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Θέµα: «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».
Σκοπός
Με την παρούσα εγκύκλιο και ενόψει έκδοσης Κ.Υ.Α., καθορίζονται οι κανόνες
εφαρµογής των προγραµµάτων προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών,
στο πλαίσιο των Καν.(ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου και 555/2008 της
Επιτροπής.
∆ικαιούχοι
1. ∆ικαιούχοι του µέτρου στήριξης µπορεί να είναι επιχειρήσεις (ιδιωτικές,
συνεταιριστικές), καθώς και επαγγελµατικές οργανώσεις, οργανώσεις
παραγωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις ή δηµόσιοι οργανισµοί. Σε κάθε
περίπτωση, ένας δηµόσιος οργανισµός δεν µπορεί να καταστεί µοναδικός
δικαιούχος του µέτρου στήριξης.
Προτιµώνται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της
σύστασης της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L124 20-5-2003. σελ. 36) και
συλλογικές εµπορικές ονοµασίες.
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή ικανότητα για να
αντιµετωπίσουν τους ειδικούς περιορισµούς των συναλλαγών µε τρίτες χώρες
και να διαθέτουν πόρους ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του µέτρου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι πρέπει
να διαθέτουν επαρκή διαθεσιµότητα προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και
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από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της
αγοράς µακροπρόθεσµα µετά την εργασία προώθησης.
Επιλέξιµο προϊόν
1. Επιλέξιµα προϊόντα αποτελούν οίνοι µε Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης ή/και Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη ή/και οίνοι µε
αναγραφή της ποικιλίας αµπέλου (Ποικιλιακοί οίνοι). Ειδικότερα για τους
ποικιλιακούς οίνους οι αντίστοιχες διατάξεις θα εφαρµόζονται από την 1η
Αυγούστου 2009.
2. Οι παραπάνω οίνοι είναι επιλέξιµοι για προώθηση στις αγορές τρίτων
χωρών, εφόσον:
α) τα προϊόντα προορίζονται για άµεση κατανάλωση, υπάρχουν για αυτά
ευκαιρίες εξαγωγής ή δυνητικές νέες εµπορικές διέξοδοι στις στοχευόµενες
τρίτες χώρες και εµφανίζουν υψηλή προστιθέµενη αξία,
β) η προέλευση του προϊόντος υποδεικνύεται στο πλαίσιο µιας εργασίας
ενηµέρωσης ή προώθησης, στην περίπτωση οίνου µε γεωγραφική ένδειξη,
γ) η χρηµατοδοτούµενη εργασία καθορίζεται σαφώς, συµπεριλαµβανοµένων
των προϊόντων που είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη, της εργασίας εµπορίας
και του εκτιµώµενου κόστους.
3. Για την αποφυγή της κατάχρησης του καθεστώτος, τα στοιχεία που
αναφέρονται στα σηµεία α) και γ) της παρ. 2, δεν επιτρέπεται γενικά να
µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των χρηµατοδοτούµενων δράσεων, εκτός εάν
αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω µεταβολές επιτρέπουν την καλύτερη υλοποίηση
του Προγράµµατος.
Χρονική διάρκεια
1.Κάθε Πρόγραµµα µπορεί να διαρκεί κατ΄ ανώτατο όριο τρία οικονοµικά έτη
για ένα συγκεκριµένο δικαιούχο σε µια συγκεκριµένη τρίτη χώρα.
2.Το οικονοµικό έτος ορίζεται ως φάση και κάθε Πρόγραµµα αποτελείται από
µία, δύο ή τρεις φάσεις.
Επιλέξιµες δαπάνες για κοινοτική χρηµατοδότηση
1. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στις παρακάτω
δράσεις:
α) δηµόσιες σχέσεις, µέτρα προώθησης ή διαφήµισης, ιδίως εκείνα που
τονίζουν τα πλεονεκτήµατα των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέση ιδίως µε την
ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίµων ή την προστασία του περιβάλλοντος,
β) συµµετοχή σε εκδηλώσεις, εµποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς
σηµασίας,
γ) ενηµερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήµατα που αφορούν
τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική
παραγωγή,
δ) µελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εµπορικών
διεξόδων,
ε) µελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µέτρων προώθησης
και ενηµέρωσης.
Τα µηνύµατα ενηµέρωσης ή/και προώθησης βασίζονται στις εγγενείς ιδιότητες
του οίνου και είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των τρίτων χωρών
τις οποίες στοχεύουν.
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2. Ο φόρος προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ ) δεν περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες
δαπάνες.
Χώρες- Στόχοι
Οι επιλέξιµες χώρες-στόχοι ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ, Β του Καν (ΕΚ)
501/2008 της Επιτροπής, το οποίο προσαρτάται ως συνηµµένο στην
παρούσα εγκύκλιο.
Φορείς εκτέλεσης του Προγράµµατος
1. Οι δικαιούχοι δύνανται να εκτελέσουν µέρος ή το σύνολο του
Προγράµµατος οι ίδιοι ή να επιλέξουν έναν ή περισσότερους φορείς εκτέλεσης
που θα αναλάβουν την υλοποίηση ολόκληρου ή µέρους του προγράµµατος.
2. Οι φορείς που θα επιφορτισθούν µε την εκτέλεση των δράσεων πρέπει να
διαθέτουν εµπειρία σχετικά µε τα συγκεκριµένα προϊόντα και τις αγορές
προορισµού και να διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για τη διασφάλιση της πλέον
αποτελεσµατικής εκτέλεσης των δράσεων.
3. Η επιλογή των φορέων εκτέλεσης γίνεται µετά από διαγωνισµό που
διεξάγεται µε κατάλληλο και ελεγχόµενο τρόπο.
4. Η δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού για την επιλογή των
φορέων εκτέλεσης από το δικαιούχο γίνεται τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την
επιλογή τους.
5. Οι δικαιούχοι αποστέλλουν, προς έγκριση στη ∆/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα Οίνου &
Αλκοολούχων Ποτών, κατάσταση µε τους επιλεγέντες φορείς εκτέλεσης µαζί
µε το πρακτικό επιλογής, 10 ηµέρες πριν την υπογραφή των συµβάσεων
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και των
δικαιούχων.
6. Συνηµµένα αποστέλλονται:
α) Προσφορές που υποβλήθηκαν κατά το διαγωνισµό.
β) Συνοπτική παρουσίαση κάθε επιλεγέντα φορέα εκτέλεσης (διεύθυνση,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο, αρµόδιος) και
γ) Ανάλυση τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών του ικανοτήτων.
δ) Στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία του φορέα κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 2.
Αρµόδια Αρχή
Η ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής
Παραγωγής, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του
µέτρου προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, έναντι των εθνικών και
κοινοτικών οργάνων.
Οργανισµός Πληρωµής
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ως Οργανισµός Πληρωµής για τη χορήγηση των
οικονοµικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του µέτρου προώθησης οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών.
Χρηµατοδοτικό σχήµα
Η κοινοτική συνδροµή στις δραστηριότητες προώθησης αποτελεί το 50% της
επιλέξιµης δαπάνης.
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Η εθνική συµµετοχή αποτελεί το 30%, ενώ η ιδία συµµετοχή των δικαιούχων
αποτελεί το 20% της επιλέξιµης δαπάνης.
Υποβολή των Προγραµµάτων
Τα προγράµµατα υποβάλλονται στη ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης &
Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, Αχαρνών 2, 101
76.
Για το πρώτο έτος εφαρµογής οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 10/10/2008.
Κατά την υποβολή ο αιτών οφείλει:
1. Να τηρεί την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία για τα σχετικά προϊόντα.
