
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 61/16616 
  Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 

κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής, 

σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στή-

ριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτρα-

πέζιων ελιών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας 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 
όργανα» (Α΄98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (EE L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαι-
ολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, 
σ. 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 615/2014 
της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προ-
γράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαι-
ολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, 
σ. 95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 132887/19.12.17 γνώμη της 
Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.
Κ.Ε.Π.Ε.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την κάλυψη της εθνι-
κής συμμετοχής του άρθρου 29 του Καν. 1308/2013 των 
προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργι-
κών Φορέων για την τριετία 01.04.2018 - 31.03.2021 θα 
εγκριθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός και Αρμόδια Αρχή

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπι-
ση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων, για την 
εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των καν. (ΕΕ) 
611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν, σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες για 
ενωσιακή και κατά περίπτωση εθνική χρηματοδότηση 
δραστηριότητες, την ελάχιστη κατανομή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους τομείς δραστηρι-
οτήτων για τα προγράμματα εργασίας των Οργανώσε-
ων Ελαιουργικών Φορέων εφεξής Ο.Ε.Φ., την υποβολή, 
αξιολόγηση, έγκριση, τροποποίηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων αυτών.

2. Όπου αναφέρεται Αρμόδια Αρχή στην παρούσα 
απόφαση νοείται η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) ορί-
ζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνω-
ρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 
156 ή διεπαγγελματικές οργανώσεις (Δ.Ο.) αναγνωρισμέ-
νες βάσει του άρθρου 157 του καν(ΕΕ) 1308/2013 που 
υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της 
αριθμ. 397/18235/2017 υπουργικής απόφασης.

2. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια 
Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να απευθύ-
νονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές 
οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.

Άρθρο 3
Προτεραιότητες Eλαιοκομίας

1. Οι Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλουν τριετές πρό-
γραμμα εργασίας για τουλάχιστον 3 επιλέξιμους τομείς 
δραστηριότητας του άρθρου 29 παράγραφος 1 του καν. 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 με υποχρεωτική συμμετοχή στους 
τομείς (β), (γ) και (δ) αναφορικά με την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλι-
έργειας μέσω του εκσυγχρονισμού και τη βελτίωση της 
ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών αντίστοιχα. Η ελάχιστη συμμετοχή του διαθέσιμου 
ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης για τον τομέα (β) 
είναι 30 %, για τον τομέα (γ) 25 % και για τον τομέα (δ) 
30%. Στους υπόλοιπους τρεις τομείς η συμμετοχή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 5% ανά τομέα του διαθέσιμου 
ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης.

2. Ως περιφερειακές ζώνες, για την ελληνική επικράτεια 
ορίζονται οι εξής: (α) Περιφερειακή ζώνη Πελοποννήσου, 
(β) Περιφερειακή ζώνη Υπόλοιπο ηπειρωτικής χώρας 
(συν την Εύβοια), (γ) Περιφερειακή ζώνη Κρήτης και 
(δ) Περιφερειακή ζώνη Υπόλοιπο νησιωτικής χώρας. Η 
τριετής ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 33.294.000 € 
κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος, την ποικιλία των οικονομικών κατα-
στάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομι-
κού τομέα ανά περιφερειακή ζώνη, ως εξής:

Περιφερειακή Ζώνη Ποσοστό (%)

α) Πελοπόννησος 33

β) Υπόλοιπο ηπειρωτικής χώρας 
(συν την Εύβοια) 30

γ) Κρήτη 25

δ) Υπόλοιπο νησιωτικής χώρας 12

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτε-
λεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη 
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων

α) ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής 
κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τριετές πρόγραμμα, για 
τις περιφερειακές ζώνες α), β) και γ) ορίζεται στο ποσό 
των 250.000 ευρώ και ο μέγιστος αιτούμενος προϋπο-

λογισμός συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανά 
τριετές πρόγραμμα στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

β) ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής 
κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τριετές πρόγραμμα, 
για την περιφερειακή ζώνη δ) ορίζεται στο ποσό των 
100.000 ευρώ και ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολο-
γισμός συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τρι-
ετές πρόγραμμα στο ποσό των 400.000 ευρώ.

