
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3630/87095 
  Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδό-

τηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής 

σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προ-

σωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους πα-

ραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 

154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 

266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’/34), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
EURATOM» (Α’/70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, 

(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 671).

β) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921 
της Επιτροπή της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπι-
ση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων 
στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκη-
πευτικών (ΕΕ L 154, 11/06/2016,Μ σελ. 3).

3. Την υπ’ αριθμ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

4. Την αριθμ Υ26 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» 
(Β’/2144/06-10-2015).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιο-
δότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής της 
10ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών 
συμπληρωματικών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους 
παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τον σκοπό της παρούσας νοούνται ως:
1. «Προϊόντα»: τα προϊόντα του τομέα των οπωρο-

κηπευτικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επι-
τροπής, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν 
νωπά.

2. «Οργανώσεις Παραγωγών»: οι Οργανώσεις Πα-
ραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι 
αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/921 της Επιτροπής, τα οποία προορίζονται για να 
καταναλωθούν νωπά και υλοποιούν επιχειρησιακό πρό-
γραμμα.
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3. «Παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών»:
α. παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης Ορ-

γάνωσης 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) 2016/921 της Επιτροπής, τα οποία προ-
ορίζονται για να καταναλωθούν νωπά. 

γ. παραγωγοί που είναι μέλη Οργανώσεων Παραγω-
γών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής, τα οποία προ-
ορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και δεν υλοποιούν 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

δ. παραγωγοί που είναι μέλη Οργάνωσης Παραγωγών 
του τομέα των οπωροκηπευτικών της οποίας έχει ανα-
σταλεί η αναγνώριση.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες Ποσότητες Προϊόντων

1. Οι ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες διατί-
θεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και απο-
τελούν αντικείμενο στήριξης των συμπληρωματικών 
προσωρινών εκτάκτων μέτρων περιλαμβάνουν για την 
περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 
της Επιτροπής:

α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής δηλαδή: μήλα και αχλά-
δια: 800 τόνοι, δαμάσκηνα, επιτραπέζια σταφύλια και 
ακτινίδια: 4.900 τόνοι, ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπε-
ριές, αγγούρια και αγγουράκια: 400 τόνοι, πορτοκάλια, 
κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 2.400 τόνοι και 
ροδάκινα και νεκταρίνια: 6.300 τόνοι, και 

β. τις συμπληρωματικές ποσότητες του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτρο-
πής, οι οποίες κατανέμονται με την παρούσα απόφαση 
ως εξής: Μήλα και αχλάδια: 200 τόνους, Δαμάσκηνα, 
επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια: 200 τόνους Πορ-
τοκάλια, Κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 1.100 
τόνους, Ροδάκινα και νεκταρίνια: 1.500 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 συμπληρωματικών προσω-
ρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης των άρθρων 1 και 2 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 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 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την ενέργεια 
απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται 
να προβούν. Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10:00 π.μ. κάθε 
εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία ή ηλεκτρο-
νικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Οι ΔΑΟΚ 
τηρούν σειρά προτεραιότητας άφιξης των σχετικών αι-
τημάτων (αποδεδειγμένη ώρα άφιξης και ποσότητα για 
κάθε κοινοποίηση).

2. Στις Περιφερειακές Ενότητες που δραστηριοποιείται 
τουλάχιστον μία Οργάνωση Παραγωγών, οι παραγω-
γοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών υποχρεούνται 
να συνάψουν σύμβαση με αυτήν την Οργάνωση όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επι-
τροπής. Στην σύμβαση εκτός των άλλων υπάρχει όρος 
που καταγράφει ότι η παραληφθείσα ποσότητα συνάδει 
με τις περιφερειακές αποδόσεις των αγροτεμαχίων όπως 
αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 
και 2017 (ΕΑΕ 2016,2017). Οι Οργανώσεις Παραγωγών 
αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα των παραγωγών 
μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών. Οι ποσότητες που 
παραδίδονται από τους ανωτέρω παραγωγούς συνά-
δουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε 
έκταση ανά καλλιέργεια όπως έχει δηλωθεί στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 και 2017 (ΕΑΕ 2016,2017). 
Στη συνέχεια οι Οργανώσεις Παραγωγών κοινοποιούν 
στην ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την 
ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία 
προτίθεται να προβούν. Η προαναφερθείσα κοινοποί-
ηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10:00 
π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία 
ή ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα διαλαμβα-
νόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύ-
ει. Οι ΔΑΟΚ τηρούν σειρά προτεραιότητας άφιξης των 
σχετικών αιτημάτων (αποδεδειγμένη ώρα άφιξης και 
ποσότητα για κάθε κοινοποίηση).

3. Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που δεν 
δραστηριοποιούνται Οργανώσεις Παραγωγών, οι πα-
ραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών δεν υπο-
χρεούνται να συνάψουν τη σύμβαση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδό-
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής, αλλά 
κοινοποιούν στην ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής 
Ενότητας την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή 
στην οποία προτίθεται να προβούν. Η προαναφερθείσα 
κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως 
τις 10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλε-
πικοινωνία 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).
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4. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη 
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών που προτίθενται να απο-
σύρουν ντομάτες για δωρεάν διανομή επισυνάπτουν 
στην κοινοποίηση της πρόθεσής τους προς την ΔΑΟΚ 
της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και υπεύθυνη 
δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι οι σχετικές ποικιλίες 
προορίζονται για να καταναλωθούν νωπές.

5. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
κοινοποιήσεων πρόθεσης για δωρεάν διανομή του πα-
ρόντος άρθρου, από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και τις σχετικές 
εγκρίσεις υλοποίησης των δράσεων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ 
ενημερώνουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τις ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων εντός των οποί-
ων πρόκειται να παραδοθούν τα αποσυρόμενα προϊόντα 
για τις ποσότητες και τον ακριβή τόπο και χρόνο παρά-
δοσης 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 γίνε-
ται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την παράδοση των 
προϊόντων.

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 Πα-
ραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσε-
ων Παραγωγών, γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση 
κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την 
παρακολούθηση του συστήματος εξυπηρέτησης κατά 
προτεραιότητα:

α: Κάθε ημέρα και μέχρι τις 11.00 π.μ., οι ΔΑΟΚ των 
αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων, κοινοποιούν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάθε άλλου 
πρόσφορου μέσου στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία του άρθρου 11 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της 
Επιτροπής που αφορούν τις κοινοποιήσεις πρόθεσης 
απόσυρσης που έλαβαν από την έναρξη εφαρμογής του 
μέτρου έως και την ημέρα εκείνη.

Όταν μετά την παραλαβή των προαναφερθεισών κοι-
νοποιήσεων πρόθεσης, η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει υπέρβαση των ποσο-
τήτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:

αα) ενημερώνει άμεσα τις ΔΑΟΚ και την Δ/νση Συστη-
μάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων:

i) για την σχετική υπέρβαση,
ii) ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις ενδέχεται να μην είναι 

επιλέξιμες για την καταβολή της ενίσχυσης, 
iii) να μην παραλάβουν περαιτέρω κοινοποιήσεις,
iv) να μην προχωρήσουν στον έλεγχο των κοινοποιή-

σεων πρόθεσης αποσύρσεων της συγκεκριμένης ημέρας 
για 48 ώρες και ββ) ζητά από τις ΔΑΟΚ να της γνωστο-
ποιήσουν άμεσα την σειρά άφιξης των κοινοποιήσεων 
πρόθεσης των συγκεκριμένων ενεργειών απόσυρσης της 

συγκεκριμένης ημέρας (αποδεδειγμένη ώρα άφιξης και 
ποσότητα για κάθε κοινοποίηση).

Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ, με τη σειρά τους ενημερώνουν 
για τα ανωτέρω τις Οργανώσεις Παραγωγών ή/και τους 
παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών. Στη 
συνέχεια η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και Τροφίμων ενημερώνει τις ΔΑΟΚ και την
Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πότε θα ξεκινήσει 
ο έλεγχος των ανωτέρω προθέσεων υλοποίησης της 
δράσης καθώς και για τις ποσότητες που δύναται να 
είναι επιλέξιμες. Όταν η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει, με βάση τις κοινο-
ποιήσεις του σημείου β της παρούσας παραγράφου ότι 
η υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρθηκε ανωτέρω 
ήταν πλασματική, ενημερώνει τις ΔΑΟΚ και την Δ/νση 
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραλάβουν εκ νέου κοι-
νοποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου α 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες με 
τη σειρά τους ενημερώνουν σχετικά τις Οργανώσεις Πα-
ραγωγών και τους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων 
Παραγωγών.