2. Να υποβάλλει το πρόγραµµα εµπρόθεσµα, σε 2 αντίτυπα, καθώς και
σε ηλεκτρονική µορφή (2 CD), σύµφωνα µε τα συνηµµένα
υποδείγµατα.
3. Να αποδείξει την επιλεξιµότητα του προγράµµατος όσον αφορά το
προϊόν και τις διαλαµβανόµενες ενέργειες.
4. Να συµπεριλάβει σύντοµη περίληψη (500 λέξεις) στην Αγγλική
γλώσσα.
5. Σε περίπτωση που έχει γίνει επιλογή φορέα εκτέλεσης, να υποβάλλει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δηµοσίευση διεξαγωγής διαγωνισµού,
γνωστοποίηση τρόπου επιλογής, προσφορές, πρακτικό επιλογής) ή σε
αρνητική περίπτωση, αναφορά για διαδικασία και χρόνο επιλογής τους.
6. Να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση για την οικονοµική κάλυψη της
ίδιας συµµετοχής, καθώς και ότι δεν χρηµατοδοτείται από άλλα συναφή
κοινοτικά προγράµµατα.
7. Σε περίπτωση υποβολής προγράµµατος από ενώσεις νοµικών ή
φυσικών προσώπων ή από οµάδα επιχειρήσεων, θα προσκοµίζεται
ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο θα πρέπει να ορίζονται τα παρακάτω:
α) ο εκπρόσωπος της οµάδας ως υπεύθυνος για την εφαρµογή του
προγράµµατος απέναντι στην αρµόδια αρχή ο οποίος θα ορίζεται
ως συντονιστής,
β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο θα εκδίδονται τα
φορολογικά στοιχεία,
γ) το ποσοστό συµµετοχής όλων των συµβαλλοµένων στις δαπάνες
του προγράµµατος.
∆ιαδικασία αξιολόγησης
Α) Κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Προγραµµάτων πραγµατοποιείται από Επιτροπή, η οποία
θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην οποία θα µετέχει µεταξύ άλλων και εκπρόσωπος του κλάδου, µε βάση
τα ακόλουθα κριτήρια:
1) Όσον αφορά τους αιτούντες: (φθίνουσα σειρά προτεραιότητας)
α) Υποβολή από ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων ή από οµάδα
επιχειρήσεων.
β) Προτιµώνται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της σύστασης της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και συλλογικές
εµπορικές ονοµασίες.
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γ) Ύπαρξη εγγυήσεων για την αποτελεσµατικότητα των αιτούντων όσον
αφορά την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, την πρόσβασή τους στην
απαιτούµενη τεχνική ικανότητα καθώς και για τη διασφάλιση ότι το κόστος
του προγράµµατος δεν υπερβαίνει τις κανονικές τιµές της αγοράς.
δ) ∆υνατότητα διασφάλισης της επαρκούς διαθεσιµότητας προϊόντων,
τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η
ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς µακροπρόθεσµα µετά την εργασία
προώθησης.
ε) Υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα και ύπαρξη ικανού εµπορικού
δικτύου στις χώρες στόχους.
στ) Προηγούµενη εµπειρία σε προγράµµατα προώθησης οίνων.
2) Όσον αφορά τα προγράµµατα: (φθίνουσα σειρά προτεραιότητας)
α) Προγράµµατα που αποτελούνται από περισσότερες από µία φάσεις, µε
προτεραιότητα αυτών που αποτελούνται από τρεις φάσεις.
β) Τα µηνύµατα ενηµέρωσης ή/και προώθησης που περιλαµβάνονται στα
προγράµµατα να βασίζονται στις εγγενείς ιδιότητες του οίνου και να είναι
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των τρίτων χωρών στις οποίες
στοχεύουν.
γ) Επαρκής διαθεσιµότητα πόρων και ύπαρξη εχεγγύων, ώστε να
διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του
µέτρου.
δ) Συνοχή των προτεινόµενων στρατηγικών µε τους καθορισθέντες
στόχους.
ε) Ποιότητα των προτεινόµενων ενεργειών.
στ) Προβλεπόµενη επίπτωση της υλοποίησής τους όσον αφορά την
εξέλιξη της ζήτησης των σχετικών προϊόντων.
ζ) Αποτελέσµατα έρευνας αγοράς προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
ειδικοί περιορισµοί των συναλλαγών µε τρίτες χώρες.
η) Τεχνικές ικανότητες και εχέγγυα
προτεινόµενου Οργανισµού Εκτέλεσης.