4. Η διάρκεια του κάθε τριετούς προγράμματος 
στήριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του έτους το 
οποίο υποβάλλεται το πρόγραμμα στην αρμόδια αρχή 
προς έγκριση. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την 1 η Απρι-
λίου 2018.

Άρθρο 4
Γενικές αρχές επιλεξιμότητας 
των δραστηριοτήτων των μέτρων 
των προγραμμάτων εργασίας

1. Τα επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση μέτρα 
των εγκεκριμένων προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ., είναι τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επι-
τροπής, τα οποία εκφράζουν τις παρακάτω γενικές αρχές:

α) Στον τομέα της παρακολούθησης και της διοικητι-
κής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών:

Στην περίπτωση του μέτρου ii),πρέπει οι μελέτες να 
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠ.Α.Α.Τ., 
προκειμένου να δημοσιευτούν στο δικτυακό του τόπο 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του καν 
(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός της μελέτης δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό 
των 10.000 ευρώ.

β) Στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας:

βα)Στην περίπτωση του μέτρου i), οι σχετικές δραστη-
ριότητες θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ελαιώνες ηλικίας 
άνω των 50 ετών, έκτασης τουλάχιστον 100 στρεμμάτων 
και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 παραγωγών.

ββ) Στην περίπτωση του μέτρου ii), στη δραστηρι-
ότητα «Επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων 
κλαδέματος» απαγορεύεται η ενσωμάτωση κλάδων και 
λοιπών υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος, για 
ύποπτους για την ασθένεια Verticillium dahliae Klebahn 
(Βερτισίλλιο) αγρούς, σύμφωνα με τις οδηγίες ολοκλη-
ρωμένης φυτοπροστασίας που έχουν εκδοθεί από την 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

βγ) Στην περίπτωση του μέτρου iii), οι σχετικές δρα-
στηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν και τη χρήση 
νέων τεχνολογιών (GPS-GIS) για την παρακολούθηση 
των πληθυσμών του δάκου κατά την εφαρμογή των δο-
λωματικών ψεκασμών.

βδ) Στην περίπτωση του μέτρου iv),μπορούν να 
συμπεριληφθούν δραστηριότητες που αφορούν:

1. στην πιστοποίηση των παραγωγών σύμφωνα με 
τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και της βι-
ολογικής γεωργίας, για κάθε έτος του προγράμματος, 
με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαί-
ωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ 
του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ 
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φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής 
Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ,

2. στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστα-
σίας, σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύ-
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ,

3. στην αντικατάσταση ακροφυσίων του εξοπλισμού 
εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων.

γ) Στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού: 

γα) Στην περίπτωση του μέτρου i):
1. είναι απαραίτητο να επιτευχθεί τεκμηριωμένα βάσει 

μελέτης από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα με 
την οποία θα βεβαιώνεται ότι θα προκύπτει εξοικονόμη-
ση νερού κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο σύστημα άρδευσης και ότι δεν θα προκαλείται 
καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης,

2. είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν καινοτόμες τεχνι-
κές καλλιέργειας με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης 
από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα, με στόχο 
τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της 
παραγωγικότητας του ελαιώνα.

γβ) Στην περίπτωση του μέτρου ii),πρέπει να περι-
λαμβάνεται η αντικατάσταση μεμονωμένων μη παρα-
γωγικών ελαιόδεντρων μέσα σε ένα ελαιώνα με νέα. Τα 
προμηθευόμενα δενδρύλλια ελιάς πρέπει να είναι κα-
τηγορίας «πιστοποιημένου» ή «υλικού CAC Conformitas 
Agragria Communitatis)» (Ελαχίστων Κοινοτικών Προδι-
αγραφών) ποικιλιών ελιάς εγγεγραμμένων στον εθνικό 
κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
(εθνικό μητρώο) ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών 
οπωροφόρων δένδρων. Απαραίτητη προϋπόθεση εί-
ναι η προσκόμιση παραστατικού προμήθειας των δεν-
δρυλλίων ελιάς και των επίσημων ετικετών σήμανσης 
και του συνοδευτικού εγγράφου των πιστοποιημένων 
δενδρυλλίων ελιάς ή του συνοδευτικού εγγράφου του 
προμηθευτή για το υλικό CAC, όπως προβλέπεται στην 
αριθμ. 2956/120334/04-11-2016 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 3578).

