
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 320/42961 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/29.01.2021 

υπουργικής απόφασης (Β’ 339) «Προγράμματα 

Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 

περιόδου 2021-2022». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και 
(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347, 20.12.2013, 
σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 611/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προ-
γράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 55), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 615/2014 της Επι-
τροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη 
στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζι-
ων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφο-
ρά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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6. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) - Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.

7. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

8. Τη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-

τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Η δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμ-
μετοχής του άρθρου 29 του Κανονισμού 1308/2013 των 
προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργι-
κών Φορέων για την περίοδο 01.04.2021 - 31.12.2022 
θα εγκριθεί με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/29.01.2021 από-

φασης (Β΄ 339).
Η υπ’ αρ. 184/27855/29.01.2021 υπουργική απόφαση 

(Β΄ 339) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτε-

λεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη 
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α) για την περιφερειακή ζώνη (1), ως ελάχιστος αιτού-
μενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματο-
δότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 250.000 
ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συ-
νολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το 
ποσό των 800.000 ευρώ,

β) για την περιφερειακή ζώνη (2), ως ελάχιστος αιτού-
μενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματο-
δότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 100.000 
ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συ-
νολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το 
ποσό των 800.000 ευρώ.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει άτοκο τραπεζικό 

λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλα-
γές που θα πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του 
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ.».

3. Το σημείο v) της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«v) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση 

Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση 
που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), 
διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης 60 ευρώ ημερησίως 
για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για 
το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. (40 ευρώ για τις μετακινήσεις 
εκτός περιφερειακής ενότητας με διανυκτέρευση και 
10 ευρώ για τις αυθημερόν μετακινήσεις εντός περιφε-

ρειακής ενότητας σε απόσταση άνω των 50 χλμ.) που 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται 
στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις ανάγκες του 
προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.».

4. Στο άρθρο 5 προστίθεται νέα παρ. 3 ως εξής:
«3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς και οι 

δασμοί δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση».
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται το 

ακόλουθο εδάφιο:
«Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υλοποίησης δράσεων ή 

διαχείρισης του προγράμματος, σε προμηθευτή ή πά-
ροχο υπηρεσιών, που συμμετείχε ή συμβασιοποίησε 
υπηρεσίες για την προετοιμασία του υποβληθέντος για 
έγκριση προγράμματος.».

6. Το εδάφ. πρώτο της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Κάθε Ο.Ε.Φ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 7 του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής μπορεί 
να υποβάλλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα 
εργασίας διάρκειας από 01.04.2021-31.12.2022 μόνο ψη-
φιακά στο πεδίο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελί-
δας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu 
-2/aitisi-programmatos-organoseon), το αργότερο μέχρι 
και την 15η Φεβρουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα.».

7. Το σημείο δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «Eγγύηση η οποία συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά 
αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης, με διάρκεια 
ισχύος έως την 31-12-2023 που να καλύπτει την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης. Η πρωτότυπη εγγυητική 
επιστολή διαβιβάζεται από την Ο.Ε.Φ. απευθείας στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την επόμενη της κατάθεσης της στην ψη-
φιακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Εγγυητής δύναται να είναι τρίτος μόνο 
υπό την προϋπόθεση ότι για την επιλογή του εγγυητή 
η Ο.Ε.Φ. λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε 
ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικει-
μενική υλοποίηση του προγράμματος για λόγους οικο-
νομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, 
οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης 
ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»). 
Στην περίπτωση κατά την οποία εγγυητής δεν είναι η ίδια 
η Ο.Ε.Φ., η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 της Ο.Ε.Φ. ότι έχει λάβει τα προαναφε-
ρόμενα μέτρα και υπεύθυνη δήλωση του τριτεγγυητή 
περί μη διακύβευσης της αμερόληπτης και αντικειμε-
νικής υλοποίησης του προγράμματος για λόγους οικο-
νομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, 
οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης 
ταύτισης συμφερόντων, ως απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης της ως 
άνω Εγγύησης υπάρχει εκκρεμότητα ελέγχου, η Ο.Ε.Φ. 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγ-
γύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή της από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.».

8. Το σημείο η) της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«η. προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο 
οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή πινακοποιη-
μένος σύμφωνα με τα Υποδείγματα III και IV. Ο προϋ-
πολογισμός ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και 
ανά έτος στα Υποδείγματα να δίνεται με ακέραια ποσά 
πολλαπλάσια των 100 €.».

9. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας 

και των τροποποιήσεών τους συστήνεται και συγκροτεί-
ται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, ονομα-
ζόμενη Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.), αποτελούμενη από τα παρακάτω 
μέλη με τους αναπληρωτές τους:

 i) Τον Γενικό Διευθυντή των Αποκεντρωμένων Δομών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ως Πρόεδρο.

ii) Εκπρόσωπο του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαί-
ου του Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως μέλος.

iii) Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Αξιοποίη-
σης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μέλος.

iv) Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Συστημά-
των Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως 
μέλος.

v) Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως 
μέλος.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωμα-
τικά μέλη της επιτροπής. Ο Πρόεδρος της επιτροπής 
μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των υπηρεσιών ή/
και των φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, καθώς και αρμόδιους εμπειρογνώμονες 
για την υποβολή εισήγησης για θέματα αρμοδιότητας 
ή εμπειρογνωμοσύνης τους. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί 
μόνο εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη της.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και η γνωμοδό-
τηση, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων του Τμήματος 
Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς δια της Δι-
εύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για 
τα παρακάτω:

i) Τη σκοπιμότητα και αρτιότητα των υποβληθέντων 
προς έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.

ii) Τη σκοπιμότητα των αιτήσεων τροποποίησης των 
ήδη εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.

iii) Τις περιπτώσεις παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή 
σοβαρής αμέλειας, αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων εργασίας των 
Ο.Ε.Φ., καθώς και των περιπτώσεων εξέτασης επιβολής 
κύρωσης όπως ανάκτησης ποσών ή αποκλεισμός από 
επόμενα προγράμματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Οι 
ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνονται από τις αρμόδιες 
ελέγχουσες υπηρεσίες των Δ.Α.Ο.Κ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και εξετάζονται από την Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. με βάση την αντίστοι-

χη εισήγηση των εν λόγω υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

iv) Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών πε-
ριστάσεων που συμβαίνουν κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων εργασίας και έχουν ως επίπτωση την 
παρέκκλιση υλοποίησης.

10. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
 α. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας 

Ελιάς δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων για την υποβολή της εισηγητικής έκθε-
σης ελέγχου για κάθε Ο.Ε.Φ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII) προς την 
Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις των Ο.ΕΦ. με 
τα σχετικά προγράμματα εργασίας, λαμβάνει υπόψη του 
τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα κριτήρια έγκρι-
σης που αναφέρονται άρθρο 8 της παρούσας καθώς και 
κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. Η ανωτέρω εισηγητική 
έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τον αρμόδιο εισηγητή 
και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.».

β. Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Με βάση τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. οι αι-
τούσες Ο.Ε.Φ. ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής εφαρ-
μογής είτε:

α) για τα προγράμματα εργασίας τους που εγκρίθηκαν 
ως έχουν,

β) για τα προγράμματα εργασίας που πρέπει να τρο-
ποποιηθούν και να επανυποβληθούν, αναφέροντας τις 
σχετικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Οι Ο.Ε.Φ. 
των οποίων τα προγράμματα εργασίας χρήζουν τροπο-
ποίησης, επανυποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή τα νέα 
τροποποιημένα προγράμματα εργασίας το αργότερο 
εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 
611/2014 της Επιτροπής.

γ) για τα προγράμματα εργασίας που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις έγκρισης.».

6. Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμή-
ματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, δια 
της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
εξετάζει τα τροποποιημένα προγράμματα εργασίας για 
την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που έχουν υπο-
δειχθεί στις Ο.Ε.Φ. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης των 
τροποποιήσεων που είχαν υποδειχθεί ή μη εμπρόθεσμης 
υποβολής τους, εισηγείται την απόρριψή τους.

7. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.:

α) εισηγείται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-
σης Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών αποφάσε-
ων έγκρισης ή απόρριψης των προγραμμάτων εργασίας 
αναφέροντας και τους κατά περίπτωση λόγους απόρ-
ριψης,

β) ενημερώνει μετά την έκδοση της ως άνω απόφα-
σης τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προγράμματα εργασίας 
εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, την αρμόδια ΔΑΟΚ και 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για δικές τους ενέργειες σχετικά με την 
αποδέσμευση ή τροποποίηση της εγγύησης που έχει 
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συσταθεί σύμφωνα με το σημείο ζ) της παραγράφου 
3 του άρθρου 7 του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής. 
Σε περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιούνται σε 
περισσότερους νομούς, η Δ.Α.Ο.Κ στην οποία βρίσκεται 
ή έδρα της Ο.Ε.Φ., ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή 
ενότητα υλοποίησης για το μέρος του προγράμματος 
που αντιστοιχεί. Σε κάθε περίπτωση η Ο.Ε.Φ δύναται 
να ασκήσει αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 24 του
ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)».

11. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 αντικαθίστανται 
ως εξής:

«2. Η σχετική αίτηση τροποποίησης εξετάζεται από το 
Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της 
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το 
οποίο και εισηγείται δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων σχετικά στην Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.

3. Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή όχι της 
τροποποίησης το αργότερο σαράντα ημέρες από την 
ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

4. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων με βάση τη γνωμοδότηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ:

i) εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη για την 
έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της 
αιτηθείσας τροποποίησης,

ii) αναρτά την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της 
αιτηθείσας τροποποίησης στην ψηφιακή υπηρεσία, 
εντός της προθεσμίας των δύο μηνών που ορίζει η πα-
ράγραφος 4 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 615/2014 της 
Επιτροπής.

Οι Ο.Ε.Φ. στη συνέχεια υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ψηφιακά το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας.».

12. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το παρακάτω:

«Άρθρο 11
Ημερομηνίες αίτησης και χορήγησης
της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων
προγραμμάτων εργασίας

1. Έως 15 Ιουνίου κάθε έτους εκτέλεσης των προγραμ-
μάτων εργασίας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται να λά-
βει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15 Μαΐου 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κυμαίνεται από 30 έως 90% 
της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογι-
σμού του προγράμματος. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορ-
ροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 20 Δεκεμ-
βρίου 2021 για το 1ο έτος εκτέλεσης του προγράμματος 
εργασίας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 για το 2ο έτος. 
Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 
1ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας υπο-
βάλλεται το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2022 και 
το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 
2ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας υπο-
βάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης έτους.

2. Έως 15 Ιουλίου 2022 για το 1ο έτος εκτέλεσης του 
προγράμματος εργασίας και έως 15 Απριλίου 2023 για 
το 2ο έτος, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. υποβάλλει αίτηση 
εκκαθάρισης του έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αργότερο 
έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 για το 1ο έτος εκτέλεσης του 
προγράμματος εργασίας και έως 15 Ιουλίου 2023 για 

το 2ο έτος και μετά την εξέταση των δικαιολογητικών 
και τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στον 
Καν. (ΕΕ) 615/2014 άρθρο 6 όπως ισχύει, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
καταβάλλει την οφειλόμενη χρηματοδότηση και, κατά 
περίπτωση, αποδεσμεύει την εγγύηση που αναφέρεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 4.».

13. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται με το παρακάτω ως 
εξής:

« Άρθρο 12
Έλεγχοι

1. Η πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμ-
ματος παρακολουθείται με επιτόπιους και διοικητικούς, 
τεχνοοικονομικούς ελέγχους με σκοπό την αναγνώριση 
και εκκαθάριση των δαπανών που περιλαμβάνονται στις 
αιτήσεις χρηματοδότησης.

2. Οι έλεγχοι στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής διενεργούνται ετησί-
ως στο 100% των δικαιούχων για κάθε αίτημα για ανα-
γνώριση και απόδοση δαπανών του προγράμματος. Οι 
έλεγχοι διενεργούνται από διμελές κλιμάκιο υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.) της έδρας της Ο.Ε.Φ. ή της οικείας Περιφερει-
ακής Ενότητας που ορίζεται με απόφαση του οικείου 
Αντιπεριφερειάρχη κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμέ-
νου της Δ.Α.Ο.Κ. και αποτελείται από:

- έναν υπάλληλο κλάδου γεωπόνων (Π.Ε. ή Τ.Ε.),
- έναν υπάλληλο κλάδου Οικονομικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ή
 έναν υπάλληλο κλάδου μηχανικών ή πληροφορικής 

(Π.Ε. ή Τ.Ε.) ή άλλης ειδικότητας και ανάλογα με την ύπαρ-
ξη τεκμηριωμένης ανάγκης εξειδικευμένης εμπειρογνω-
μοσύνης, και τους αναπληρωτές τους.

