ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ
KOA10: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2014
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Μέτρο 3: Αποσύρσεις 1750 τόνων εσπεριδοειδών από την
αγορά

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 7 Αυγούστου 2014 η Ρωσική Κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής
ορισμένων
προϊόντων
από
την
Ευρωπαϊκή
Ένωση
στη
Ρωσία,
συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών.
Η απαγόρευση αυτή έχει
δημιουργήσει σοβαρή απειλή για τη διάθεση κυπριακών γεωργικών προϊόντων και
κυρίως εσπεριδοειδών, αφού μια σημαντική εξαγωγική αγορά έχει ξαφνικά καταστεί
μη διαθέσιμη.
Με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών που επηρεάζονται από το εμπάργκο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1031/2014, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών έκτακτων μέτρων στήριξης για
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, καθώς και τον κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ο οποίος τροποποιεί τον πρώτο. Από τα προϊόντα
που εξάγει η Κύπρος στη Ρωσία, από τους πιο πάνω Κανονισμούς καλύπτονται τα
εσπεριδοειδή και συγκεκριμένα τα πορτοκάλια, οι κλημεντίνες και τα μανταρίνια στα
οποία περιλαμβάνονται υβρίδια μανταρινιών όπως Μαντόρα, Νόβα και Μιννεόλα.
Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, έχει ετοιμαστεί σχετικό έκτακτο μέτρο, το
οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί από αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών το
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Το μέτρο αφορά την απόσυρση από την αγορά
1.750 τόνων πορτοκαλιών και μανταρινιών, είτε για δωρεάν διανομή τους σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, είτε για άλλους προορισμούς.
2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ












Κατ ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της Επιτροπής, σχετικά
με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Κατ ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 της Επιτροπής, για την
τροποποίηση του κατ ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά
με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και τους
σχετικούς εκτελεστικούς του Κανονισμούς όπως αυτή εκάστοτε τροποποιούνται.
Οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών
Προϊόντων Νόμοι του 2002 και 2004 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και τους
σχετικούς εκτελεστικούς του Κανονισμούς όπως αυτή εκάστοτε τροποποιούνται.