γγ) Στην περίπτωση του μέτρου iii), πρέπει να εξασφα-
λίζεται η διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου 
στον αγρό που απευθύνονται σε παραγωγούς σχετικά με 
τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. 
Ενδεικτικά παραδείγματα: έργα επίδειξης που αποσκο-
πούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υπο-
προϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, 
τεχνικές μέτρησης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, 
η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθη-
ση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον 
κύκλο παραγωγής κ.λπ.

γδ) Στην περίπτωση του μέτρου iv), πρέπει να απευθύ-
νεται σε παραγωγούς και να εξασφαλίζει με σύγχρονες 
μεθόδους και τη χρήση ειδικών εργαλείων, την κατάρ-
τιση και την επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών, των 
ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων, μονάδων επεξεργασίας 
επιτραπέζιας ελιάς κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της καλλιέργειας.

δ) Στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της παρα-
γωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών:

δα) Στην περίπτωση του μέτρου iii), οι δραστηριότη-
τες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλιστεί 
η σωστή αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής 
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

δβ) Στην περίπτωση του μέτρου v), αποτελεί προϋπό-
θεση η απασχόληση εξειδικευμένου επιστήμονα και η 
διεξαγωγή ετησίως αριθμού αναλύσεων ανάλογα με τον 
ετήσιο όγκο παραγωγής παρθένου ελαιολάδου.

ε) Στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίη-
σης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου 
και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο 
των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς κατα-
ναλωτές:

εα) Στην περίπτωση του μέτρου i):
1. είναι απαραίτητη η πιστοποίηση σύμφωνα με τις 

αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 για κάθε έτος του 
προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή της 
επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από δι-
απιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το 
ίδιο πρότυπο.

2. μπορούν να ενισχυθούν εθελοντικά συστήματα πι-
στοποίησηςόπως Halal, kosher κ.λπ.

εβ) Στην περίπτωση του μέτρου ii):
1. είναι απαραίτητη η πιστοποίηση σύμφωνα με τις 

αρχές του προτύπου ISO 22000:2005 για κάθε έτος του 
προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή της 
επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από δι-
απιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το 
ίδιο πρότυπο,

2. Μπορούν να ενισχυθούν εθελοντικά συστήματα 
πιστοποίησης, IFS, BRC κ.λπ.

στ) Στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών 
με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολά-
δου και των επιτραπέζιων ελιών:

στα) Στην περίπτωση του μέτρου i), ενδεικτικές δρα-
στηριότητες είναι η διοργάνωση συνεδρίων, Info Point, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό στον Τύπο, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ., υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν συνδέονται με την εμπορική προώθηση του 
ελαιολάδου ή των επιτραπέζιων ελιών.

στβ) Γενικά οι δραστηριότητες των μέτρων του τομέα στ):
1. πρέπει να εξασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο τη 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριο-
τήτων που υλοποιούνται στο πρόγραμμα εργασίας και 
να απευθύνονται σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, παρα-
γωγούς.

2. Μπορούν να συνδέονται με την διάδοση των απο-
τελεσμάτων της έρευνας στις ελαιουργικές επιχειρήσεις.

3. Οι δαπάνες επικοινωνίας δε δύναται να υπερβαίνουν 
το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμ-
ματος.

2. Όλα τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με τα αντί-
στοιχα σχετικά παραστατικά δαπανών για την έγκριση 
αλλά και τις προβλεπόμενες εκθέσεις των δικαιούχων 
Ο.Ε.Φ. προκειμένου να πληρωθούν.
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3. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προβλεπόμενες ενω-
σιακές και εθνικές διατάξεις για τους όρους και προϋπο-
θέσεις επιλεξιμότητας και χορήγησης των ενισχύσεων 
της παρούσας.

