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ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 

                                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ:  «Παράταση της ημερομηνίας παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για 

την καλλιεργητική περίοδο 2019».   

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τους Κανονισμούς (ΕΕ): 
α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις  άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου». 
β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου».  
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του 
παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού». 
δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση» 
ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» 
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, 
τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
2. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ, μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του Καν 
(ΕΕ) αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013. 
 3.Τις διατάξεις: 

 α)των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 

2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το  άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 

(ΦΕΚ 135/Α΄/03). 
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β)την υπ’ αριθ. 1791/74062/02.07.2015 Υπουργική Απόφαση για την «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής 
Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 147/22/1/2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και 
διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 και του 
Κανονισμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
δ) της αριθ. 1571/62616/ 2017 Υ.Α (ΦΕΚ 2083/Β/16-6-2017 )« Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικά το άρθρο 4 
παράγραφο 1.2  
4.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
                 

                                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

α) την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 4 της υπ’αριθ.   

1571/62616/ 2017 Υ.Α της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις απαρέγκλιτα έως την 10 η 

Ιανουαρίου 2020. 

β) την καταχώρηση  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις  των συνολικών 

ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή 

σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά 

παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 31η Ιανουαρίου  2020. 

 

 

    

 

 

 

 

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     

      Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚ. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΜΠΡΕΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ ΑΒΕΕ 
geobres@otenet.gr 

ΑΓΚΡΟΓΚΟ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

info@agrogo.gr 
 

ΑΓΡΙΜΕΞ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
kounixronis@gmail.com 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

belussis@otenet.gr 

ΑΦΟΙ Δ.ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΙΚΕ 
info@koronzibros.com 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Vallis82@otenet.gr 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι.Κ.Ε. 
agrofoodsaleslcd@gmail.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΑΕ 
info@gdf.gr 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

sales@zantecoopunion.com 

EΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

farmers@pesunion.gr 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ilio_q_c@otenet.gr  
panos@zitamas.gr 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

agronova@otenet.gr 

ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

kmakris@kouniniotis .gr 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

kmakris@kouniniotis.gr 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

currants@pesunion.gr 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ –ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

sales@pesunion.gr 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

info@skos.gr 
 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

info@papadim.com 

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
gpapalekas@yahoo.gr 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ.ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ 
stafideskakavetsos@gmail.com 

CORVES -ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΑΦΙΔΑΣ   Α.Ε.Β.Ε 

corvesrv@otenet.gr 

LEON FINE FOODS M.IKE 
info@goldenblack.gr 
 

MELISAGRO I.K.E 
aleximelissidis@gmail.com 
 

PURA GRECA MONOPROSVPIKH I.K.E 

info@puragreca.gr 
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