αποτελεσµατικότητας

του

Τα προς αξιολόγηση προγράµµατα αποκλείονται στην περίπτωση που δεν
είναι σύννοµα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
Β) Επιλογή βάσει Προϋπολογισµού- Κριτήρια
Ως κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης (κοινοτική, εθνική και ιδία συµµετοχή)
για κάθε υποβαλλόµενο πρόγραµµα ανά φάση ορίζεται το ποσό των 60.000€.
Κανένα πρόγραµµα δεν θεωρείται επιλέξιµο όταν η συνολική δαπάνη του
προγράµµατος ανά φάση είναι µικρότερη από το παραπάνω οριζόµενο όριο.

5

Γ) Ενδιάµεση αξιολόγηση
Η Επιτροπή που ορίζεται στην παράγραφο Α, αξιολογεί την πορεία
εφαρµογής των προγραµµάτων και το ύψος της απορρόφησης των
κονδυλίων που έχουν προϋπολογισθεί ανά φάση. Απορρόφηση που δεν
κρίνεται ικανοποιητική (κάτω του 80%), επιφέρει µείωση του εγκεκριµένου
ποσού για την επόµενη φάση σε ποσοστό που κυµαίνεται ανάλογα µε το
ύψος των νέων υποβαλλοµένων προγραµµάτων και το ύψος του
προϋπολογισµού του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης της χώρας για το
συγκεκριµένο µέτρο.
Εφαρµογή Προγράµµατος
Α. Έγκριση Προγράµµατος
α) Η ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου &
Αλκοολούχων Ποτών µετά την αξιολόγηση των προγραµµάτων εισηγείται
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την έκδοση απόφασης
έγκρισης υλοποίησης των προγραµµάτων.
β) Η παραπάνω απόφαση έγκρισης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα µε το
κατ΄ έτος ύψος του προϋπολογισµού του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης
όπως ισχύει, για το συγκεκριµένο µέτρο.
Β. Σύναψη συµβάσεων και σύσταση εγγυήσεων
I. Συµβάσεις
1. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων συνάπτεται σύµβαση µεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του
δικαιούχου εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την
έκδοση και κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της υπουργικής απόφασης
έγκρισης. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας καµία σύµβαση δεν µπορεί
να συναφθεί εκτός αν υφίστανται εξαιρετικοί λόγοι παράτασης της
προθεσµίας.
2. Ο δικαιούχος που θα χρησιµοποιήσει φορέα εκτέλεσης για την εφαρµογή
του προγράµµατος, υποχρεούται να συνάψει σύµβαση µαζί του και να
αποστείλει άµεσα αντίτυπο της υπογραφείσας σύµβασης στη ∆/νσης
Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου &
Αλκοολούχων Ποτών.
Η σύµβαση συντάσσεται µε την αναφορά ότι ο φορέας εκτέλεσης έχει λάβει
γνώση των όρων της σύµβασης του δικαιούχου µε το ΥΠ.Α.Α.Τ. ενώ θα
πρέπει να αναφέρονται ρητά ποινικές ρήτρες, σε περίπτωση αθέτησης των
όρων της σύµβασης. Η σύµβαση αυτή προβλέπει την υποχρέωση του φορέα
εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο δικαιούχος.
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του προγράµµατος θεωρείται η
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µεταξύ δικαιούχου και ΥΠ.Α.Α.Τ., ενώ
η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου δεν δύναται να αρχίσει πριν την
αποστολή του αντιτύπου της σύµβασης του δικαιούχου µε τον φορέα
εκτέλεσης.
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II. Εγγυήσεις
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η σύµβαση δύναται να συναφθεί από τα δύο µέρη µόνο µετά τη σύσταση,
εκ µέρους του δικαιούχου και υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, εγγύησης ίσης µε το 15% του ανώτατου ετήσιου ποσού της
χρηµατοδότησης της Κοινότητας και της Εθνικής συµµετοχής, µε σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται στη ∆/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών,
πριν την υπογραφή της σύµβασης του δικαιούχου µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση και
αποπληρωµή του προγράµµατος, µετά το πέρας των οποίων διενεργείται
αποδέσµευσή της, µε αίτηση του ενδιαφερόµενου.
γ) Ωστόσο, εάν ο συµβαλλόµενος είναι δηµόσιος οργανισµός ή τελεί υπό την
εποπτεία οργανισµού του είδους αυτού, η αρµόδια εθνική αρχή µπορεί να
δεχθεί γραπτή εγγύηση της εποπτεύουσας αρχής που να καλύπτει το
ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω εποπτεύουσα
