμελής επιτροπή παραλαβής των δράσεων συμπληρώνει τα Υποδείγματα 1 και 2 της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών μετά τη
διενέργεια των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων
ελέγχων των ενεργειών απόσυρσης του άρθρου 7 της
παρούσας ή/και των ελέγχων της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 της παρούσας, εφαρμόζονται στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών οι κυρώσεις της παραγράφου 5
του άρθρου 27 της αριθμ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/
Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει και στους αποδέκτες των αποσυρθέντων
προϊόντων του άρθρου 10 της παρούσης οι κυρώσεις
της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 27. Όλα τα
έγγραφα που συνηγορούν στις ανωτέρω διαπιστώσεις
υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κυρώσεις επιβάλλονται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο
του ιδίου ως άνω άρθρου 27.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες μετά
την διενέργεια των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων των ενεργειών απόσυρσης του άρθρου 7
της παρούσας ή/και των ελέγχων της παραγράφου 1
του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης, οι οποίες είναι καταλογιστέες στους αποδέκτες των αποσυρόμενων
προϊόντων του άρθρου 10 της παρούσας και σε εφαρμογή του άρθρου 120 του εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι ακόλουθες
κυρώσεις:
α. οι αποδέκτες των αποσυρόμενων από την αγορά
προϊόντων παύουν να είναι επιλέξιμοι για την αποδοχή
αποσύρσεων και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 120 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει και
β. οι αποδέκτες των αποσυρόμενων από την αγορά
προϊόντων του άρθρου 10 παράγραφος 1 της παρούσας
υποχρεούνται να πληρώσουν ποινή ποσού ίσου με:
i) την αξία των προϊόντων που έλαβαν, προσαυξημένη
κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς
που υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες των προϊόντων
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για τις οποίες διαπιστώθηκαν παρατυπίες, εάν οι εν λόγω
ποσότητες είναι μικρότερες του 10% των ποσοτήτων
που παρελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ενέργεια
απόσυρσης.
ii) Το διπλάσιο της αξίας των προϊόντων που έλαβαν,
προσαυξημένο κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας
και μεταφοράς που υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες
των προϊόντων για τις οποίες διαπιστώθηκαν παρατυπίες, εάν οι εν λόγω ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 10%
και 25% των ποσοτήτων που παρελήφθησαν κατά τη
συγκεκριμένη ενέργεια απόσυρσης.
iii) Την αξία των προϊόντων που έλαβαν προσαυξημένη κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς που υπολογίζεται με βάση όλες τις ποσότητες των
προϊόντων που παρελήφθησαν, εάν οι ποσότητες των
προϊόντων για τις οποίες διαπιστώθηκαν παρατυπίες
υπερβαίνουν το 25% των ποσοτήτων που παρελήφθησαν κατά τη συγκεκριμένη ενέργεια απόσυρσης.
Άρθρο 10
Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων
τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή
1. Τα προϊόντα διατίθενται με δωρεάν διανομή:
κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α της παραγράφου
4 του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως
ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:
i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)»,
όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014,
ii) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων,
iii) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών.
2. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο
άρθρο 83 του καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Επιπλέον,
οι αποδέκτες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου αποδεικνύουν ότι οι ποσότητες που
διανέμονται στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνουν εκείνες
που αγοράζουν κανονικά.
3. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου διανέμουν τα προϊόντα στους κάτωθι τελικούς
δικαιούχους - ωφελούμενους της δωρεάν διανομής:
α. οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 22 του ν. 4445/2016 (A΄ 236),
β. τα κοινωνικά παντοπωλεία,
γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/
FEAD)»,
δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των
οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά
τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ.
Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και
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ε. δημόσια σχολεία και παιδικές κατασκηνώσεις,
στ. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των
οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά
τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.400) ευρώ. Οι αποδέκτες
των παρ. 3δ και 3 στ υποχρεούνται να προσκομίσουν
στον εκάστοτε φορέα διανομής αντίγραφο δημοσίου
εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα η ιδιότητα
της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας αντίστοιχα, καθώς και
αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό). Τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του φορέα
διανομής για 5 χρόνια.
4. Σε περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι της ανωτέρω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα
που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους
αποδέκτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών
Συμπράξεων.
5. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών συνάπτουν σύμβαση
με τους αποδέκτες του παρόντος άρθρου στην οποία
περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής
συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων. Στην περίπτωση
των Κοινωνικών Συμπράξεων, αντισυμβαλλόμενος της
ως άνω σύμβασης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος της αντίστοιχης Κοινωνικής Σύμπραξης.
6. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου τηρούν όλα τα σχετικά στοιχεία για τον τρόπο
διανομής των αποσυρόμενων προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους προκειμένου να είναι
διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές και
ενωσιακές αρχές. Με την ολοκλήρωση της δράσης αποστέλλουν σχετική επιστολή τόσο στις ΔΑΟΚ - έδρα των
Οργανώσεων Παραγωγών ή των παραγωγών μη μελών
Οργανώσεων Παραγωγών όσο και στις ΔΑΟΚ - έδρα τους
στην οποία αναφέρονται απαραίτητα:
α. η Οργάνωση Παραγωγών ή ο παραγωγός μη μέλος
Οργάνωσης Παραγωγών,
β. το προϊόν που παρέλαβαν,
γ. ο αριθμός των τελικών δικαιούχων των προϊόντων
και
δ. οι διανεμηθείσες ποσότητες.
7. Οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο - ωφελούμενο - φυσικό
πρόσωπο - αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε κατανάλωση 5.000 γραμμαρίων ανά εβδομάδα και 5 λίτρα
χυμό. Επιπλέον, οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε
διανομή ανά τελικό δικαιούχο - ωφελούμενο - φυσικό
πρόσωπο - δεν ξεπερνούν τα 5.000 γραμμάρια και 5 λίτρα χυμό κάθε εβδομάδα.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά πληρωμής
Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για την υποβολή της
αίτησης ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 12
Υποδείγματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση δύο υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:
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Άρθρο 13
Όροι και διαδικασία μεταποίησης
αποσυρόμενων προϊόντων
1. Η πληρωμή σε είδος από τους αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν
διανομή στις μεταποιητικές επιχειρήσεις αντισταθμίζει
μόνο το κόστος μεταποίησης.
2. Υπεύθυνοι για τη μεταποίηση του αποσυρόμενου
νωπού προϊόντος είναι οι αποδέκτες αποσυρόμενων
προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή,
όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 10
της παρούσας απόφασης, οι οποίοι συνάπτουν υποχρεωτικά συμβάσεις με μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες
αναλαμβάνουν τη σχετική ενέργεια. Τα διαλαμβανόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσας ισχύουν κατ' αναλογία και
για την περίπτωση που οι αποδέκτες των αποσυρόμενων
προϊόντων υλοποιήσουν την δυνατότητα μεταποίησης
των αποσυρόμενων φρούτων με σκοπό τα μεταποιημένα προϊόντα πράγματι να διατεθούν στους τελικούς
δικαιούχους- ωφελούμενους της δωρεάν διανομής.
3. Αρμόδιες για όλη τη διαδικασία μεταποίησης, από
την παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος έως
και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής, είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που υλοποιούν την μεταποίηση.
4. Το συμφωνητικό μεταξύ των αποδεκτών των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν
διανομή και της μεταποιητικής επιχείρησης περιλαμβάνει όλους τους όρους σχετικά με την υλοποίηση της
μεταποίησης των προϊόντων και την παραλαβή των τελικών προϊόντων στους αποδέκτες των αποσυρόμενων
προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή.
Αντίγραφο του συμφωνητικού αυτού κατατίθεται στην
οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
όπου βρίσκεται η έδρα της μεταποιητικής επιχείρησης.
5. Το εν λόγω συμφωνητικό περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
• το χρονικό διάστημα υλοποίησης της μεταποίησης
έως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους
αποδέκτες της δωρεάν διανομής,
• την ποσότητα του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος,
• την αναλογία του νωπού προϊόντος σε σχέση με το
μεταποιημένο προϊόν που θα παραλάβει ο αποδέκτης
της δωρεάν διανομής,
• την ποσότητα του μεταποιημένου προϊόντος που θα
παραλάβει αποδέκτης της δωρεάν διανομής,
• δήλωση της μεταποιητικής βιομηχανίας ότι θα τηρείται η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για την
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων,
• τη σύσταση για την παραγωγή του τελικού προϊόντος που θα ακολουθήσει η μεταποιητική επιχείρηση,
(συστατικά, περιεκτικότητα κ.α.),
• το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας του τελικού
προϊόντος με την επισήμανση όπως αυτή ορίζεται στο
εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και με τις επιπλέον
ενδείξεις «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή
[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2016/1165
της Επιτροπής]. Απαγορεύεται η πώληση» και το Ευρωπαϊκό Έμβλημα.
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• Το λογότυπο είτε τα στοιχεία της μεταποιητικής επιχείρησης να μην καταλαμβάνουν εμβαδό μεγαλύτερο
από το 1/3 της κάθε πλευράς (οπτικού πεδίου) της συσκευασίας του μεταποιημένου προϊόντος.
Επιπλέον, σε περίπτωση που η μεταποιητική επιχείρηση δεν συσκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν, έχει την
υποχρέωση να συνάψει συμφωνητικό με συνεργαζόμενη
επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελική
συσκευασία .
6. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση
του έργου και πριν την παραλαβή του μεταποιημένου
προϊόντος από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής,
υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
ΠΕ στην οποία εδρεύουν για τη διενέργεια του ελέγχου
ποσοτικού και ποιοτικού του τελικού προϊόντος.
7. Οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής, πριν την έναρξη της διάθεσης του μεταποιημένου προϊόντος στους
τελικούς δικαιούχους- ωφελούμενους, ενημερώνουν
εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου
θα διανεμηθεί το τελικό προϊόν με κοινοποίηση στην
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Διεύθυνση
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη
διαδικασία υλοποίησης των παραδόσεων, το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, τον τόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων
που θα διανεμηθούν δωρεάν και τον αριθμό των τελικών
δικαιούχων-ωφελούμενων.
Άρθρο 14
Έλεγχοι διαδικασίας μεταποίησης
αποσυρόμενων προϊόντων
1. Διενεργούνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι
έλεγχοι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7
της παρούσας και επιπλέον οι κατωτέρω έλεγχοι:
• σε ποσοστό 10% των προς μεταποίηση αποσυρόμενων ποσοτήτων νωπών προϊόντων των αποδεκτών
της δωρεάν διανομής, στο σημείο παράδοσης τους στις
μεταποιητικές επιχειρήσεις.
• σε ποσοστό 10% σε ότι αφορά στην ποσότητα του
τελικού μεταποιημένου προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη
το ισοζύγιο της συμφωνηθείσας πρώτης ύλης σε σχέση
με το τελικό προϊόν μεταξύ του αποδέκτη της δωρεάν
διανομής και της μεταποιητικής επιχείρησης,
• σε ποσοστό 3% εργαστηριακός έλεγχος επί του τελικού μεταποιημένου συσκευασμένου και προς παράδοση προϊόντος, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία. Ο εν λόγω εργαστηριακός έλεγχος αφορά
την ποιότητα, και στη σύσταση του προϊόντος,
• Τα δείγματα προς έλεγχο λαμβάνονται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της αριθμ. 266355/11-02-2009
(ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει, στην έδρα της μεταποιητικής επιχείρησης ή της συνεργαζόμενης επιχείρησης που
πραγματοποιεί την τελική συσκευασία και αποστέλλο-
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νται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου για τον εργαστηριακό έλεγχο.
• Σε περίπτωση που η συσκευασία γίνεται εκτός της
μεταποιητικής βιομηχανίας διενεργείται επιπλέον ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κατά την παράδοση του
μεταποιημένου προϊόντος στην έδρα της συνεργαζόμενης επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η τελική
συσκευασία.
• σε ποσοστό 10% επί του τελικού μεταποιημένου συσκευασμένου και προς παράδοση προϊόντος διενεργείται ποσοτικός έλεγχος και έλεγχος τήρησης των διαδικασιών κατά την παράδοση στους τελικούς αποδέκτες.
Μετά από την ολοκλήρωση καθενός από τους ανωτέρω ελέγχους η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής η οποία διενεργεί τον έλεγχο ειδοποιεί την
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην
οποία αποστέλλονται τα προϊόντα προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι.
2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διοικητικούς ελέγχους ταυτόχρονα με τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης:
• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων
που παραδόθηκαν από την Οργάνωση Παραγωγών
στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που
διατέθηκαν από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις,
• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων
που παραδόθηκαν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που
διατέθηκαν στους τελικούς δικαιούχους- ωφελούμενους.»
Άρθρο 15
Μεταποίηση κατηγοριών αποσυρόμενων
οπωροκηπευτικών
Σχετικά με τη μεταποίηση των αποσυρόμενων ποσοτήτων που κατανέμονται στο άρθρο 3 της παρούσας,
καθορίζονται τα εξής:
1. Ροδάκινα, νεκταρίνια
α) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα
νωπά ροδάκινα ή νεκταρίνια στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2017.
β) Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρόμενων νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών που δύναται να αποσυρθεί για
αυτόν τον προορισμό ορίζεται στο 50% της αιτούμενης
ποσότητας κάθε Οργάνωσης Παραγωγών.
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γ) Για την περίπτωση της μεταποίησης των ροδάκινων
και νεκταρινιών σε χυμό η σύσταση του χυμού ορίζεται
σύμφωνα με την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ)
αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και
έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων
και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β΄/01.07.2015
(σελ. 14668-14669).
δ) Για την ανωτέρω σύσταση του χυμού από την μεταποίηση των ροδάκινων και νεκταρινιών, η μέγιστη σχέση
νωπού προϊόντος προς χυμό - τελικό προϊόν ορίζεται
σε 8,5: 1.
2. Προκειμένου να μην σημειωθεί υπέρβαση των ανωτέρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν
για αυτόν τον προορισμό πρέπει:
α) Οι Οργανώσεις Παραγωγών κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις ποσότητες που προτίθενται να μεταποιήσουν.
β) σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των ανωτέρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν
για αυτόν τον προορισμό ακολουθείται για τις συγκεκριμένες ποσότητες η διαδικασία της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 16
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΑλληλεγγύης
και Τροφίμων
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02024361707170012*