3. Το ανωτέρω διμελές κλιμάκιο, σε κάθε επιτόπιο 
έλεγχο, ελέγχει:

3.1. τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει του 
αιτήματος χρηματοδότησης, οι οποίες έχουν συμπερι-
ληφθεί στο αίτημα χρηματοδότησης από την Ο.Ε.Φ.. Επί 
των αναλυτικών καταστάσεων δαπανών (Υπόδειγμα ΧV 
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑ-
ΠΑΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ/ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ») προτείνεται, 
η έγκριση ή η απόρριψή τους με σχετική καταγραφή 
των αντίστοιχων δαπανών στις στήλες «εγκριθείσες» και 
«απορριφθείσες δαπάνες» αντιστοίχως και με σύντομη 
αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης στη στήλη «παρα-
τηρήσεις»,

3.2. την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια αρμοδιότητας 
της Δ.Α.Ο.Κ.,

3.3. την υλοποίηση των συμβάσεων ανάθεσης έργων 
και προμηθειών σε εξωτερικούς συνεργάτες και την 
καταχώρισή τους στην εφαρμογή TAXISnet με την ονο-
μασία «Κατάσταση Συμφωνητικών» παρ. 16 άρθρου 8
ν. 1882/1990,

3.4. το εύλογο ή μη του ύψους των προβλεπομένων 
σε κάθε πρόγραμμα εργασίας δαπανών,

3.5. τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής για κάθε 
δαπάνη,

3.6. την επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμ-
ματος,
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3.7. τη χρήση του ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά 
για όλες τις οικονομικές πράξεις, που πραγματοποιή-
θηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προ-
γράμματος για κάθε έτος,

3.8. την υποχρέωση διατήρησης των παγίων και του 
εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί η Ο.Ε.Φ. κατά την δι-
άρκεια τόσο του τρέχοντος όσο και των προηγούμενων 
εγκεκριμένων τριετών προγραμμάτων εργασίας,

3.9. την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
3.10. την πραγματοποίηση του ετήσιου ελέγχου της 

περ. i της παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας και αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων του,

3.11. την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
του έργου και τυχόν αποκλίσεων.

4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με ευθύνη της 
Δ.Α.Ο.Κ. και είναι αιφνιδιαστικοί. Εν τούτοις για την δι-
ευκόλυνση του ελέγχου επιτρέπεται η έγγραφη ενημέ-
ρωση, της υπό έλεγχο Ο.Ε.Φ., όχι περισσότερο από 48 
ώρες πριν από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ημε-
ρομηνία του επιτόπιου ελέγχου δύναται να μετατεθεί σε 
περιπτώσεις που κατά την κρίση της Δ.Α.Ο.Κ. υπάρχει 
αντικειμενική δυσκολία διενέργειάς του, κατά τρεις ερ-
γάσιμες ημέρες, πέραν της οριζόμενης στην παρούσα 
παράγραφο.

5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό τεχνικοοικο-
νομικού ελέγχου για την υλοποίηση του προγράμματος 
που μαζί με τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (ΥΠΟ-
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΟΚ IX ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ XI), αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για 
την πληρωμή - εκκαθάριση. Αντίγραφο της έκθεσης αξι-
ολόγησης παραδίδεται εντός 30 ημερών από το σχετικό 
αίτημα χρηματοδότησης, στην Ο.Ε.Φ.

6. Σε περίπτωση που οι επιμέρους δράσεις του εγκε-
κριμένου προγράμματος ή μέρος αυτών υλοποιούνται 
σε άλλον ή άλλες Περιφερειακές Ενότητες από εκείνη 
της έδρας της Ο.Ε.Φ., διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι 
της πορείας υλοποίησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, 
από αντίστοιχες επιτροπές υπαλλήλων των οικείων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων και ιδίως των επενδυτικών 
μέτρων που υλοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιότη-
τας της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας. Οι Δ.Α.Ο.Κ. 
της Περιφερειακής Ενότητας δεν διενεργούν οικονομι-
κούς ελέγχους καθόσον, τα οικονομικά στοιχεία τηρού-
νται στην Ο.Ε.Φ. και ελέγχονται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 
της έδρας της Ο.Ε.Φ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυ-
τών αποστέλλονται στη Δ.Α.Ο.Κ. της έδρας της Ο.Ε.Φ. 
ώστε να ληφθούν υπόψη στην έκθεση αξιολόγησης του 
υλοποιηθέντος προγράμματος.

7. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Ο.Ε.Φ. παρίσταται ο 
νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρό-
σωπο, ο οποίος προσυπογράφει το σχετικό πρακτικό 
(Υπόδειγμα ΙΧ) και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περί-
πτωση διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της Ο.Ε.Φ. 
με τις διατυπωμένες στο πρακτικό διαπιστώσεις, η Ο.Ε.Φ. 
έχει δικαίωμα να υποβάλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών 
ένσταση στην Δ.Α.Ο.Κ. για επανέλεγχο από δευτεροβάθ-

μια τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του 
οικείου Αντιπεριφερειάρχη και αποτελείται από:

- τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ.
- τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού
- τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού
με τους αναπληρωτές τους.
Σε περίπτωση που οι Διευθύνσεις Οικονομικού και Δι-

οικητικού έχουν συγχωνευθεί η ως άνω δευτεροβάθμια 
τριμελής επιτροπή αποτελείται από:

- τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ.
-τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού/Δι-

οικητικού
-τον Προϊστάμενο οποιουδήποτε τμήματος των ως 

άνω Διευθύνσεων
με τους αναπληρωτές τους.
8. Τα αποτελέσματα του επανελέγχου της δευτεροβάθ-

μιας επιτροπής περιλαμβάνουν την έγκριση ή απόρρι-
ψη της ένστασης, την καταγραφή των εγκριθεισών και 
απορριφθεισών δαπανών με αναλυτική αιτιολόγηση 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΟΚ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Χ 
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ XI), παραλαμβάνονται από 
την Ο.Ε.Φ. και αναρτώνται στην σχετική εφαρμογή του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί με το πρακτικό και την έκθεση αξιολό-
γησης του πρωτοβάθμιου κλιμακίου ελέγχου, εντός 10 
ημερών από την υποβολή της ένστασης και το αργότερο 
45 ημέρες από την υποβολή του αντίστοιχου αιτήματος 
πληρωμής.