αρχή αναλαµβάνει:
i) την υποχρέωση να µεριµνά για την ορθή εκτέλεση των ανειληµµένων
υποχρεώσεων·
ii) την υποχρέωση να εξακριβώνει ότι τα ποσά που λαµβάνονται
χρησιµοποιούνται όντως για την εκτέλεση των ανειληµµένων
υποχρεώσεων.
δ) Η απόδειξη για τη σύσταση της εγγύησης πρέπει να περιέλθει στη ∆/νση
Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου &
Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
πριν την υπογραφή της σύµβασης µε το ΥΠ.Α.Α.Τ.
2. Εγγύηση προκαταβολής.
α) Για πληρωµή προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιούχο του
προγράµµατος, εγγύηση προκαταβολής αορίστου χρόνου υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ,
η οποία περιλαµβάνεται στο φάκελο πληρωµής προκαταβολής.
Η εγγύηση προκαταβολής συστήνεται υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιστοιχεί σε
ποσό ίσο µε το 110 % της εν λόγω προκαταβολής, διέπεται δε από τους
όρους του Τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, όπως ισχύει
σήµερα.
Η εγγύηση προκαταβολής κατατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ µαζί µε την αίτηση
προκαταβολής.
β) Ωστόσο, εάν η συµβαλλόµενη οργάνωση είναι δηµόσιος οργανισµός ή τελεί
υπό την εποπτεία οργανισµού του είδους αυτού, η αρµόδια εθνική αρχή
µπορεί να δεχθεί γραπτή εγγύηση της εποπτεύουσας αρχής που να καλύπτει
το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω
εποπτεύουσα αρχή αναλαµβάνει να καταβάλει το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση σε περίπτωση που δεν θεµελιώνεται δικαίωµα για το προκαταβληθέν
ποσό.
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Γ. Στάδια εφαρµογής προγράµµατος - Χρονοδιάγραµµα (για το πρώτο
έτος εφαρµογής).
1. Υποβολή αίτησης: έως 10/10/2008.
2. Αξιολόγηση –Εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων : έως 31/10/2008.
3. Έκδοση απόφασης έγκρισης Υπουργού: έως 17/11/2008.
4. Υπογραφή σύµβασης µεταξύ δικαιούχου και ΥΠΑΑΤ: έως 15 ηµέρες µετά
την απόφαση έγκρισης.
Άµεση διαβίβαση σύµβασης µεταξύ δικαιούχου και φορέα εκτέλεσης.
5. Υποβολή αίτησης προκαταβολής: έως 15 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την
υπογραφή της σύµβασης.
Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες ισχύουν µε την επιφύλαξη έκδοσης της Κ.Υ.Α. και
Υ.Α. εφαρµογής του µέτρου.
6. Λήξη υλοποίησης των δράσεων: έως 30/06/2009. Καµία δράση δεν
θεωρείται επιλέξιµη αν υλοποιηθεί µετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας.
7. Υποβολή φακέλου πληρωµής: έως 8/08/09.
8. Εξέταση φακέλου πληρωµής από ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζήτηση τυχόν
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους: έως 30/08/09.
9. Υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους: έως
15/09/09.
8. Αποπληρωµή: έως 15/10/09.
Ειδικός Λογαριασµός
Ο συµβαλλόµενος υποχρεούται να ανοίξει ειδικό λογαριασµό σε
αναγνωρισµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα της χώρας, ο οποίος θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονοµικές πράξεις, που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριµένου προγράµµατος
για κάθε έτος.
Καθεστώς προκαταβολών
1. Εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης µε το ΥΠΑΑΤ και σε περίπτωση πολυετών προγραµµάτων
εντός τριάντα ηµερών από την αρχή κάθε φάσης, ο δικαιούχος µπορεί να
υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση για προκαταβολή συνοδευόµενη από
εγγύηση ποσού ίσου µε το 110% της εν λόγω προκαταβολής. Μετά τη λήξη
της προθεσµίας, δεν είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή.
Κάθε προκαταβολή καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 80% του ποσού της
ετήσιας κοινοτικής συνεισφοράς, καθώς και εκείνης της εθνικής συµµετοχής.
2.
Η πληρωµή της προκαταβολής πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της αίτησης για προκαταβολή.
Πληρωµή προκαταβολών:
Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής στην αρµόδια
∆/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Παραστατικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης (πληρεξούσιο έγγραφο ή
