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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

 

Άρθρο 27 

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου χορηγείται προκειμένου να 

διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 

στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό: 

α) την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών 

που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις 

της αγοράς· 

β) την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της 

προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των 

πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων· 

γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την 

παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και 

δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και 

οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης 

επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. 

 

2. Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών οι 

οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών 

μελών με βάση επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες και 

οργανώσεις παραγωγών που είναι ΜΜΕ. 

Τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου 

έχουν επιτευχθεί εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της ομάδας ή 

της οργάνωσης παραγωγών. 

 

3. Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες 

δόσεις για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την 

οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών, με βάση το 

επιχειρηματικό της σχέδιο, και είναι φθίνουσα. Υπολογίζεται με βάση 

την ετήσια διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή της ομάδας ή της οργάνωσης. Τα 

κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο μετά τον 

έλεγχο για την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλουν ενίσχυση στην 

ομάδα ή οργάνωση παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την μέση ετήσια αξία της 
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διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της, κατά 

τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην 

οργάνωση. Όσον αφορά τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών στον 

τομέα της δασοπονίας, η στήριξη υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα στο 

εμπόριο παραγωγή των μελών της ομάδας ή της οργάνωσης κατά τα τελευταία 

πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού 

αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή. 

 

4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά και ποσά που αναγράφονται 

στο παράρτημα ΙΙ. 

 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζουν τη 

σύσταση ομάδων παραγωγών μετά την αναγνώρισή τους ως οργανώσεων 

παραγωγών υπό τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (1) 