3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό των έκτακτων μέτρων και
ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει αναθέσει την
εφαρμογή τους στο Τμήμα Γεωργίας. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται από τον ΚΟΑΠ.
Στο πιο κάτω κείμενο Αρμόδια Αρχή σημαίνει Τμήμα Γεωργίας ή ΚΟΑΠ, ανάλογα με
την περίπτωση.
4. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη των παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω της
επιβολής στις 7 Αυγούστου, 2014 από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης
εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία.
Συγκεκριμένα, Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, παραγωγοί μέλη Οργανώσεων Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων
Παραγωγών που συνάπτουν σχετικές συμβάσεις με Οργανώσεις Παραγωγών, θα
τύχουν ενίσχυσης για απόσυρση από τη αγορά μέχρι 1.750 τόνους εσπεριδοειδών,
των ειδών Πορτοκαλιών και Μανταρινιών.
5. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς εφαρμογής των Μέτρων στήριξης, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
 Οργάνωση Παραγωγών: Η Οργάνωση Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί
βάσει των περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών
Προϊόντων Νόμων του 2002 και 2004 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
 Φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα: Νοούνται οι φιλανθρωπικές
οργανώσεις, τα κρατικά ιδρύματα των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, τα
εθελοντικά ιδρύματα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα
σωφρονιστικά ιδρύματα που παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των
Κ.Δ.Π. αριθ. 386 του 2004, οι κοινοτικές και κρατικές στέγες ηλικιωμένων και
αναπήρων οι οποίες παρουσιάζονται στον κατάλογο εγκεκριμένων στεγών
ηλικιωμένων και αναπήρων που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας , καθώς και τα κοινωνικά παντοπωλεία.
 Άλλοι προορισμοί: Νοούνται οι κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα προϊόντα
απόσυρσης δύναται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή και οι μονάδες
κομποστοποίησης.
 Μετουσίωση: Νοείται η μετατροπή του προϊόντος κατά τρόπο που να εμποδιστεί
η εισαγωγή του στο εμπόριο.
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6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
i) Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ii) Παραγωγοί οι οποίοι είναι μέλη σε Οργανώσεις Παραγωγών που δεν
εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να
πραγματοποιούν τις αποσύρσεις μέσω των Οργανώσεων τους.
iii) Παραγωγοί οι οποίοι δεν είναι μέλη σε Οργάνωση Παραγωγών, οι οποίοι για
να συμμετέχουν στο Μέτρο θα πρέπει να συνάψουν σχετική σύμβαση με
Οργάνωση Παραγωγών και να πραγματοποιούν τις αποσύρσεις μέσω αυτής.
Πρότυπο έντυπο της σχετικής σύμβασης παρουσιάζεται στο Παράρτημα VI.
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.
8. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η εφαρμογή του Μέτρου αρχίζει με τη δημοσιοποίηση της έναρξης του από την
Αρμόδια Αρχή. Οι αιτητές θα μπορούν να εφαρμόζουν τις Δράσεις του Μέτρου μέχρι
την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες για κάθε Δράση
έχουν εξαντληθεί, ή την 30ή Ιουνίου 2015, ανάλογα ποια ημερομηνία είναι
προγενέστερη. Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του
συνόλου της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2015,
ενώ η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου
2015.
 Εφαρμογή του Μέτρου από τους αιτητές: μέχρι 30/6/2015.
 Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία για πληρωμή: μέχρι
31/7/2015
 Πληρωμή δικαιούχων από ΚΟΑΠ: μέχρι 30/9/2015.
9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράση 1 - Δωρεάν Διανομή: Οι δικαιούχοι που θα συμμετέχουν στο Μέτρο, θα
τυγχάνουν ποσοτικής οικονομικής στήριξης για απόσυρση ποσοτήτων
εσπεριδοειδών των ειδών Πορτοκαλιών και Μανταρινιών από την αγορά για δωρεάν
διανομή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα. Διαθέσιμη ποσότητα για
τη Δράση 1 είναι 1.000 τόνοι.
Δράση 2 - Άλλοι Προορισμοί: Οι δικαιούχοι που θα συμμετέχουν στο Μέτρο, θα
τυγχάνουν ποσοτικής οικονομικής στήριξης για απόσυρση ποσοτήτων
εσπεριδοειδών των ειδών Πορτοκαλιών και Μανταρινιών από την αγορά για άλλους
προορισμούς. Διαθέσιμη ποσότητα για τη Δράση 2 είναι 750 τόνοι.
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10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
εμπορίας, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του
Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 543/2011, με εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την
παρουσίαση και την επισήμανση των προϊόντων. Τα προϊόντα μπορούν να
αποσύρονται χύμα και να έχουν διαφορετικά μεγέθη, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας ΙΙ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και το
μέγεθος.
Τα προϊόντα που αποσύρονται για δωρεάν διανομή, θα διανέμονται μόνο σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα.
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα διανέμονται δωρεάν, θα πρέπει να είναι
επιπρόσθετες από αυτές που αγοράζονται συνήθως από τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις και ιδρύματα.
Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα και την ένδειξη
«Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
543/2011) ».
Οι ποσότητες κάθε είδους/ποικιλίας που θα αποσύρονται από τις Οργανώσεις
Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα πρέπει να συνάδουν
με τις εκτάσεις που δηλώνονται από τις Οργανώσεις Παραγωγών στην Αρμόδια
Αρχή σχετικά με την έγκριση της αναγνώρισης τους.
Οι ποσότητες κάθε είδους/ποικιλίας που θα αποσύρονται από παραγωγούς μέλη
Οργανώσεων Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς
και από τους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, θα πρέπει να είναι
ιδίας παραγωγής και να συνάδουν με τις εκτάσεις που θα δηλωθούν από τους
αιτητές στην αίτηση χορήγησης και καταβολής της χρηματοδοτικής συνδρομής της
Ένωσης.
Τα προϊόντα που αποσύρονται για άλλους προορισμούς, θα πρέπει να
μετουσιώνονται.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Αρμόδια Αρχή θα ανακοινώσει την έναρξη του Μέτρου και θα ενημερώσει τους
αιτητές για τις πρόνοιες του Μέτρου.
Οι αιτητές θα κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή κάθε ενέργεια απόσυρσης, με
αποστολή κατάλληλα συμπληρωμένου Εντύπου Κοινοποίησης που παρουσιάζεται
στο Παράρτημα ΙΙΙ, με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό
Γραφείο. Οι κοινοποιήσεις θα γίνονται το γρηγορότερο 7 (επτά) ημερολογιακές
μέρες και τουλάχιστον 1 (μια) εργάσιμη μέρα πριν την απόσυρση. Σε περίπτωση
που η κοινοποίηση γίνει νωρίτερα από 7 ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία
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απόσυρσης, ως ημερομηνία κοινοποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία 7
ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι Οργάνωση Παραγωγών που εφαρμόζει
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την κοινοποίηση θα την στέλνει η Οργάνωση
Παραγωγών.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι παραγωγός μέλος Οργάνωσης Παραγωγών
που δεν εφαρμόζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την κοινοποίηση θα τη στέλνει ο
αιτητής μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών στην οποία είναι μέλος.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι παραγωγός μη μέλος Οργάνωσης Παραγωγών,
την κοινοποίηση θα τη στέλνει ο αιτητής μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών με την
οποία έχει συνάψει σύμβαση για συμμετοχή στο Μέτρο.
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο
Αμμοχώστου
Λάρνακας
Λευκωσία
Λεμεσού
Πάφος
Περιφ. Γ. Γραφείο Π. Χρυσοχούς
Πιτσιλιά

Αρ. Τηλεφώνου
23812130
24202840
22819704
25803900
26804596
26321531
25874031

Αρ. τηλεομοιότυπου
(φαξ)
23731071
24202867
22305465
25306638
26306320
26321723
25522219

Βάσει των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο σημείο 11.2, η Αρμόδια Αρχή θα
πραγματοποιεί πρωτοβάθμιους επιτόπιους έλεγχους των ενεργειών απόσυρσης για
τα εξής:
i. Έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας.
ii. Φυσικό έλεγχο του βάρους των προϊόντων
iii. Έλεγχο συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές εμπορίας, όπως
αυτές αναφέρονται στο σημείο 10.1. στα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
Οι έλεγχοι για τα προϊόντα που αποσύρονται για δωρεάν
πραγματοποιούνται στα σημεία αναχώρησης των προϊόντων.