απόφαση ∆.Σ του δικαιούχου).
β) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
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δ) Αντίτυπο σύµβασης µε το ΥΠΑΑΤ, καθώς και µε τον φορέα εκτέλεσης.
ε) Βεβαίωση αναγνωρισµένου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για το άνοιγµα
ειδικού λογαριασµού, όπως αναφέρεται παραπάνω, στο σηµείο «Ειδικός
Λογαριασµός».
στ) Ενδεικτική κατάσταση δαπανών «πίνακας προϋπολογισµού δαπανών –
έγκρισης προκαταβολής», σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
ζ) Τιµολόγιο του άρθρου 12 του ΚΦΒΣ (αθεώρητο).
η) Για την χορήγηση προκαταβολής στην β΄ και γ΄ φάση πέραν των ανωτέρω,
απαραίτητα συνυποβάλλεται και η έγκριση έναρξης των δράσεων στις εν
λόγω φάσεις από την ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού
Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών.
Καθεστώς πληρωµών
Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωµής στην αρµόδια ∆/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, εφάπαξ για κάθε φάση.
Με την αίτηση πληρωµής συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σε έντυπη και µηχανογραφηµένη
µορφή.
β)Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και δράσης, σε
έντυπη και µηχανογραφηµένη µορφή.
γ) Νοµίµως θεωρηµένα αντίγραφα εξοφληµένων παραστατικών δαπανών
βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, σύµφωνα µε τη
σύµβαση του δικαιούχου και του ΥΠ.Α.Α.Τ. Τα πρωτότυπα παραστατικά
φέρουν την ένδειξη «πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ)
479/2008 και 555/2008», από τα οποία προκύπτουν τα θεωρηµένα
αντίγραφα. Σε καµία περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του
αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους.
δ) Προσωρινό χρονοδιάγραµµα το οποίο έχει εµπρόθεσµα υποβληθεί.
ε) Έκθεση µε αναλυτική περιγραφή δράσεων για την εν λόγω φάση.
στ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασµού.
ζ) Τιµολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).
Κάθε αίτηση πληρωµής αφορά στις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί
κατά την διάρκεια της εν λόγω φάσης.
Για το πρώτο έτος εφαρµογής η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φακέλων
πληρωµής ορίζεται η 8/08/09.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η
καθυστερηµένη υποβολή κάθε αίτησης πληρωµής συνεπάγεται µείωση της
πληρωµής κατά 1% ανά ηµέρα καθυστέρησης και για διάρκεια περιόδου 20
ηµερών. Πέραν του 20ηµέρου, η αίτηση πληρωµής απορρίπτεται και η
ενίσχυση δεν καταβάλλεται πλέον.
Ειδικότερα για την αίτηση πληρωµής της 1ης φάσης και σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης προκαταβολής υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σηµεία α),γ),δ),ε), στην «Πληρωµή
Προκαταβολών».
Η αίτηση πληρωµής για την β΄ και γ΄ φάση, συνοδεύεται επιπροσθέτως, από
την έγκριση έναρξης δράσεων για κάθε φάση, από την ∆/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών.
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Εκθέσεις Εκτέλεσης Σύµβασης
Α. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης &
Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών προσωρινό
χρονοδιάγραµµα µε τις προς υλοποίηση δράσεις, εντός προθεσµίας 15
ηµερών πριν την έναρξη των δράσεων. Μη έγκαιρη υποβολή του εν λόγω
χρονοδιαγράµµατος καθιστά τις υλοποιούµενες ενέργειες µη επιλέξιµες.
Β. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης &
Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών αναλυτική έκθεση,
σχετικά µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά την εν λόγω φάση υλοποίησης
του προγράµµατος, εντός 10 ηµερών από την ολοκλήρωση των δράσεων. Η
παραπάνω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από το υλικό φυσικού
αντικειµένου που θα πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες δράσεις.
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παρατυπιών, τίθενται κυρώσεις οι οποίες θα προβλέπονται σε
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το συνηµµένο Παράρτηµα µε τα
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