9. Τα διμελή κλιμάκια ολοκληρώνουν τον έλεγχο των 
αιτήσεων αναγνώρισης και απόδοσης δαπανών μέσω 
της σχετικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, για κάθε 
τακτικό επιτόπιο έλεγχο καταρτίζεται ξεχωριστός φάκε-
λος με αντίγραφα των αποδείξεων και των επαληθεύσε-
ων των ελέγχων, που παραμένει στο αρχείο της Δ.Α.Ο.Κ., 
στην διάθεση κάθε εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου.».

14. Μετά το άρθρο 12 προστίθενται άρθρα 12α, 12β, 
και 12γ ως εξής:

«Άρθρο 12 α
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης
της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων
προγραμμάτων εργασίας

1. Οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος 
όροι και προϋποθέσεις.

1.1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με έκδοση τρα-
πεζικών επιταγών στο όνομα του δικαιούχου ή με απευ-
θείας πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων με το 
δικαιούμενο ποσό. Ο ειδικός λογαριασμός του προγράμ-
ματος είναι διαφορετικός για κάθε έτος και δεν μπορεί 
να αλλάξει.

1.2. Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού του προγράμ-
ματος αποτελεί στοιχείο που ελέγχεται από το διμελές 
κλιμάκιο της Δ.Α.Ο.Κ., προκειμένου να επιβεβαιωθούν 
οι δηλωθείσες δαπάνες στις σχετικές καταστάσεις πλη-
ρωμής.

1.3. Η ιδία συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. που αναλογεί στα 
ποσά της προκαταβολής χρηματοδότησης και εφόσον 
προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προ-
γράμματος, κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό πριν την 
υποβολή του αιτήματος προκαταβολής.
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1.4. Οι Ο.Ε.Φ. υποχρεούνται να καταχωρίζουν όλες τις 
δαπάνες που επιδοτούνται από το εγκεκριμένο πρό-
γραμμα, με ειδική σημείωση στα λογιστικά τους βιβλία 
(βιβλίο Μητρώου παγίων εξόδων για τον πάγιο εξοπλι-
σμό - λοιπά λογιστικά βιβλία για τις λοιπές δαπάνες). Στην 
δε περίπτωση που η Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζό-
μενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή 
εμπορικού δικαίου, λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική 
ή/και διοικητική διαχείριση (εδάφ. 2, παρ. 3, άρθρο 37, 
ν. 4384/2016).

1.5. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της υλο-
ποίησης των μέτρων που λαμβάνει Ο.Ε.Φ. μπορεί να 
επιτραπεί για όλα τα μέτρα υπό τον όρο ότι ο αντισυμ-
βαλλόμενος είναι άλλη νομική οντότητα με διαφορετικό 
Α.Φ.Μ. από αυτό της Ο.Ε.Φ.

2. Προμήθειες εξοπλισμού
2.1. Εφόσον οι Ο.Ε.Φ. χρηματοδοτούνται για την προ-

μήθεια παγίων, υποχρεούνται στην αγορά καινούργιου 
και αμεταχείριστου παγίων χωρίς παρακράτηση κυρι-
ότητας και που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας σε ότι αφορά την σήμανση κατά 
CE (άρθρο 3 καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής) καθώς και 
στη διατήρησή του σε λειτουργική κατάσταση τουλάχι-
στον για πέντε (5) έτη από την προμήθειά του.

2.2. Οι προμήθειες παγίων, εκτός εξαιρετικών περι-
πτώσεων, πρέπει να πραγματοποιούνται έως ένα μήνα 
πριν τη λήξη του έτους του προγράμματος έτσι ώστε 
να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την παραλαβή, 
εγκατάσταση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.

2.3. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών και την πλη-
ρωμή στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτείται η προ-
σκόμιση από την Ο.Ε.Φ. των οριστικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
XIΙ & XIIΙ).

2.4. Για την επιλεξιμότητα των δαπανών των παγίων η 
Ο.Ε.Φ. διασφαλίζει:

2.4.1. ότι παραμένουν στην κυριότητά της και εκχω-
ρείται στα μέλη μόνο η χρήση τους,

2.4.2. την υποχρέωση των μελών της,
α) να ενημερώνουν κάθε χρόνο για τις ελαιοκομικές 

εκτάσεις που δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε.,
β) να διατηρούν τον επιδοτούμενο γεωργικό εξοπλι-

σμό σε άριστη κατάσταση,
γ) να ενημερώνουν άμεσα την Ο.Ε.Φ. για τυχόν αλλαγές 

των ανωτέρω στοιχείων,
δ) ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε περί-

πτωση μη τήρησης των παραπάνω η Ο.Ε.Φ. θα μπορεί να 
ζητήσει την επιστροφή των εφοδίων και σε περίπτωση 
που δεν είναι σε καλή κατάσταση το ανάλογο αντίτιμο.

2.5. Δαπάνες που αφορούν σε πάγια εγκρίνονται στον 
βαθμό που επιβεβαιώνεται η πλήρης λειτουργική τους 
κατάσταση από τις αρμόδιες επιτροπές Δ.Α.Ο.Κ.

2.6. Τα πάγια που αποκτώνται στα πλαίσια υλοποίη-
σης της παρούσας καθώς και όλα τα έντυπα (μελέτες, 
εγχειρίδια κλπ.) που παραδίδονται σε έντυπη και σε ηλε-
κτρονική μορφή από τις Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια των συμβά-
σεων υλοποίησης των προγραμμάτων τους υποχρεωτικά 
φέρουν σε εμφανές σημείο, ειδική (μεταλλική εφόσον 

πρόκειται για πάγια) σήμανση, στην οποία αναγράφονται 
ευανάγνωστα τα εξής:

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και 
την Ελλάδα - Κανονισμός (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της 
Επιτροπής όπως ισχύουν - δραστηριότητα... του εγκεκρι-
μένου προγράμματος με την υπ’ αρ. ………. απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Γενικά
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται στη λήψη όλων των κατά περί-

πτωση απαιτούμενων γενικών και ειδικών αδειών ή/και 
δικαιολογητικών, που αφορούν στην πραγματοποίηση 
της επένδυσης και τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρη-
σης ή/και παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα 
ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο και η 
έλλειψη αυτών επιφέρει την απόρριψη των αντίστοιχων 
δαπανών.