διανομή

θα

Οι έλεγχοι για τα προϊόντα που αποσύρονται για άλλους προορισμούς θα
πραγματοποιούνται τόσο στα σημεία αναχώρησης, όσο και στα σημεία τελικού
προορισμού, για διαπίστωση της μετουσίωσης τους.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα σημεία αναχώρησης των προϊόντων, ο αιτητής ή
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, οφείλει να είναι παρών στον έλεγχο και να
υπογράψει το έντυπο ελέγχου. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Οργάνωση
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Παραγωγών, παρών κατά τον έλεγχο θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος της Οργάνωσης και να φέρει μαζί του εξουσιοδότηση από την
Οργάνωση Παραγωγών.
Στην περίπτωση των αιτητών που είναι Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι έλεγχοι θα καλύψουν τουλάχιστον το 10% των
ποσοτήτων που θα αποσυρθούν συνολικά και τουλάχιστον το 10% των αιτητών.
Στην περίπτωση των αιτητών που είναι παραγωγοί μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και παραγωγοί μη μέλη
Οργανώσεων Παραγωγών, οι έλεγχοι θα καλύψουν το 100% των ποσοτήτων που θα
αποσυρθούν.
Με το πέρας του έλεγχου που διενεργείται σύμφωνα με το σημείο 11.3, αν δεν
διαπιστωθεί καμιά παρατυπία, η Αρμόδια Αρχή θα επιτρέπει την απόσυρση όπως
έχει κοινοποιηθεί. Για τις ποσότητες που δεν θα δεχθούν έλεγχο, η Αρμόδια Αρχή θα
επιτρέπει τις αποσύρσεις όπως έχουν κοινοποιηθεί από τις Οργανώσεις
Παραγωγών, οι οποίες θα συμπληρώνουν κατάλληλα το Έντυπο Δήλωσης
Αποστολής που παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV.
Λόγω της ύπαρξης μέγιστης ποσότητας απόσυρσης στο Μέτρο για κάθε Δράση
(1.000 τόνοι για τη Δράση 1 και 750 τόνοι για τη Δράση 2), η Αρμόδια Αρχή θα
παρακολουθεί τις ποσότητες που αποσύρονται και αν αυτές καλύψουν τη μέγιστη
πριν την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 30ή Ιουνίου 2015, θα ενημερώσει
σχετικά τους αιτητές.
Σε περίπτωση που οι εκάστοτε διαθέσιμες ποσότητες είναι λιγότερες από τις
ποσότητες που κοινοποιούνται για απόσυρση, θα διατίθενται στους αιτητές κατά
προτεραιότητα, βάσει των ημερομηνιών των κοινοποιήσεων που αυτοί υποβάλουν
όπως περιγράφεται στο σημείο 11.2, ικανοποιώντας τις κοινοποιήσεις που
υποβλήθηκαν προγενέστερα.
Κατά την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, θα πρέπει να συμπληρώνεται
κατάλληλα το ειδικό δελτίο αποστολής /παραλαβής που παρουσιάζεται στο
Παράρτημα V, τόσο από τον αποστολέα, όσο και από των παραλήπτη, καθώς και
από το μεταφορέα των προϊόντων.
Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί δευτεροβάθμιους έλεγχους των ενεργειών απόσυρσης
βάσει ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου που παρουσιάζει κάποιος αιτητής να
προβεί σε αποσύρσεις που δεν είναι σύμφωνες με προς τις πρόνοιες του Μέτρου.
Τα κριτήρια για την ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου αφορούν, μεταξύ άλλων, τις
διαπιστώσεις κατά τους προηγούμενους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους
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ελέγχους, καθώς και την ύπαρξη ή όχι διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας από
τον αιτητή.
Οι έλεγχοι συνίστανται σε επιτόπιους έλεγχους στις εγκαταστάσεις των αιτητών και
των αποδεκτών των αποσυρθέντων προϊόντων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
τήρηση των προϋποθέσεων για την πληρωμή της ενωσιακής ενίσχυσης.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστο το 40% των φορέων που υπόκεινται σε
πρωτοβάθμιους ελέγχους και τουλάχιστον το 5% της συνολικής ποσότητας που
έχει αποσυρθεί από την αγορά.
Οι δικαιούχοι αιτητές θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης και καταβολής της
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 16.
Οι αιτητές, καθώς και οι αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται, οφείλουν να
διατηρούν όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά έγγραφα που αφορούν την
διανομή των προϊόντων.

12. ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων, τόσο για δωρεάν διανομή, όσο και για
άλλους προορισμούς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υπόκεινται στους έλεγχους
που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.
Οι αποδέκτες των αποσυρθέντων προϊόντων για δωρεάν διανομή, οφείλουν να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά έγγραφα για τον τελικό προορισμό για κάθε ένα από τα
σχετικά προϊόντα, τα οποία συνίστανται σε πιστοποιητικό παραλαβής (ή ισοδύναμο
έγγραφο) των αποσυρθέντων προϊόντων από τρίτους, με σκοπό τη δωρεάν διανομή
τους.
Δεν χρειάζεται οι αποδέκτες να διατηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία αποθήκης και
λογιστικά χρηματοοικονομικά βιβλία για τα σχετικά προϊόντα, λόγω του ότι οι
ποσότητες που θα λάβουν είναι μικρές.

13. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή του Μέτρου από Οργανώσεις
Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αποτελούν μέρος του
Επιχειρησιακού τους Ταμείου.
Οι επιπρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιούνται για απόσυρση για δωρεάν
διανομή και αφορούν τη διαλογή/συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων, είναι
επιλέξιμες για ενωσιακή στήριξη:
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 Τα έξοδα μεταφοράς είναι επιλέξιμα με βάση τα κατ ΄ αποκοπή ποσά που
προκύπτουν ανάλογα με την απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης και του
τόπου παράδοσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.
Τα έξοδα μεταφοράς θα υπόκεινται στην υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία θα
πιστοποιούν:
i. Την ονομασία των δικαιούχων φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων.
ii. Την ποσότητα των σχετικών προϊόντων.
iii. Την παραλαβή από τις δικαιούχες φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα
και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα μεταφοράς.
iv. Την απόσταση μεταξύ του τόπου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης.
 Τα έξοδα διαλογής και συσκευασίας είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των κατ ΄
αποκοπή ποσών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, όσο αφορά προϊόντα
που διατίθενται σε συσκευασίες μικρότερες των 25 κιλών καθαρού βάρους.
Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα ή την ένδειξη
«Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή».
Η πληρωμή των εξόδων διαλογής και συσκευασίας υπόκεινται στην υποβολή
δικαιολογητικών, τα οποία πιστοποιούν:
i. Την ονομασία των δικαιούχων φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων.
ii. Την ποσότητα των σχετικών προϊόντων.
iii. Την παραλαβή από τις δικαιούχες φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα,
διευκρινίζοντας τον τρόπο παρουσίασης.
 Τόσο τα έξοδα μεταφοράς, όσο και τα έξοδα διαλογής και συσκευασίας, τα
επωμίζεται ο αιτητής που θα αιτηθεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.
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14. ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ποικιλία

Μανταρίνια
Πορτοκάλια

Απόσυρση για δωρεάν διανομή
(€/τόνο)
Οργανώσεις
Μη μέλη Ορ. Παρ.
Παραγαωγών
και μέλη Ορ. Παρ.
που εφαρμόζουν
που δεν
Επιχ. Πρόγραμμα εφαρμόζουν Επιχ.
Πρόγραμμα
195
195
210
210

Απόσυρση για άλλους προορισμούς
(€/τόνο)
Οργανώσεις
Μη μέλη Ορ. Παρ.
Παραγαωγών
και μέλη Ορ. Παρ.
που εφαρμόζουν
που δεν
Επιχ. Πρόγραμμα
εφαρμόζουν Επιχ.
Πρόγραμμα
195
97,50
210
105

15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κατανομή στήριξης(%)
Απόσυρση για δωρεάν διανομή
Απόσυρση για άλλους προορισμούς
Επιχειρησιακό
Επιχειρησιακό
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ταμείο Ορ. Π.
Ταμείο Ορ. Π.
Οργανώσεις
Παραγωγών που
εφαρμόζουν
Επιχ. Πρόγραμμα
Μη μέλη Ορ. Παρ. και
μέλη Ορ. Παρ. που δεν
εφαρμόζουν
Επιχ. Πρόγραμμα.