παρακάτω

υποδείγµατα

αποτελεί

1. Έντυπο αίτησης (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι)
2. Περιγραφή προγράµµατος (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ)
3. Συνολικός προϋπολογισµός (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ)
4. Προϋπολογισµός ανά χώρα (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ VΙ)
5. Χρηµατοδοτική συµµετοχή (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Α.
Χώρες
–

Νότια Αφρική

–

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

–

Αυστραλία

–

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

–

Κίνα

–

Νότια Κορέα

–

Κροατία

–

Ινδία

–

Ιαπωνία

–

Κοσσυφοπέδιο

–

Μαυροβούνιο

–

Νορβηγία

–

Νέα Ζηλανδία

–

Ρωσία

–

Σερβία

–

Ελβετία

–

Τουρκία

–

Ουκρανία.

Β.

Γεωγραφικές ζώνες

–

Βόρεια Αφρική

–

Βόρεια Αµερική

–

Λατινική Αµερική

–

Νοτιοανατολική Ασία

–

Εγγύς και Μέση Ανατολή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης ή ∆/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους.
2. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης - Έδρες τους.
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
- Ειδική Γραµµατεία Γ΄ Κ.Π.Σ.
- ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης
- ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής
- ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών
- ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώου
4. ΟΠΕΚΕΠΕ
∆/νση Μηχανισµών Αγοράς
Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10Β΄ 111 45 ΑΘΗΝΑ
5. ΟΓΕΕΚΑ «∆ΗΜΗΤΡΑ»
Αχαρνών 29, 104 39 ΑΘΗΝΑ
6. Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών
Μαρίνου Αντύπα 86-88 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
7. ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
8. Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (Ε.∆.Ο.Α.Ο.)
Μαρίνου Αντύπα 86-88 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
9. ΚΕΟΣΟΕ, Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
10. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
11. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος
Αβέρωφ 14, 172 35 ∆ΑΦΝΗ
12. Σύνδεσµος Οινοποιών Ελλάδος
Αλκιβιάδου 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
13. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Μακεδονίας Α.Ε. (ΕΝΟΑΒΕ)
Εγνατίας 154, ∆.Ε.Θ., Τ.Θ. 1529, 540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.)
1Ο χλµ Σπάτων – Πικερµίου 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ.
15. Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Κεντρικής Ελλάδος
2ο χλµ. Αταλάντης-Λιβανάτων 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
16. Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π.)
Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον 205 00 ΝΕΜΕΑ
17. Σύνδεσµος Ελληνικών Αποσταγµάτων και Οινοπνευµατωδών Ποτών
(ΣΕΑΟΠ) Ηπίτου 21 και Απόλλωνος, 105 57 ΑΘΗΝΑ
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