Η Ο.Ε.Φ. ενημερώνει αυθημερόν εγγράφως την αρμό-
δια επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ.:

α) παρέχοντάς της κάθε χρήσιμη πληροφορία, για 
οποιοδήποτε γεγονός που δύναται να παρακωλύσει την 
ορθή εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος εντός 
των προβλεπομένων προθεσμιών και

β) για κάθε μεταφορά εξοπλισμού, για οποιονδήποτε 
λόγο, μετά την οριστική παραλαβή του, είτε πρόκειται 
για εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ο.Ε.Φ. κατά την 
διάρκεια του τρέχοντος ή και προηγούμενων εγκεκρι-
μένων τριετών προγραμμάτων εργασίας.

Οι Ο.Ε.Φ. ενημερώνουν αναλυτικά (με ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία) τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου της οικεί-
ας Δ.Α.Ο.Κ. για τις εντολές/αποφάσεις μετακίνησης, την 
παραλαβή παγίων και την πραγματοποίηση ημερίδων, 
εκπαιδεύσεων, έγκαιρα και τουλάχιστον δέκα ημέρες 
πριν την πραγματοποίησή τους.

3.1. Τα υποβαλλόμενα ανά φάση παραστατικά είναι 
πλήρως εξοφλημένα (καθαρή αξία, Φ.Π.Α., κατά περίπτω-
ση προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις επιμελητηρίων).

3.2. Τα παραστατικά και το περιεχόμενό τους εκδίδο-
νται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

3.3. Για τα έξοδα των ημερησίων αποζημιώσεων και 
των μετακινήσεων του προσωπικού των Ο.Ε.Φ. που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος (ανά 
μετακινούμενο) συνυποβάλλονται τα εξής:

- αναλυτική κατάσταση των δαπανών,
- απόφαση/ή εντολή μετακίνησης από τα αρμόδια 

όργανα της Ο.Ε.Φ. για το σκοπό αυτό,
- συνοπτική έκθεση περιγραφής των πεπραγμένων 

του μετακινούμενου,
- παραστατικά δαπανών.
Τα παραστατικά δαπανών περιλαμβάνουν για τα έξο-

δα ταξιδιού: αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια με 
κάρτα επιβίβασης οικονομικής θέσης, εισιτήρια μέσων 
μαζικής μεταφοράς (τα έξοδα μετακίνησης με ταξί δεν 
είναι επιλέξιμα χρηματοδότησης).

Για τα έξοδα διαμονής πρέπει να περιλαμβάνονται η 
απόδειξη του ξενοδοχείου ή το τιμολόγιο ή το Δ.Π.Υ στο 
όνομα του υπαλλήλου που διανυκτέρευσε.

3.4. Σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, συνυπο-
βάλλεται σε φωτοαντίγραφο η άδεια κυκλοφορίας και 
η άδεια οδήγησης.
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3.5. Δαπάνες που αφορούν σε σεμινάρια, ημερίδες και 
εκπαιδεύσεις εγκρίνονται στον βαθμό που επιβεβαιώνε-
ται η επίτευξη του σχετικού στόχου του προγράμματος 
και εφόσον η συμμετοχή σ’ εκάστη εξ αυτών είναι του-
λάχιστον ίση με τα 4/5 των ωφελούμενων, σύμφωνα με 
τους στόχους του εγκεκριμένου προγράμματος, μελών.

3.6. Τα μέλη:
α) του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Ε.Φ.,
β) των επιτροπών Ο.Ε.Φ. επιλογής και ανάθεσης έργου 

σε εξωτερικούς συνεργάτες,
γ) των επιτροπών Ο.Ε.Φ. παρακολούθησης και παραλα-

βής των παραδοτέων των εξωτερικών συνεργατών και
δ) των επιτροπών Δ.Α.Ο.Κ.
είναι ελεύθερα από συγκρουόμενα συμφέροντα που 

μπορεί να προκύπτουν λόγω επαγγελματικών ή προ-
σωπικών σχέσεων ή άλλων ενδιαφερόντων σε σχέση με 
το ελεγχόμενο μέτρο ή δραστηριότητα. Ως σύγκρουση 
συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία μέλος 
των περιπτώσεων α), β), γ), δ) ανωτέρω έχει προσωπικό 
συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση ύπαρξης 
συγκρουόμενων συμφερόντων ή συντρέχει λόγος εξαί-
ρεσής τους από συγκεκριμένο έλεγχο, τα μέλη πρέπει 
να το δηλώσουν πριν την διενέργεια του ελέγχου στην 
αρμόδια ΔΑΟΚ.

3.7. Η αναγνώριση, εκκαθάριση των δαπανών και η κα-
ταβολή της σχετικής χρηματοδότησης των προγραμμά-
των εργασίας των Ο.Ε.Φ. που υλοποιούνται με βάση τους 
Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, 
όπως ισχύουν, και την παρούσα απόφαση, πραγματοποι-
είται από τα διμελή κλιμάκια της ΔΑΟΚ.

4. Χορήγηση της προκαταβολής
Η αίτηση χορήγησης προκαταβολής υποβάλλεται 

μέσω της σχετικής εφαρμογής από τους ενδιαφερόμε-
νους, καταχωρίζοντας και επισυνάπτοντας κατά περί-
πτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Εγγυητική επιστολή της Ο.Ε.Φ. ύψους 110% της αι-
τηθείσας προκαταβολής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙV).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μερότητας για είσπραξη χρημάτων που να καλύπτει την 
ημερομηνία αίτησης και απαραιτήτως άνευ παρακρα-
τήσεων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος πριν την έκδοση 
των εντολών πληρωμής επανυποβάλλονται με ευθύνη 
της Ο.Ε.Φ.

γ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού, ο οποί-
ος με ευθύνη της Ο.Ε.Φ. χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για όλες τις οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμμα-
τος για κάθε έτος, από την οποία αποδεικνύεται η κα-
τάθεση της χρηματοδοτικής συμμετοχής των φορέων 
[Κανονισμός (ΕΕ) 615/2014, εδάφ. 2.γ, άρθρο 5)].

Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται στην σχετική 
εφαρμογή όλα τα απαραίτητα, για την οριστικοποίηση 
της υποβολής αίτησης, πεδία.

Κάθε εμπρόθεσμη αίτηση χρηματοδότησης που δεν 
πληροί τους όρους της παρούσας θεωρείται μη παρα-
δεκτή και απορρίπτεται. Η Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλει 
νέα αίτηση εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής.