100%

75%

100%

100%

25%

16. ΠΟΙΝΕΣ
16.1. Εάν έπειτα από τον έλεγχο που αναφέρεται στο σημείο 11.3, διαπιστώνονται
παρατυπίες όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας, ο αιτητής υποχρεούται:
i. Να πληρώσει ποινή ποσού ίσου με την ενωσιακή συνδρομή, που υπολογίζεται με
βάση τις ποσότητες αποσυρθέντων προϊόντων τα οποία δεν πληρούσαν τις
προδιαγραφές εμπορίας, εάν οι εν λόγω ποσότητες είναι μικρότερες του 10% των
ποσοτήτων που κοινοποιήθηκαν βάσει του σημείου 11.2, όσον αφορά τη
συγκεκριμένη ενέργεια απόσυρσης.
ii. Να πληρώσει ποινή ποσού διπλάσιου της ενωσιακής συνδρομής, εάν οι εν λόγω
ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% των ποσοτήτων που
κοινοποιήθηκαν βάσει του σημείου 11.2.
iii. Να πληρώσει ποινή ποσού ίσου με την ενωσιακή συνδρομή για το σύνολο της
ποσότητας που κοινοποιήθηκε βάσει του σημείου 11.2, όταν οι εν λόγω
ποσότητες υπερβαίνουν το 25% των ποσοτήτων που κοινοποιήθηκαν.
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16.2. Εάν διαπιστωθεί ότι, ο αιτητής υποβάλει αίτηση για χρηματοδοτική συνδρομή
της Ένωσης, για ποσό που υπερβαίνει αυτό που δικαιούται κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του 3%, επιβάλλεται ποινή. Το ποσό της ποινής προκύπτει από τη
διαφορά μεταξύ του ποσού που αιτείται και του ποσού που δικαιούται.
16.3. Η αίτηση για ενίσχυση θα θεωρείται μη επιλέξιμη, εάν τα προϊόντα που
αποσύρονται δεν έχουν διατεθεί όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του Μέτρου, ή
εάν η απόσυρση ή ο προορισμός της είχε αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή
αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
16.4. Η αίτηση για ενίσχυση θα απορρίπτεται εάν ο αιτητής, η Οργάνωση
Παραγωγών, μέλος αυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της παρεμποδίζει τη διενέργεια
επιτόπιου έλεγχου.
16.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες οι οποίες είναι καταλογιστέες
στους αποδέκτες αποσυρθέντων προϊόντων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
i. Οι αποδέκτες παύουν να είναι επιλέξιμοι για την αποδοχή αποσύρσεων.
ii. Οι αποδέκτες θα υποχρεούνται να επιστρέψουν την αξία των προϊόντων που
έλαβαν, προσαυξημένη κατά τα έξοδα διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς.
16.6. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ποινών και η ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη της κοινοποίησης των
παρατυπιών στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της
Επιτροπής.
17. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
17.1. Οι αιτητές θα υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής
συνδρομής της Ένωσης στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, έως τις 31 Ιουλίου
2015.
17.2. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά που
αναγράφουν το σχετικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και να
περιλαμβάνουν γραπτή δέσμευση ότι ο αιτών δεν έχει λάβει και δεν πρόκειται να
λάβει διπλή ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση ούτε αποζημίωση βάσει
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όσον αφορά τις ενέργειες οι οποίες πληρούν τις
προϋποθέσεις για χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για την εφαρμογή του
Μέτρου.
17.3. Οι αιτήσεις για ενίσχυση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση των
φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η
δωρεάν διανομή, ότι οι ποσότητες που παρέλαβαν από τον αιτητή ήταν
επιπρόσθετες από αυτές που αγοράζονταν συνήθως.
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18. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
O ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες εκ μέρους των αιτητών που
διαπιστώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής,
της 14ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της
κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης
στον τομέα αυτό. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την
οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που
προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή
ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είτε με τη
μείωση ή ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται
απευθείας για λογαριασμό της Ε.Ε., είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό
προϋπολογισμό.
Με απλά λόγια σύμφωνα με τα πιο πάνω "παρατυπία" είναι οποιαδήποτε πράξη ή
παράληψη εκ μέρους του αιτητή η οποία παραβιάζει τον νόμο (κοινοτικό και /ή
εθνικό) και έχει ή θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη ενίσχυσης από
τον αιτητή την οποία δεν δικαιούται βάσει του νόμου. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η
ύπαρξη πρόθεσης εκ μέρους του αιτητή για τη διαπίστωση μιας παρατυπίας.
Παρατυπίες δύναται να διαπιστωθούν τόσο μετά την πληρωμή της ενίσχυσης όσο και
πριν.
Για κάθε παρατυπία, ο ΚΟΑΠ παρέχει προς την Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)) λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3
του Κανονισμού (EK) αριθ.1848/2006. Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που
προβλέπονται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς
την Επιτροπή τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα
προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης να κοινοποιηθούν στην OLAF
σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ης
Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων
δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη
σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων
κρατών μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των
κανόνων εφαρμογής του.
19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενημέρωση των αιτητών για τη λειτουργία στον ΚΟΑΠ Αρχείων Προσωπικών
Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001:
Η τήρηση του αρχείου σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και
των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
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(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται
στο σημείο (α),
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000
Λευκωσία, τηλ.: 000357 22557777, Φαξ: 00357 22557755.
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας,
Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Yπουργείο Εσωτερικών
και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων
αρμοδιοτήτων τους.
Σε εφαρμογή του άρθρου 111 του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013, ο ΚΟΑΠ
υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των
δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το
ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά
πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική
προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα,
τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το
υπό εξέταση οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων
μέτρων. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς
που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω
Kοινοτικοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και
διερεύνησης της Ένωσης και των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
20. ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(EE) ΑΡΙΘ. 1306/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΤΙΤΛΟΣ V, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ)
Ο αιτητής δύναται να ελεγχθεί εκ των υστέρων από εντεταλμένους ελεγκτές του
ΚΟΑΠ, σύμφωνα με το Κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 (ΤΙΤΛΟΣ V,
Κεφάλαιο ΙΙΙ).
Τι αφορούν οι συγκεκριμένοι, εκ των υστέρων έλεγχοι
Οι εν λόγω, εκ των υστέρων έλεγχοι αφορούν τα εμπορικά έγγραφα των οντοτήτων
εκείνων που είναι δικαιούχοι ή οφειλέτες και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το
σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ ή των αντιπροσώπων τους ("επιχειρήσεις"),
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι συναλλαγές που αποτελούν μέρος του
συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ έχουν όντως πραγματοποιηθεί και κατά
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πόσον έχουν εκτελεστεί ορθώς. Σημειώνεται ότι η ακρίβεια των κυριότερων
στοιχείων που υπόκεινται στον έλεγχο επαληθεύεται με διασταυρωτικούς ελέγχους,
που αφορούν επίσης, εάν χρειαστεί, τα εμπορικά έγγραφα τρίτων μερών.
Ορισμοί
«εμπορικά έγγραφα»: κάθε βιβλίο, κατάλογος, σημείωση και δικαιολογητικό
έγγραφο, λογιστικό βιβλίο, αρχείο παραγωγής και ποιότητας και η αλληλογραφία
σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και τα
εμπορικά στοιχεία, υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικά αποθηκευμένων στοιχείων, εφόσον τα έγγραφα ή στοιχεία αυτά έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με τις υπό έλεγχο συναλλαγές.
«τρίτο πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άμεση ή έμμεση
σχέση με τις πράξεις που γίνονται στα πλαίσια του συστήματος χρηματοδότησης
από το ΕΓΤΕ.
Υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν στους ελεγκτές πρόσβαση στα
εμπορικά έγγραφα και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή τρίτο μέρος έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν
ότι παρέχονται στους υπεύθυνους για τον έλεγχο υπαλλήλους ή στα
εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα, όλα τα εμπορικά έγγραφα και οι
συμπληρωματικές πληροφορίες. Τα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στοιχεία πρέπει να
παρέχονται σε κατάλληλο υπόθεμα. Όταν το σύνολο ή μέρος των εμπορικών
εγγράφων που βάσει του εν λόγω Κανονισμού πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
ελέγχου, βρίσκονται σε επιχείρηση του ιδίου εμπορικού ομίλου, της ίδιας εταιρείας ή
της ίδιας σύμπραξης επιχειρήσεων που διευθύνεται σε ενιαία βάση με την
ελεγχόμενη εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται εντός ή εκτός του εδάφους της
Ένωσης, η ελεγχόμενη επιχείρηση πρέπει να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για
τον έλεγχο υπαλλήλων, σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από το κράτος μέλος
που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια του ελέγχου.
Ειδική Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης του ΚΟΑΠ είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με το
άρθρο 85 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 και το άρθρο 14(2) του Περί της
Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμο του 2003, για
την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού, το σχεδιασμό, τον συντονισμό
και τη γενική εποπτεία των εν λόγω ελέγχων που διενεργούνται από υπαλλήλους
που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Εξειδικευμένους για τους συγκεκριμένους
ελέγχους, ελεγκτές στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΚΟΑΠ, στο Τμήμα
Τελωνείων κ.α.).
Νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνονται μέσα από τη Νομοθεσία της Ε.Ε. και της
Κυπριακής Δημοκρατίας για τις σχετικές νομικές τους υποχρεώσεις. Η παρούσα
αναφορά είναι περιληπτική, συνεπώς δεν αναφέρει εξαντλητικά και στην