Άρθρο 5
Κατηγοριοποίηση Επιλέξιμων Δαπανών

1. Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση στα πλαί-
σια των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του καν. (ΕΕ) 
611/2014 της Επιτροπής θεωρούνται οι ακόλουθες:

ii) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και έξοδα 

που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος 
με εξαίρεση τη μισθοδοσία που αφορούν την περίοδο 
από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργα-
σίας έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος και 
μέχρι 5% επί των επιλέξιμων υλοποιηθεισών δράσεων, 
κατ’ αποκοπή και σε μία γραμμή προϋπολογισμού.

iii) Πάγια έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και οι 

δαπάνες εκτέλεσης έργων για τη βελτίωση ή απόκτηση 
υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του 
προγράμματος εργασίας.

iv) Παροχή υπηρεσιών
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων 

συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσί-
ας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του 
εγκεκριμένου προγράμματος και εντός της συμβατικής 
διάρκειας του έργου. Ειδικότερα το κόστος εργασίας 
συμβούλων διαχείρισης του προγράμματος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 5% επί των επιλέξιμων υλοποιηθέντων δρά-
σεων και αποτυπώνεται σε μία γραμμή προϋπολογισμού.

v) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και οι 

εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. 
που σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολεί-
ται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις ανάγκες 
του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.

2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι επιλέξιμες δαπάνες 
των προγραμμάτων εργασίας να σχετίζονται με την 
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περι-
βάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να 
αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής, 
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται 
με την αγορά ή την αποθεματοποίηση ελαιολάδου ή 
επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους 
και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων 
οργανώσεων.

Άρθρο 6
Έντυπη και ψηφιακή υποβολή αίτησης 
έγκρισης προγράμματος εργασίας

1. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης έγκρισης προγράμμα-
τος εργασίας είναι οι ΟΕΦ όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της παρούσας. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμμα-
τος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί 
να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών 
της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή /και β) 
στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.

2. Κάθε Ο.Ε.Φ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα ερ-
γασίας τριετούς διάρκειας, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 
2018, σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου 
και Επιτραπέζιας Ελιάς της Διεύθυνση Αξιοποίησης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και συγχρόνως 
στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας 
βρίσκεται η έδρα της Ο.Ε.Φ. Σε περίπτωση που το πρό-
γραμμα δραστηριοτήτων υλοποιείται σε περισσότερους 
από ένα νομούς της χώρας, η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται στο 
αντίγραφο που αποστέλλει στη Δ.Α.Ο.Κ της έδρας της, 
να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό φάκελο το μέρος του 
προγράμματος που υλοποιείται σε κάθε περιφερειακή 
ενότητα.

Η αίτηση έγκρισης επέχει θέση Υ/Δ του ν. 1599/1986 
και έχει τη μορφή του Υποδείγματος Ι του συνημμένου 
παραρτήματος υποδειγμάτων και περιλαμβάνει τα στοι-
χεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής τα οποία θα συ-
νεκτιμηθούν για τη κατανομή της χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων:

α. αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης ως Ο.Π., Ε.Ο.Π. 
ή Δ.Ο., στην οποία επισυνάπτεται κατάσταση μελών της 
Ο.Ε.Φ υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
Ο.Ε.Φ, στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ είναι μέλος νομικής 
οντότητας υπογεγραμμένη και από τον πρόεδρο της 
νομικής οντότητας,

β. απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το 
καταστατικό της ΟΕΦ για την υποβολή του προγράμμα-
τος εργασίας,

γ. εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
του νομικού προσώπου της Ο.Ε.Φ. (πρωτότυπες) που 
να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
έγκρισης του προγράμματος εργασίας,

δ. εγγύηση 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 31/12/2021 που να καλύπτει την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης,

ε. Τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Ε.Φ ή της νομικής 
οντότητας που ανήκει. Από τις οικονομικές καταστάσεις 
(ισολογισμός) πρέπει να προκύπτει θετική καθαρή θέση. 
Τα ίδια κεφάλαια όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό 
χρήσης της 31/12/16 ή 30/6/17 ή ενδεχόμενη αύξηση 
τους η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο του 
ισολογισμού και έχει δηλωθεί στο Μητρώο της Εποπτι-
κής Αρχής, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με την προ-
βλεπόμενη ίδια συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. 
Σε περίπτωση που οι Ο.Ε.Φ. δεν έχουν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας, η καθαρή θέση θα προσδιορίζετε και θα 
βεβαιώνεται από τον λογιστή της Ο.Ε.Φ.

Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών ΟΕΦ οποιασδήπο-
τε νομικής μορφής που δεν έχουν κλείσει οικονομική 
χρήση, θα πρέπει το κεφάλαιο εταιρικό ή συνεταιριστι-
κό να είναι τουλάχιστον ίσο με την ίδια συμμετοχή του 
προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πρέπει 
να τεκμηριώνεται με αντίγραφο κίνησης καταθετικού 
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λογαριασμού και βεβαίωση της Τράπεζας ότι το κατα-
τεθειμένο κεφάλαιο είναι δεσμευμένο μέχρι 31/3/2018,

στ. πίνακας πωλήσεων που θα προκύπτει από τα ισο-
ζύγια της νομικής οντότητας ελαιολάδου ή/ και επιτρα-
πέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπό της και τον λογιστή ( Υπόδειγμα II),

ζ. υπεύθυνη δήλωση της Ο.Ε.Φ. με την οποία θα 
δεσμεύεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό των 
μελών της, ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος δεν 
αποτελούν αντικείμενο άλλης αίτησης χρηματοδότησης 
της οργάνωσης στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή κοινοτικού 
καθεστώτος στήριξης,

η. προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο 
οποίος υποβάλλεται σε έντυπη μορφή πινακοποιημένος 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα III και IV. Ο προϋπολογισμός 
ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και ανά έτος στα 
Υποδείγματα να δίνεται με ακέραια ποσά πολλαπλάσια 
των 1000 €,

θ. δυο προσφορές για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. 
Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της 
προτεινόμενης δραστηριότητας δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς,

ι. Το πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ το οποίο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

i) Παρουσίαση της Ο.Ε.Φ. με αναλυτική περιγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης-υλικοτεχνικής υποδομής (επι-
συνάπτοντας τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες, απαλ-
λαγές ή γνωστοποιήσεις), τα σχετικά μεγέθη (δυναμικό-
τητες, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και μεγέθη κ.λπ.), 
τις δραστηριότητες της οργάνωσης, την κατάσταση του 
απασχολούμενου προσωπικού της κ.α..

ii) Αναλυτική παρουσίαση των παραγωγικών δομών 
της (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια κ.λπ.).

iii) Συνοπτική Παρουσίαση των αποτελεσμάτων προ-
ηγούμενων προγραμμάτων εργασίας που ενδεχομένως 
υλοποίησαν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1334/2002 της 
Επιτροπής, του Καν. (ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής, του 
Καν. (ΕΚ) 867/2008 ή του Καν. 611/2014 της Επιτροπής.

iv) Αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας του προ-
γράμματος εργασίας, της προηγηθείσας SWOTανάλυσης 
και καταγραφής των αναγκών καθώς και των δραστηριο-
τήτων προς υλοποίηση με ακριβή περιγραφή του είδους, 
των χαρακτηριστικών και των ποσοτήτων για τα πάγια 
και με πλήρη και με ακρίβεια προσδιορισμένη (χρονικά 
και ποσοτικά για ενέργειες και για συμμετέχοντα μέλη 
της ΟΕΦ) παροχή υπηρεσιών, αναλυτικοί πίνακες πα-
ραδοτέων ανά μέτρο και δραστηριότητα και ανά έτος, 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων και 
των παραδοτέων και πίνακες ποσοτικών και ποιοτικών 
δεικτών, ανά δραστηριότητα ως κατωτέρω:

αα) δείκτες εισροών/εκροών, που επιτρέπουν την πα-
ρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε δραστη-
ριότητας του προγράμματος,

ββ) δείκτες αποτελεσμάτων, που αφορούν την άμεση 
επενέργεια που θα επιφέρει το πρόγραμμα στους άμεσα 
ωφελούμενους, και

γγ) δείκτες επιπτώσεων, που αφορούν στις συνέπει-
ες του προγράμματος πέραν των άμεσων επενεργειών 
στους άμεσα ωφελούμενους.