β. Κάθε μέρα και μέχρι τις 15.00 μ.μ οι ΔΑΟΚ των αρ-
μοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάθε άλλου πρό-
σφορου μέσου στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο-
ράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτρο-
πής 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) 
2016/921 της Επιτροπής στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συγκεκριμένη κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συνο-
λικά στοιχεία των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την 
έναρξη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης έως και 
την προηγούμενη ημέρα. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλει στην Επιτροπή τα 
στοιχεία του άρθρου 11 του κατ’ εξουσιοδότηση Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής κατά την προ-
βλεπόμενη στο ίδιο άρθρο ημερομηνία με ταυτόχρονη 
κοινοποίηση των στοιχείων στην Δ/νση Συστημάτων 
Καλλιέργειας.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες κοι-
νοποίησης αφορούν ημέρες που δεν είναι εργάσιμες 
τότε οι εν λόγω κοινοποιήσεις γίνονται την προηγούμε-
νη εργάσιμη ημέρα και αναλόγως προσαρμόζεται και η 
περίοδος που υλοποιήθηκαν οι δράσεις που περιλαμ-
βάνονται στην κοινοποίηση. Όταν σε μια Περιφερειακή 
Ενότητα δεν έχουν υλοποιηθεί έκτακτα μέτρα στήριξης 
και επομένως οι κοινοποιήσεις των ενεργειών που υλο-
ποιήθηκαν είναι μηδενικές, τότε οι αντίστοιχες ΔΑΟΚ δεν 
προβαίνουν στην κοινοποίηση των μηδενικών υλοποι-
ηθεισών δράσεων.
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Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ενεργειών απόσυρσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής:

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. Ωστόσο, 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 πο-
σοτήτων που κοινοποιούνται προς απόσυρση και στο 
10% των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τους 
αποδέκτες.

β. Οι ενέργειες απόσυρσης της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 5 της παρούσας απόφασης υπόκεινται σε πρωτο-
βάθμιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 108 του Καν. 
(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Ωστόσο, οι πρωτοβάθμιοι 
έλεγχοι καλύπτουν το 100% της ποσότητας των προϊό-
ντων. Επιπλέον, ελέγχεται αν οι ποσότητες συνάδουν με 
τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση 
ανά καλλιέργεια που έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης 2016 και 2017 (ΕΑΕ 2016,2017).

γ. Κατά τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων ελέγχων των 
ανωτέρω περιπτώσεων του παρόντος άρθρου ελέγχεται 
επιπλέον ότι τα προϊόντα προορίζονται για να κατανα-
λωθούν νωπά και στην περίπτωση απόσυρσης ντομά-
τας η ορθότητα της δέσμευσης της παραγράφου 4 του 
άρθρου 5 της παρούσας.

2. Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι ενεργειών απόσυρσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 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. Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχι-
στον το 40% των φορέων που υπόκεινται σε πρωτοβάθ-
μιους 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 ευθύ-
νης 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, δη-
λαδή εκείνων εντός των οποίων έχουν την έδρα τους οι 
Οργανώσεις Παραγωγών, οι παραγωγοί μη μέλη Οργα-
νώσεων Παραγωγών και οι αποδέκτες των αποσυρόμε-
νων προϊόντων του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, 
οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται 
πριν την αποστολή των φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ. Με το πέρας των ελέγχων οι αρμόδιες επιτροπές 
των ΔΑΟΚ συντάσσουν σχετική έκθεση-πρακτικό ελέγ-

χου, όπου περιγράφεται πέραν των άλλων το ποσοστό 
ελέγχων επί των ποσοτήτων κατά προϊόν, των Οργανώ-
σεων Παραγωγών ή των παραγωγών μη μελών Οργα-
νώσεων Παραγωγών, και τους αποδέκτες του άρθρου 
10 της παρούσας απόφασης που πραγματοποιήθηκε 
ο έλεγχος. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίω-
σης των ελέγχων (Υποδείγματα 1 και 2 της παρούσας 
απόφασης) και οι εκθέσεις —πρακτικά ελέγχου —της 
παρούσας παραγράφου) αποστέλλονται στην ΔΑΟΚ 
στην περιοχή ευθύνης της οποίας έχουν την έδρα τους 
οι Οργανώσεις Παραγωγών ή οι παραγωγών μη μέλη 
Οργανώσεων Παραγωγών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 8
Επιτροπές Ελέγχου

1. Οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι 
των ενεργειών απόσυρσης του άρθρου 7 της παρού-
σας διεξάγονται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 
των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της αρ. 
266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β/2009) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται με το 
άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, η τριμε-
λής 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 απόφασης, εφαρμόζονται στις Οργανώσεις 
Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώ-
σεων Παραγωγών οι κυρώσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 27 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β/2009) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει και στους αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊ-
όντων του άρθρου 10 της παρούσης οι κυρώσεις της 
παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 27. Οι κυρώσεις 
επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το προτε-
λευταίο εδάφιο του ιδίου ως άνω άρθρου 27.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες μετά 
την διενέργεια των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμι-
ων ελέγχων των ενεργειών απόσυρσης του άρθρου 7 
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 Κα-
νονισμού (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:
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i) την αξία των προϊόντων που έλαβαν, προσαυξημένη 
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 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 παρατυπί-
ες, 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 προσαυξημέ-
νη κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας και μεταφο-
ράς 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 παρελήφθη-
σαν κατά τη συγκεκριμένη ενέργεια απόσυρσης.

