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ΑΠΟΦΑΗ
ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηά
ηελ Δθαξκνγή ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο
θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 280/Α/1979).
β) ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1, 2 θαη 3, ηνπ Ν. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ»
(Φ.Δ.Κ. 34/Α/1983), φπσο ε παξάγξαθνο 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6,
παξ. 1 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο
πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EURATOM» (Φ.Δ.Κ.
70/Α/84), ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 1892/1990 (Φ.Δ.Κ. 101/Α/90), ηνπ άξζξνπ 31 Ν. 2076/92
θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2367/95.
γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα»
φπσο ε λνκνζεζία απηή θσδηθνπνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Π.Γ. 63/2005
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(98/Α/2005).
δ) ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ 2520/97 (173/Α/97), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν
2, παξ. 5 ηνπ λφκνπ 2732/99 (154/Α/99) θαη ην άξζξν 23 ηνπ λφκνπ 2945/01 (223/Α/01).
2. ηνπο Καλνληζκνχο (Δ.Κ.):
α) 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, «γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο» (L.
209/2005).
β) 320/2006 ηνπ πκβνπιίνπ (L 58/2006) «γηα ηε ζέζπηζε πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο
αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ ηεο δάραξεο ζηελ Κνηλφηεηα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο
πνιηηηθήο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 3 απηνχ.
γ) 968/2006 ηεο Δπηηξνπήο (L 176/2006) ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 320/2006 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε
ζέζπηζε πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ ηεο δάραξεο ζηελ
Κνηλφηεηα.
3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άξζξν 1
Σν πνζνζηφ ηεο ελίζρπζεο αλαδηάξζξσζεο γηα ηνπο ηεπηινθαιιηεξγεηέο θαη ηνπο θαηφρνπο –
ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα, πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 320/2006 “γηα ηε ζέζπηζε πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο
αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ ηεο δάραξεο ζηελ Κνηλφηεηα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ.
(ΔΚ) 1290/2005 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο”, θαζνξίδεηαη ζε 17 %
επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλαδηάξζξσζεο.

Άξζξν 2
Ζ ελίζρπζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ρνξεγείηαη ζε ηεπηινθαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη απφ ηελ
εκπνξηθή πεξίνδν 2007-08 θαη κεηά δελ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο θαιιηέξγεηαο πψιεζεο θαη
παξάδνζεο ηεχηισλ γηα παξαγσγή δάραξεο, ζε νπνηνδήπνηε εξγνζηάζην ηεο Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο Εάραξεο. Ζ σο άλσ ελίζρπζε ρνξεγείηαη επίζεο ζηνπο θαηφρνπο – ρεηξηζηέο
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γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα, νη νπνίνη απφ ηελ εκπνξηθή
πεξίνδν 2007-08 θαη κεηά δελ εξγάδνληαη εξγνιαβηθά κε ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο
ζηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή δάραξεο.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ νη ηεπηινθαιιηεξγεηέο θαη θάηνρνη – ρεηξηζηέο
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ δελ είλαη επηιέμηκνη ηεο ελίζρπζεο θαη επηζηξέθνπλ ζην αθέξαην ηελ
ελίζρπζε πνπ ηνπο έρεη θαηαβιεζεί.
Άξζξν 3
Αξκφδηα αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο νξίδεηαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ.
Άξζξν 4
Δμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ φπσο κε Απφθαζή ηνπ
θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο.

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΚΟΤΦΖ

C:\DOCUME~1\a381u262\LOCALS~1\Temp\ΚΥΑ ποσοστ.κατν.-2.doc

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
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Δ. ΜΠΑΗΑΚΟ
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