Οι δείκτες οφείλουν να είναι σαφείς, μετρήσιμοι, ρε-
αλιστικοί, εφικτοί και χρονικά προσδιορισμένοι, ενώ 
παράλληλα να αναφέρεται ο τρόπος συγκέντρωσης 
των δεδομένων για τη μέτρησή τους, η διαδικασία εν-
διάμεσης αναθεώρησης για τυχόν αναπροσαρμογή 
και τέλος η σύνδεσή τους με τις προβλεπόμενες εκ-
θέσεις που θα υποβληθούν για τα εγκεκριμένα πλέον 
προγράμματα.

3. Το πρόγραμμα εργασίας προετοιμάζεται και υπο-
βάλλεται από τον φορέα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
δέσμευση του φορέα με προμηθευτή ή πάροχο υπη-
ρεσιών πριν την έγκριση του προγράμματος εργασίας.

4. Μετά την υποβολή της έντυπης αίτησης έγκρισης 
του προγράμματος, κάθε Ο.ΕΦ υποχρεούται να υπο-
βάλλει την εν λόγω αίτηση και ψηφιακά, στο πεδίο των 
Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, το 
αργότερο μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2018. Σε περί-
πτωση μη υποβολής της αίτησης και ψηφιακά, η αίτηση 
θεωρείται μη υποβληθείσα.

Άρθρο 7
Σύσταση επιτροπών

1. α) Κάθε πρόγραμμα εργασίας και οι τροποποιήσεις 
του εγκρίνεται ή απορρίπτεται με Απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό 
αυτό συστήνεται και συγκροτείται στη κεντρική υπηρε-
σία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με Απόφαση του Υπουργού, πενταμελής Γνωμοδοτική 
Επιτροπή, ονομαζόμενη Κεντρική Επιτροπή Οργανώ-
σεων Ελαιουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.), αποτελούμενη 
από τα παρακάτω μέλη με τους αναπληρωτές τους, εκτός 
του Προέδρου:

i) Τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ως Πρό-
εδρο.

ii) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων 
του Υπουργείου.

iii) Τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
iv) Εκπρόσωπο του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαί-

ου του Ν.Σ.Κ. του Υ.Π.Α.Α.Τ.
v) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου.
Εισηγητής στην Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι το Τμήμα 

Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της Διεύθυν-
σης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με την ειση-
γητική έκθεση ελέγχου που υποβάλλει σχετικά.

Ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να 
προσκαλέσει επίσημα υπαλλήλους των Υπηρεσιών ή/και 
των Φορέων του ΥΠΑΑΤ, καθώς και αρμόδιους εμπει-
ρογνώμονες για την υποβολή εισήγησης για θέματα 
αρμοδιότητας ή εμπειρογνωμοσύνης τους στο πλαίσιο 
συνεπικούρησης του έργου της Επιτροπής.

β) Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της και γνωμοδοτεί μόνο εφόσον παρίστανται 
τρία τουλάχιστον μέλη της.

γ) Έργο της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. είναι η εξέταση και η γνωμοδό-
τηση, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων του Τμήματος 
Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της Διεύ-
θυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για τα 
παρακάτω:
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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.

2. Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) συστήνονται, με απόφα-
ση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται 
μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Α.Ο.Κ., 
τριμελείς επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών 
των καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, ονομαζόμενες 
Τοπικές Επιτροπές Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 
(Τ.Ε.Ο.Ε.Φ.).