Άρθρο 10
Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων
τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή

1. Τα προϊόντα διατίθενται με δωρεάν διανομή:
α. 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 «Επι-
σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας (TEBA/FEAD)», όπως διαλαμβά-
νεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014,

ii) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων
iii) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και 
β. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 

4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες:

i) δημόσια σχολεία και
ii) παιδικές κατασκηνώσεις.
2. Οι αποδέκτες των περιπτώσεων α και β της παρα-

γράφου 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 συ-
μπληρώνουν εκείνες που αγοράζουν κανονικά.

3. Οι αποδέκτες της περίπτωσης α της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου διανέμουν τα προϊόντα στους 
κάτωθι τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους της δω-
ρεάν διανομής:

α. οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής 
κρίσης, οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 235 του N. 4389/2016 (A’/94),

β. τα κοινωνικά παντοπωλεία,
γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (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 τεσσά-
ρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και

ε. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των 
οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά 
τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ.

4. Σε περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι της ανω-
τέρω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα 
που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους 
αποδέκτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιά-
θετα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών 
Συμπράξεων.

5. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη 
μέλη Οργανώσεων Παραγωγών συνάπτουν σύμβαση 
με τους αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου στην οποία περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος 
και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προ-
ϊόντων. Στην περίπτωση των Κοινωνικών Συμπράξεων, 
αντισυμβαλλόμενος της ως άνω σύμβασης είναι ο Επικε-
φαλής Εταίρος της αντίστοιχης Κοινωνικής Σύμπραξης. 
Στις λοιπές περιπτώσεις αντισυμβαλλόμενος της ως άνω 
σύμβασης είναι ο κατά το νόμο αρμόδιος.

6. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου τηρούν όλα τα σχετικά στοιχεία για τον τρόπο 
διανομής των αποσυρόμενων προϊόντων στους τελι-
κούς δικαιούχους-ωφελούμενους προκειμένου να είναι 
διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές και 
ενωσιακές αρχές. Με την ολοκλήρωση της δράσης απο-
στέλλουν 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 πα-

ραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό 
πρόσωπο- αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε κατα-
νάλωση 3.500 γραμμαρίων ανά εβδομάδα. Επιπλέον, 
οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά 
τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- δεν 
ξεπερνούν τα 3.500 γραμμάρια κάθε εβδομάδα».

Άρθρο 11
Δικαιολογητικά πληρωμής

Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για την υποβολή 
της αίτησης ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα δι-
καιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επι-
τροπής.
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Άρθρο 12
Επιτροπή Παραλαβής Δράσεων

Η παράγραφος 2 του άρ. 26 της υπ’ αρ. 266355/11-02-
2009 (Β’/594) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Τριμελής 
Επιτροπή παραλαβής των δράσεων. Με απόφαση του 
οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Πε-
ριφερειακής Ενότητας τριμελής επιτροπή αποτελούμενη 
από δυο γεωπόνους και ένα οικονομικό υπάλληλο. Του-
λάχιστον ο ένας εκ των δύο γεωπόνων είναι ποιοτικός 
ελεγκτής. Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι διαφορετικά 
από τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η επι-
τροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του Δ/ντή της 
αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της 
Περιφερειακής Ενότητας συγκεκριμένων ειδικοτήτων 

των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Έργο της επιτροπής είναι η διεξαγωγή:
α. των διοικητικών ελέγχων όλων των αιτήσεων ενί-

σχυσης με το άρθρο 105 του Καν. (ΕΕ) 543/2011,
β. των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στο άρ-

θρο 107 του Καν. (ΕΕ) 543/2011
γ. των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 108, 109 

και στο άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 543/2011
και η σύνταξη σχετικού πρακτικού ελέγχου. Τα ανω-

τέρω πρακτικά ελέγχου διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Άρθρο 13
Υποδείγματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση δύο υποδείγ-
ματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και 
έχουν ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26213Τεύχος Β’ 2413/04.08.2016

 1
 

 (
) 

(
’ 

 (
) 2

01
6/

92
1 

)
  

 -
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
. 

 -
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

, 
: 

(
) 

 2
5 .   

(
) 

 «

 [
’ 

 (
) 

. 
20

16
/9

21
 

]»
 

(
) 

  
  

  
 

 

  
  

  
 

 

  
: -

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 
   

   
   

  

: -
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 

: 
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 
   

 
   

   
 

:  
 

/
…

…
…

…
…

…
.  

   
   

 
1)

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
2)

 

3)
  

(
 –

 
) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26214 Τεύχος Β’ 2413/04.08.2016

Άρθρο 14
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024130408160008*
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