5. Αποδέσμευση εγγύησης προκαταβολής
Η αίτηση αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 

υποβάλλεται, μέσω τη σχετικής εφαρμογής από τους 
ενδιαφερόμενους, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρίζοντας 
και επισυνάπτοντας κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαι-
ολογητικά:

α) Ενδιάμεση έκθεση της οργάνωσης φορέων η οποία 
περιλαμβάνει, εκτός των οριζομένων στην παρ. 2.α του 
άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 615/2014 της επιτροπής, 
και τα κατωτέρω:

- Συγκεντρωτικό πίνακα όπου εμφανίζονται οι δείκτες 
και οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών Εισροών - Εκροών, 
Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων για κάθε δράση σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

- Αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων αναφορικά με το κό-
στος μεταξύ προϋπολογισθεισών και πραγματοποιηθει-
σών δαπανών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας.

- Συγκεντρωτικός πίνακας συμμετοχής μελών της 
Ο.Ε.Φ. στις δράσεις του προγράμματος.

β) Εξοφλημένα (καθαρή αξία, Φ.Π.Α., κατά περίπτω-
ση προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις επιμελητηρίων) 
αντίγραφα παραστατικών τα οποία αφορούν τις δαπά-
νες της προκαταβολής και πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμ-
ματος.

γ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού του 
προγράμματος, από την οποία αποδεικνύεται η χρημα-
τοδοτική συμμετοχή των φορέων, όπου αυτή προβλέ-
πεται, και οι εξοφλήσεις των τιμολογίων.

δ) Έγγραφο της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ. 
υπόκειται στις διατάξεις περί απαλλαγής Φ.Π.Α.

ε) Τα παραδοτέα κατηγορίας παροχής υπηρεσιών των 
δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται στην σχετική 
εφαρμογή όλα τα απαραίτητα, για την οριστικοποίηση 
της υποβολής αίτησης, πεδία.

Στην περίπτωση που η εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δεν υποβάλ-
λει αίτηση αποδέσμευσης των εγγυήσεων της προκατα-
βολής, ή η αίτησή της, μετά τον σχετικό έλεγχο απορ-
ριφθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τότε η αποδέσμευση του 
συνόλου των ανωτέρω εγγυήσεων πραγματοποιείται 
εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης εξόφλησης, την εξέταση των δι-
καιολογητικών του παρόντος άρθρου και τη διενέργεια 
των επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 12 της παρούσας 
και του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 615/2014 της 
Επιτροπής.

6. Χορήγηση της εξόφλησης
Η αίτηση εξόφλησης υποβάλλεται, μέσω τη σχε-

τικής εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους, στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρίζοντας και επισυνάπτοντας κατά 
περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ετήσια έκθεση της οργάνωσης φορέων η οποία 
περιλαμβάνει, εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ. 
2.α του ΚανονΙσμού (ΕΕ) 615/2014 της επιτροπής, και 
τα κατωτέρω:

- Συγκεντρωτικό πίνακα όπου εμφανίζονται οι δείκτες 
και οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών εισροών - εκροών, 
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αποτελεσμάτων και επιπτώσεων για κάθε δράση σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

- Αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων αναφορικά με το κό-
στος μεταξύ προϋπολογισθεισών και πραγματοποιηθει-
σών δαπανών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας.

- Συγκεντρωτικός πίνακας συμμετοχής μελών της 
Ο.Ε.Φ. στις δράσεις του προγράμματος.

β) Εξοφλημένα (καθαρή αξία, Φ.Π.Α., κατά περίπτω-
ση προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις επιμελητηρίων) 
αντίγραφα παραστατικών τα οποία αφορούν τις δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίη-
σης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας.

γ) Αναλυτική κίνηση του λογαριασμού του προγράμ-
ματος, από την οποία αποδεικνύεται η χρηματοδοτική 
συμμετοχή των φορέων, όπου αυτή προβλέπεται, και οι 
εξοφλήσεις των τιμολογίων.

δ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μερότητας για είσπραξη χρημάτων που να καλύπτει την 
ημερομηνία αίτησης. Σε περίπτωση λήξης ισχύος πριν 
την έκδοση των εντολών πληρωμής επανυποβάλλονται 
με ευθύνη της Ο.Ε.Φ.

ε) Έγγραφο της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ. 
υπόκειται στις διατάξεις περί απαλλαγής Φ.Π.Α.

στ) Τα παραδοτέα κατηγορίας παροχής υπηρεσιών 
των δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται στην σχετική 
εφαρμογή όλα τα απαραίτητα, για την οριστικοποίηση 
της υποβολής αίτησης, πεδία.

Κάθε εμπρόθεσμη αίτηση χρηματοδότησης που δεν 
πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 
του Κανονισμού (ΕΕ) 615/2014 της επιτροπής και της 
παρούσας θεωρείται μη παραδεκτή και απορρίπτεται.
Η ενδιαφερόμενη δικαιούχος οργάνωση μπορεί να υπο-
βάλει νέα αίτηση χρηματοδότησης προσκομίζοντας τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία που λείπουν εντός δέκα 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γνω-
στοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησής της.

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των αιτημάτων 
πληρωμής θα καθοριστούν σε σχετική εγκύκλιο από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 12β
Διενέργεια προμηθειών και αναθέσεις έργων
και υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες
από τις Ο.Ε.Φ. - Σύναψη συμβάσεων

1. Για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της 
υλοποίησης των μέτρων που λαμβάνει οργάνωση πα-
ραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 
611/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύει, συνάπτεται σύμ-
βαση σύμφωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ XVI ΚΑΙ XVII.

1.1. Η Δ.Α.Ο.Κ στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ο.Ε.Φ. 
ελέγχει την ορθότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την επιλογή των αναδόχων ως προς 
την τήρηση αφενός των διατάξεων της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας και αφετέρου των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης και ενημερώνει σχετικά την Ο.Ε.Φ. 

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής και την αξιο-
λόγηση των εξωτερικών συνεργατών από τις αναθέτου-
σες Ο.Ε.Φ. αναφέρονται στο άρθρο 12γ της παρούσας 
απόφασης.

1.2. Στις περιπτώσεις που οι Ο.Ε.Φ. υλοποιούν οι ίδιες 
ορισμένα μέρη του προγράμματος, εξασφαλίζουν ότι το 
κόστος των δράσεων που σκοπεύουν να υλοποιήσουν 
δεν είναι υψηλότερο από τις συνήθεις τιμές της αγοράς.