απαιτούμενη λεπτομέρεια όλες τις νομικές υποχρεώσεις των ελεγχομένων.
Όλη η σχετική πληροφόρηση συμπεριλαμβανομένης της Νομοθεσίας, μπορεί
να
αντληθεί
ηλεκτρονικά
από
την
ιστοσελίδα
του
ΚΟΑΠ
http://www.capo.gov.cy.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Έξοδα μεταφοράς στο πλαίσιο της απόσυρσης για δωρεάν διανομής
Απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης
και του τόπου παράδοσης
Κάτω των 25 km
Από 25 km έως 200 km
Από 200 km έως 350 km
Από 350 km έως 500 km
Από 500 km έως 750 km
Ίση ή μεγαλύτερη των 750 km

Έξοδα μεταφοράς (€/ τόνο)¹
18,2
41,4
54,3
72,6
95,3
108,3

¹Επιβάρυνση για μεταφορά προϊόντων σε ψυγείο: 8,5 €/ τόνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έξοδα διαλογής και συσκευασίας στο πλαίσιο της απόσυρσης για δωρεάν
διανομής
Προϊόν
Μανταρίνια
Πορτοκάλια
Κλημεντίνες

Έξοδα διαλογής και συσκευασίας (€/ τόνο)
201,10
240,80
296,60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Όνομα Οργάνωσης Παραγωγών: ………………………………………………………….
Αρ. αναγνώρισης: ………………………………..
Αρ. Τηλεφώνου: ………….…..
Όνομα Νόμιμου εκπροσώπου: ………………………………………………………
Αρ. Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: ……………………………….
Εγώ, ………………………………………………….., με αρ. ταυτότητας ………, ως
νόμιμος εκπρόσωπος της Οργάνωσης Παραγωγών …………………………………,
δηλώνω σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 78 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011
της Επιτροπής, ότι η Οργάνωση Παραγωγών που εκπροσωπώ, θα προβεί σε
απόσυρση ποσότητας εσπεριδοειδών, ως εφαρμογή του Μέτρου «Απόσυρση 1750
τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά», κατά την ημερομηνία …..…/……./2015.
Δηλώνω επίσης ότι:
- Ο τρόπος απόσυρσης των προϊόντων δεν επιφέρει αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον, ούτε αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
- Η παραγωγή που θα αποσυρθεί βάσει της παρούσας κοινοποίησης, προέρχεται
από τα τεμάχια των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών.
- Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν πληρούν τις προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Μέρος 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με
εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση.
- Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν για άλλους προορισμούς, θα μετουσιωθούν.
Πληροφορίες απόσυρσης
Τοποθεσία αναχώρησης προϊόντος: ………………………………………………………….
Προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης προϊόντος :…………....………………………………….
Προϊόν (Είδος/Ποικιλία): …………………………………………………………………………
Κατηγορία: …………………………………

Ποσότητα σε Kg (εκτίμηση) …………………

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ……………

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα
Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Χρήση φορτηγού ψυγείου (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….
Διαλογή και συσκευασία κάτω των 25 κιλών (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ………………….