(α) Έργο των Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. είναι:

i) ο ετήσιος έλεγχος της τήρησης των όρων αναγνώρι-
σης της Ο.Ε.Φ, ως Ο.Π.,Ε.Ο.Π. ή Διεπαγγελματικής.

ii) Η παραλαβή των προγραμμάτων εργασίας που υπο-
βάλλουν οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Φ., οι οποίες έχουν την 
έδρα τους στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.

iii) Η εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων 
προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και η διαβίβαση στο 
Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της 
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων σχε-
τικής έκθεσης αξιολόγησης, συνοδευόμενη από αντίγρα-
φα όλων των σχετικών δικαιολογητικών αναγνώρισης 
(τιμολόγια, Υ/Δ μελών κ.λπ.).

β) Στη σχετική απόφαση σύστασης και συγκρότησης 
προβλέπεται ορισμός προέδρου της Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. και ανα-
πληρωματικά μέλη των τριών τακτικών οι οποίοι ορί-
ζονται από τρεις υπαλλήλους της κάθε Δ.Α.Ο.Κ. ή της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ήτοι από:

• δύο (2) γεωπόνοι (ΠΕ ή Τ.Ε.) εκτός της περίπτωσης που 
υπάρξει τεκμηριωμένη ανάγκη εξειδικευμένης εμπειρο-
γνωμοσύνης οπότε δύναται να είναι ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Πληροφορικής ή άλλης ειδικότητας, 

• έναν (1) οικονομικό υπάλληλο.

Άρθρο 8
Κριτήρια έγκρισης 
και κατανομής προϋπολογισμού

1. Για την κατάταξη των προγραμμάτων εργασίας 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Πωλήσεις ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς της νομικής οντότητας κατά το 2016
α. οι πωλήσεις υπερβαίνουν τον αιτούμενο προϋπολογισμό του προγράμματος εργασίας
β. οι πωλήσεις φθάνουν το 70% του αιτούμενου προϋπολογισμού του προγράμματος εργασίας
γ. πωλήσεις φθάνουν το 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού του προγράμματος εργασίας
δ. πωλήσεις < 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού του προγράμματος εργασίας

30
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0

Β. Διαθεσιμότητα παραγωγικών δομών
α. χωρίς παραγωγικές δομές
β. με ελαιοτριβείο ή τυποποιητήριο ελαιολάδου ή μονάδα τυποποίησης επ. ελιάς
γ. με δυο τουλάχιστον από τα παραπάνω
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Γ. Τομείς δραστηριοτήτων του προγράμματος εργασίας
α. μόνο υποχρεωτικοί τομείς
β. υποχρεωτικοί τομείς συν δυο

0
10

Δ. Μέσος όρος παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στους τρεις υποχρεωτικούς τομείς 
του προγράμματος εργασίας
>70%
50-70%

20
10

Ε. Ο.Ε.Φ που δεν έχουν υλοποιήσει ξανά πρόγραμμα εργασίας 10

ΣΤ. Νησιωτικές περιοχές (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) και ορεινές περιοχές όλης της χώρας 10

2. Εγκρίνονται τα προγράμματα εργασίας που συγκεντρώνουν τουλάχιστον τριάντα (30) βαθμούς.
3. Εφόσον η αναλογούσα κοινοτική ενίσχυση της περιφερειακής ζώνης είναι μικρότερη της συνολικά αιτούμενης 

από τους ΟΕΦ, οι προϋπολογισμοί των ΟΕΦ περικόπτονται σε βαθμό αντιστρόφως ανάλογο της βαθμολογίας τους. 
Στην περίπτωση που το συνολικό εγκεκριμένο ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης ανά περιφερειακή ζώνη είναι 
μικρότερο από την αναλογούσα κοινοτική χρηματοδότηση του άρθρου 3 της παρούσας, τότε το υπολειπόμενο 
ποσό μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη περιφερειακή ζώνη.
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Άρθρο 9
Διαδικασία επιλογής 
και έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας

1. Οι αρμόδιες Τ.Ε.Ο.Ε.Φ, που προβλέπονται στο άρθρο 
7 της παρούσας, αφού εξετάσουν την αίτηση και την 
επιλεξιμότητα των προγραμμάτων εργασίας με βάση 
τις προτεραιότητες και τις γενικές αρχές των άρθρων 
3 και 4 της παρούσας απόφασης, διαβιβάζουν προς το 
Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της 
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
σχετική έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος εργασίας η οποία περι-
λαμβάνει τουλάχιστον παρατηρήσεις επί των πεδίων του 
σχετικού Yποδείγματος V.