1.3. Όλες οι συμβάσεις είναι διάρκειας ίσης με τη διάρ-
κεια υλοποίησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Δεν 
επιτρέπεται η κατάτμηση προμήθειας/έργου/παροχής 
υπηρεσιών όμοιων ή ομοειδών ειδών σε περισσότερες 
προμήθειες μικρότερων ποσοτήτων ή παρεμφερών ει-
δών προς αποφυγή διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού 
ή όταν η κατάτμηση αυτή απολήγει στην μη χρησιμοποί-
ηση όλων των δυνατοτήτων εξασφάλισης εκπτώσεων, 
μειώσεων ή προμηθειών. Δεν γίνονται αποδεκτά σχέδια 
συμβάσεων με αναδόχους εταίρους, μέλη ή μισθολογικά 
εξαρτώμενους από την οργάνωση.

2. Οι ως άνω συμβάσεις ανάλογα με τη διάρκεια υλο-
ποίησης της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος 
και για τη χρονική περίοδο αναφοράς από 1.4.2021 έως 
31.12.2022 πρέπει να περιλαμβάνουν:

2.1. το αντικείμενο του έργου, με σαφή αναφορά στην 
κατηγορία της δαπάνης (πάγια ή παροχή υπηρεσιών) και 
χωρίς αποκλίσεις από το περιεχόμενο των παραδοτέων 
για την κάθε δραστηριότητα του εγκεκριμένου προγράμ-
ματος και των ενδεχομένων εγκεκριμένων τροποποιή-
σεων αυτού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, καθώς και περιγραφή των ποσοτικών και 
ποιοτικών δεικτών,

2.2. το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών 
και το ετήσιο σχέδιο κόστους χρηματοδότησης,

2.3. το ετήσιο σχέδιο καταβολών της αμοιβής των 
αναδόχων με σαφή αναφορά στα παραδοτέα (πάγια ή 
εργασίες παροχής υπηρεσιών) που αφορούν στο ποσό 
της κάθε πληρωμής,

2.4. τα ακριβή στοιχεία χωροθέτησης των έργων και 
τον αριθμό των επωφελούμενων παραγωγών απ’ αυτά.

3. Τα συμπληρωματικά στοιχεία καθορισμού των 
έργων ανακοινώνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και στην Δ.Α.Ο.Κ. προκειμένου να 
λάβουν γνώση για την υλοποίηση του εγκεκριμένου 
προγράμματος και να διενεργήσουν τους απαραίτητους 
ελέγχους που αναφέρονται στην παρούσα.

4. Οι συμβάσεις που συνάπτουν οι Ο.Ε.Φ. με τους ανα-
δόχους, περιλαμβάνουν πέραν των ανωτέρω προβλεπο-
μένων και εγγύηση υπέρ της Ο.Ε.Φ. για την υλοποίηση 
του έργου: i) σε περίπτωση ετήσιας σύμβασης, ο ανάδο-
χος εκδίδει εγγύηση για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό ίσο με το 10% επί της συνολικής αμοιβής του, χωρίς 
Φ.Π.Α. ii) σε περίπτωση διετούς ή τριετούς σύμβασης ο 
ανάδοχος εκδίδει εγγύηση για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό ίσο με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας 
συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α.

5. Σε όλες τις συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών των συμβούλων, απαιτείται η περιγραφή των 
παραδοτέων του έργου για τα οποία τα πρακτικά πα-
ραλαβής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ XΙI & XIII), υποχρεωτικά υπο-
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βάλλονται, μέσω της σχετικής εφαρμογής, ανά φάση 
χρηματοδότησης, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη η 
αντίστοιχη δαπάνη.

Όσον αφορά τις μελέτες πρέπει να υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους μέσω της σχετικής εφαρμογής.

6. Δεν γίνονται αποδεκτές δαπάνες που αφορούν συμ-
βάσεις οι οποίες κατά τα στάδια της απόδοσης δαπανών 
προκαταβολής, των μερικών πληρωμών και της εκκαθά-
ρισης, δεν είναι καταχωρημένες εντός των προβλεπό-
μενων προθεσμιών στην σχετική εφαρμογή ΤΑΧΙSnet.

Άρθρο 12γ
Διαδικασία επιλογής εξωτερικών συνεργατών

1. Οι Ο.Ε.Φ. επιλέγουν εξωτερικούς συνεργάτες για την 
υλοποίηση δράσεων των εγκεκριμένων προγραμμάτων 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - 
ωφέλειας. Κατά την επιλογή λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να διακυβευθεί η 
αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμ-
ματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής 
ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματι-
κών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύ-
γκρουση συμφερόντων»).

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα 
εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην 
οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Δωροδοκία
- Απάτη
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό-

τητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώ-

πων.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του

ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην 
οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους:

- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική 
πράξη.

- Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν 
τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.

- Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξα-
κρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή 
του σε άλλου διαγωνισμούς.

- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

- Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες 
κυρώσεις.

- Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υπο-
βληθέντος για έγκριση προγράμματος της Ο.Ε.Φ.

γ. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότη-
τας, η οποία προκύπτει με ένα ή περισσότερα από τα 
κάτωθι:

- υποβολή καταλόγου των εργασιών,
- υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων 

ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την προηγούμενη τριετία,

- αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών,

-  αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προ-
σόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και 
των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.

δ. Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου - 
Εργαλεία υποστήριξης, που ενδεικτικά αποδεικνύονται 
με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:

- (Ομάδα Έργου, Υπεύθυνος/η Έργου, Μέλη Ομάδας 
Έργου.

- Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας,
- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο 

θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης 
των επιμέρους εργασιών.

ε. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η 
οποία ενδεικτικά αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα 
από τα κάτωθι:

- Ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών.
- ορισμένου ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών στο 

τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης,

- τραπεζικές βεβαιώσεις για την δανειοληπτική ικανό-
τητα του αναδόχου.

2. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών πραγματο-
ποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από διαγωνισμό ή 
άλλη διαδικασία ανάθεσης που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ. 
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να 
αναφέρεται αν θα εφαρμοστεί η μέθοδος της χαμηλό-
τερης τιμής ή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς και αναφέρονται επαρκώς όλα τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας)

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ι)
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σαφήνεια και πληρότητα της προ-

σφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου) (30)

ΙΙ)

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού
  για την υλοποίηση έργου
- Μεθοδολογική προσέγγιση - μελέτη
- Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου
- Σαφήνεια εργασιών
- Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου
  ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητά του
- Χρονοδιάγραμμα
- Άλλα (αναλυτική περιγραφή)
  ή και
  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
- Οίκος κατασκευής
- Τύπος - μοντέλο
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Χρόνος παράδοσης
- Διάρκεια ζωής
- Εγγύηση
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- Άλλα (αναλυτική περιγραφή (40)

ΙΙΙ)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (30)

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (100)

Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ …...................€

Επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό 
τύπο:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠOIOTHTAΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ x 70%}+ [ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) x 30% ]

και επιλέγεται ως εξωτερικός συνεργάτης αυτός του οποίου η προσφορά συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.
3. Η Ο.Ε.Φ. γνωστοποιεί στην επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από την 

Ο.Ε.Φ. ως υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται βάσει των γενικών 
αρχών της διαφάνειας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών, τουλάχιστον στους δικτυακούς τόπους της Ο.Ε.Φ., του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και σε αγροτικού ενδιαφέροντος μεγάλης επισκεψιμότητας 
διαδικτυακό τόπο.

Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, τότε η Ο.Ε.Φ. πρέπει να παρατείνει το διάστημα 
ισχύος της πρόσκλησης για 10 ημέρες και σχετικός όρος θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και πριν την επιλογή, η Ο.Ε.Φ. δημοσιεύει στους ίδιους δικτυακούς τόπους τις 
επωνυμίες των εταιρειών που απέστειλαν προσφορά και σχετικός όρος θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.
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5. Σε εφαρμογή των ανωτέρω γενικών αρχών της δι-
αφάνειας, αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης των υπο-
ψηφίων, η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να προβλέπει διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων κατά των πράξεών της καθώς και 
εξέτασης αυτών.

6. Η Ο.Ε.Φ. γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της 
Δ.Α.Ο.Κ. τα ακόλουθα:

α) Τις προβλεπόμενες στο εδάφιο 4 του παρόντος 
άρθρου δημοσιεύσεις και αναρτήσεις της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής 
των εξωτερικών συνεργατών.

Το Περιεχόμενο του πρακτικού για κάθε σύμβαση πε-
ριλαμβάνει τουλάχιστον:

1) το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης,
2) την επωνυμία των επιλεγέντων εξωτερικών συνερ-

γατών και την αναλυτική αιτιολόγηση της επιλογής της 
προσφοράς τους,

3) την επωνυμία των αποκλεισθέντων υποψηφίων και 
ανάλυση των λόγων της απόρριψής τους,

4) αντίγραφα των φακέλων με τα δικαιολογητικά που 
κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι,

5) τυχόν ενστάσεις ή υπομνήματα που κατατέθηκαν 
κατά τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών συνεργα-
τών,

6) το σχετικό σχέδιο σύμβασης και αιτείται έγκρισή 
του.

Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά για όλες τις συμβάσεις που 
πρόκειται να συναφθούν, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για 
το 1ο έτος υλοποίησης και μέχρι 31 Ιουλίου 2022 για το 
2ο έτος.

7. Η Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της δια-
δικασίας επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη και εκδίδει 
σχετικό πρακτικό με σαφή αναφορά στον ανάδοχο, την 
προβλεπόμενη αμοιβή, την δράση, αντικείμενο και το 
έτος του προγράμματος. Στη συνέχεια δίνει τη σχετική 
έγκριση και η Ο.Ε.Φ. προβαίνει στη σύναψη της σύμβα-
σης με τον εξωτερικό συνεργάτη. Σε περίπτωση που δεν 
εγκριθεί η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη, 
η Ο.Ε.Φ. οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των 
αρμόδιων αρχών.

Όλες οι συμβάσεις που αφορούν το υλοποιούμενο 
έτος του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν συναφθεί 
εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του 
σχεδίου τους, επί ποινή αποκλεισμού της δαπάνης της 
σύμβασης από την χρηματοδότηση.

8. Σε συνέχεια της έγκρισης της διαδικασίας επιλογής 
του εξωτερικού συνεργάτη, η Ο.Ε.Φ. υπογράφει σύμβα-
ση με τον εξωτερικό συνεργάτη η οποία κοινοποιείται 
στην Δ.Α.Ο.Κ.

15. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιβάλλονται, με απόφαση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
βάσει της εξέτασης των περιπτώσεων και της σχετικής 
γνωμοδότησης της ΚΕΟΕΦ, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 7 της παρούσας, διοικητικές κυρώσεις στις δι-
καιούχες Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου σε περίπτωση:

α) Παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή σοβαρής αμέ-
λειας επιβάλλεται στην Ο.Ε.Φ. η καταβολή του διπλάσιου 
της διαφοράς μεταξύ του ποσού που αρχικά καταβλή-
θηκε ή ζητήθηκε και του πράγματι οφειλόμενου ποσού, 
επί του αρχικά καταβληθέντος ή αιτηθέντος ποσού.
Η ως άνω κύρωση επιβάλλεται εφόσον η διαφορά αυτή 
είναι ίση ή μεγαλύτερη του 10%.

β) Χρήσης των προκαταβολών και των χρημάτων είτε 
για μη προβλεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες του προγράμ-
ματος εργασίας είτε εκτός του ειδικού λογαριασμού, επι-
βάλλεται η κύρωση της επιστροφής από τις Ο.Ε.Φ. του 
ποσού εντόκως και οι αντίστοιχες δράσεις υλοποιούνται 
με ιδία επιβάρυνση.

γ) Μη διατήρησης των παγίων σε λειτουργική κατά-
σταση τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την προμή-
θειά τους, επιβάλλεται η κύρωση της καταβολής από 
τις Ο.Ε.Φ. ποσού διπλάσιου της αξίας του εξοπλισμού, 
όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση των νόμιμων 
αποσβέσεων.

δ) Σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας ή ψευδών δηλώ-
σεων, η Ο.Ε.Φ. αποκλείεται από: α) δημόσια χρηματο-
δότηση για το σύνολο του προγράμματος εργασίας· και
β) τη συμμετοχή στην επόμενη τριετή περίοδο από εκεί-
νη κατά την οποία διαπιστώθηκε η παρατυπία.».

16. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 14
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Η διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών εφαρμόζεται από την αρμόδια για την αναγνώριση 
και εκκαθάριση δαπάνης αρχή, όπως ορίζει και το άρθρο 
28 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

17. Όλα τα συνημμένα υποδείγματα του άρθρου 16 
αντικαθίσταται ως εξής:
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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