2. Άλλοι προορισμοί
Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ……………

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Ονοματεπώνυμο Παραγωγού/Νομικού Προσώπου:
…………………………………………………………………………………..…………………
Αρ. Ταυτότητας/ Εγγραφής Εταιρείας:……………..…………………………
Όνομα Οργάνωσης Παραγωγών στην οποία είναι μέλος ή έχει συνάψει σύμβαση:
…………………………………………………………. Αρ. αναγνώρισης: ………………..
Αρ. Τηλεφώνου Παραγωγού/Νομικού Προσώπου:….. ………….…..
Εγώ, ο αιτητής …………………………………..………….., με αρ. ταυτότητας/εγγραφής
εταιρείας ….…..………, δηλώνω σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 78 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, ότι θα προβώ σε απόσυρση
ποσότητας εσπεριδοειδών, ως εφαρμογή του Μέτρου «Απόσυρση 1750 τόνων
εσπεριδοειδών από την αγορά», κατά την ημερομηνία …..…/……./2015.
Δηλώνω επίσης ότι:
- Ο τρόπος απόσυρσης των προϊόντων δεν επιφέρει αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον, ούτε αρνητικές φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
- Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν βάσει της παρούσας κοινοποίησης, προέρχονται
από ιδίαν παραγωγή.
- Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν πληρούν τις προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Μέρος 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με
εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση.
- Τα προϊόντα που θα αποσυρθούν για άλλους προορισμούς, θα μετουσιωθούν.
Πληροφορίες απόσυρσης
Τοποθεσία αναχώρησης προϊόντος: ………………………………………………………….
Προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης προϊόντος :…………....………………………………….
Προϊόν (Είδος/Ποικιλία): …………………………………………………………………………
Κατηγορία: …………………………………

Ποσότητα σε Kg (εκτίμηση) …………………

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ……………

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα
Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………….…………………………………
Όνομα υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………….........................……………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση/ίδρυμα (εκτίμηση): …………………………

Χρήση φορτηγού ψυγείου (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….
Διαλογή και συσκευασία κάτω των 25 κιλών (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ………………….

2. Άλλοι προορισμοί
Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Κτηνοτροφική μονάδα

Μονάδα κομποστοποίησης

Όνομα μονάδας :………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση μονάδας: ……………………………………………………………………………..
Όνομα υπεύθυνου μονάδας: ……………………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου μονάδας: …………………………………………………………
Ποσότητα που θα διανεμηθεί στη μονάδα (εκτίμηση): …………………

Υπογραφή: …………………………………………

Ημερομηνία.: ……………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Όνομα Οργάνωσης:
Αριθμός Αναγνώρισης Οργάνωσης:
Όνομα και Επίθετο Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αρ. Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αρ. τηλεφώνου:
Ημερομηνία κοινοποίησης στο Τμήμα Γεωργίας: ………..……….. Είδος/Ποικιλία: ………………….............
Ημερομηνία Αποστολής Προϊόντων: …………………… Ποσότητα κοινοποίησης (κιλά): ………….……....
Σημείο Αναχώρησης Προϊόντων: ……………………………………………………..………………….…………
Σημεία τελικού προορισμού – Δωρεάν Διανομή
Σημείο 1: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: ………………….. Διαλογή και συσκευασία (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ………..……
Μεταφορά σε ψυγείο (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
γ) οι συσκευασίες φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα και την ένδειξη «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν
διανομή (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011) ».
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

Σημείο 2: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: ………………….. Διαλογή και συσκευασία (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ………..……
Μεταφορά σε ψυγείο (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
γ) οι συσκευασίες φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα και την ένδειξη «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν
διανομή (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011) ».
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

Σημείο 3: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: ………………….. Διαλογή και συσκευασία (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ………..……
Μεταφορά σε ψυγείο (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
γ) οι συσκευασίες φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα και την ένδειξη «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν
διανομή (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011) ».
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΑΛΛΟΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Όνομα Οργάνωσης:
Αριθμός Αναγνώρισης Οργάνωσης:
Όνομα και Επίθετο Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αρ. Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αρ. τηλεφώνου:
Ημερομηνία κοινοποίησης στο Τμήμα Γεωργίας: ………..……….. Είδος/Ποικιλία: ………………….............
Ημερομηνία Αποστολής Προϊόντων: …………………… Ποσότητα κοινοποίησης (κιλά): ………….……....
Σημείο Αναχώρησης Προϊόντων: ……………………………………………………..………………….…………
Σημεία τελικού προορισμού – Άλλοι Προορισμοί

Σημείο 1: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: …………………..
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

Σημείο 2: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: …………………..
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

Σημείο 3: …………………………………………………………………………….………………. ……………….
Είδος/Ποικιλία: …………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………………………
Αρ. εγγραφής οχήματος: …………………..
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) η συνολική ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται στο Σημείο προορισμού 1, πληροί τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, Μέρος 2 του Κανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 543/2011.
β) η αποστολή των προϊόντων δεν έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε αρνητικές
φυτοϋγειονομικές συνέπειες.
Νόμιμος Εκπρόσωπος Οργάνωσης Παραγωγών: …………………………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………..

Ημερομηνία: …………………..……………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α. Στοιχεία Αποστολής
Παραγωγοί
Ονοματεπώνυμο αιτητή: …………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: ………….…….…

Κωδ. Αίτησης συμμετοχής: ……………………………………..

Αρ. Τηλεφώνου: ………….…..

Οργάνωση Παραγωγών (όπου ισχύει): ………………………… Αρ. αναγνώρισης Οργάνωσης: ……………

Οργανώσεις Παραγωγών
Όνομα Οργάνωσης Παραγωγών:…………………………………………… Αρ. Αναγνώρισης: ………….........
Αρ. Αίτησης: ……………………………………..

Αρ. Τηλεφώνου: …………….…..

Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου: ……………………………………………………………….
Αρ. Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: ……………………….. Αρ. Τηλεφώνου:………….

Σημείο αποστολής: ……………………………………………………………………………………………………….……
Προϊόν Απόσυρσης (Είδος/ Ποικιλία): …….………………………… Ποσότητα προϊόντος (τόνοι): ………………..
Δωρεάν Διανομή

Άλλοι προορισμοί

Αρ. εγγραφής οχήματος: …………..................

Απόσταση μεταξύ σημείου αναχώρησης και σημείου άφιξης (εκτίμηση σε Km) : ……........
Χρήση φορτηγού ψυγείου (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….
Διαλογή και συσκευασία κάτω των 25 κιλών (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………………….
Υπογραφή αιτητή /εκπρόσωπου Οργάνωσης Παραγωγών: ……………………………….

Ημερομηνία: ……..……..

Β. Στοιχεία Μεταφοράς
Ονοματεπώνυμο Μεταφορέα: ………………………………………………………… Αρ. ταυτότητας: …………………….
Πιστοποιώ ότι μετέφερα με το όχημα με αριθμούς εγγραφής ………………….. την ποσότητα προϊόντων που
αναφέρονται στο σημείο Α, από το σημείο αποστολής που αναφέρεται στο σημείο Α, στο σημείο παραλαβής που
αναφέρεται στο σημείο Γ.
Απόσταση διαδρομής ( μόνο για δωρεάν διανομή) (Km): ……………………………

Υπογραφή: ……………………………..

Ημερομηνία: ……………………..

Γ. Στοιχεία Παραλαβής
Δωρεάν Διανομή

Όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………………………………………………………
Διεύθυνση φιλανθρωπικής οργάνωσης/ιδρύματος: ……………………………………………………………….
Όνομα υπεύθυνου παραλαβής : ……………………………………………………………………………………..
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου παραλαβής: ………………………………….…….…………………
Είδος/ποικιλία προϊόντος του παραλήφθηκε: ……………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………….
Τύπος συσκευασίας: …………………..

Υπογραφή υπεύθυνου παραλαβής: ……………………………….

Ημερομηνία: …………………………….

Άλλοι Προορισμοί

Όνομα Μονάδας: ……………………………………………………..………………………
Διεύθυνση Μονάδας: ……………………………………..……………….…………………
Όνομα υπεύθυνου παραλαβής : ……………………………………………………………
Αρ. τηλεφώνου υπεύθυνου παραλαβής: …………………………….…….…………………
Είδος/ποικιλία προϊόντος του παραλήφθηκε: ………………………………….. Ποσότητα (κιλά): …………….

Υπογραφή υπεύθυνου παραλαβής: ……………………………….

Ημερομηνία: …………………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σήμερα .................................................. …………..... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Ι. Η Οργάνωση Παραγωγών..........................................................................................................
με αριθμό αναγνώρισης …………………..….. που εδρεύει στ ......................................................
οδός............................................………Αρ. ………….. Τ.Κ. ……………, καλούμενη «Ο.Π.» και
ΙΙ. Ο παραγωγός /εταιρεία ..............................................................................….….…………………
με αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής εταιρείας ………………………. και διεύθυνση
……………………………………………………………………. .......................…………………………
καλούμενος «Παραγωγός»,
Υπογράφοντας δια των νομίμων εκπροσώπων τους αντίστοιχα:
Ι. Ονοματεπώνυμο……………………………………………….……...… Υπογραφή………………..…
ΙΙ. Ονοματεπώνυμο…………………………………………..……...…...…Υπογραφή ...……………..…
συμφωνήσαμε, συναποφασίσαμε και συνομολογήσαμε τα παρακάτω:
1. Ο παραγωγός υποχρεούται να παραδώσει στην Ο.Π. ………… κιλά εσπεριδοειδών,
κατανεμημένα ανά είδος όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 της παρούσας σύμβασης, από τα
τεμάχια του παραγωγού που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, συνολικής έκτασης ………….
δεκαρίων.
2. Η Ο.Π. υποχρεούται να διανέμει ολόκληρη την ποσότητα εσπεριδοειδών που θα παραλάβει
από τον παραγωγό, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα ή άλλους προορισμούς, στα
πλαίσια εφαρμογής του έκτακτου Μέτρου απόσυρσης 1.750 τόνων εσπεριδοειδών από την
αγορά.
3. Η ποιότητα των προϊόντων που παραδίδεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες
απαιτήσεις ποιότητας που προνοεί το πιο πάνω Μέτρο.
4. Σε περίπτωση που η Ο.Π. είναι η ίδια αιτητής στο Μέτρο, υποχρεούται να συμπεριλάβει στην
αίτηση πληρωμής τις ποσότητες εσπεριδοειδών του παραγωγού που διένειμε και μετά την
είσπραξη της ενωσιακής ενίσχυσης από το Μέτρο, να καταβάλει στον παραγωγό το
χρηματικό ποσό από την ενωσιακή ενίσχυση που του αναλογεί.

Πίνακας 1
Είδος /Ποικιλία

Ποσότητα (Kg)

Σύνολο
Πίνακας 2
Α/Α

Επαρχία

Κοινότητα

Φύλλο/
Σχέδιο

Μπλοκ

Αρ.
Τεμαχίου

Είδος/Ποικιλία

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Για την Ο.Π.:

……………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο)
…………………………………………………….
(Υπογραφή)

Παραγωγός:

……………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο)
…………………………………………………….
(Υπογραφή)

Έκταση
(δεκ)