2. Το Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς 
της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
διαβιβάζει:

α) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2. ε) για 
την αξιολόγηση και τη σχετική εισήγησή τους, ως προς 
την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία και την επάρκεια των 
οικονομικών πόρων της Ο.Ε.Φ., και

β) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις πρωτότυπες εγγυητικές επι-
στολές προκειμένου να αποφανθεί εγγράφως για την 
κανονικότητά τους.

Σε περίπτωση αιτούμενων δαπανών αρμοδιότητας 
άλλης Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζεται σε αυτή σχε-
τικό ερώτημα προς έγγραφη απάντηση εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. Αν δεν εκφραστεί αντίρρηση εντός 
της τεθείσας προθεσμίας η εισήγηση θεωρείται θετική.

3. Το Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς 
της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
για την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ελέγχου για 
κάθε Ο.Ε.Φ. προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Φ., ελέγχει και αξιολογεί τις 
αιτήσεις των Ο.ΕΦ. με τα σχετικά προγράμματα εργα-
σίας, λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις των 
Τ.Ε.Ο.Ε.Φ., της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και των 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, τα κριτήρια έγκρισης που ανα-
φέρονται 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.

4. Για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας η 
Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. λαμβάνει υπ’ όψη: (i)τα κριτήρια που καθορί-
ζονται στο άρθρο 8 της παρούσας.

(ii)το περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό για το σύνο-
λο των υποβληθέντων προγραμμάτων εργασίας.

(iii) τις αξιολογήσεις και τις σχετικές εισηγήσεις του 
Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της 
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
των κατά περίπτωση Τ.Ε.Ο.Ε.Φ..

(iv)την παρούσα απόφαση.
(v)το διαθέσιμο ύψος των ενωσιακών πόρων για την 

χρηματοδότηση, των υπό εξέταση προγραμμάτων ερ-
γασίας των Ο.Ε.Φ.

(vi) την επιλεξιμότητα και το εύλογο ή μη του ύψους 
των προβλεπομένων σε κάθε πρόγραμμα εργασίας δα-
πανών και γνωμοδοτεί για:

α) τα προς έγκριση ως έχουν προγράμματα εργασίας,
β) τα προς τροποποίηση προγράμματα εργασίας, ως 

προς το περιεχόμενο ή/και το ύψος της ενωσιακής ή/ 
και της εθνικής χρηματοδότησης, ορίζοντας και τις κατά 
περίπτωση απαιτούμενες τροποποιήσεις πριν την ορι-
στική τους έγκριση,και

γ) τα προς απόρριψη προγράμματα εργασίας, αναφέ-
ροντας και τους κατά περίπτωση λόγους της απόρριψης.

5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων με βάση τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου:

α) ενημερώνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του καν. 
(ΕE) 611/2014 της Επιτροπής, τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα 
προγράμματα εργασίας εγκρίθηκαν ως έχουν,

β) ενημερώνει άμεσα τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προ-
γράμματα εργασίας πρέπει να τροποποιηθούν και να 
επανυποβληθούν, αναφέροντας τις σχετικές τροποποι-
ήσεις που πρέπει να γίνουν. Οι Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προ-
γράμματα εργασίας χρήζουν τροποποίησης, επανυπο-
βάλλουν σε έντυπη μορφή εις τριπλούν και σε ψηφιακή 
μορφή τα νέα τροποποιημένα προγράμματα εργασίας 
στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
το αργότερο εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του καν. 
(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής. Σε περίπτωση που το πρό-
γραμμα εργασίας υλοποιείται σε περισσότερες από μια 
περιφερειακές ενότητες της χώρας, η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται 
στο αντίγραφο που αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποί-
ησης και Τεχνολογίας Τροφίμων να περιλαμβάνει σε ξε-
χωριστό φάκελο το μέρος του προγράμματος εργασίας 
που υλοποιείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα,

γ) ενημερώνει σχετικά τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προ-
γράμματα εργασίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
έγκρισης.

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

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

α) εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
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 και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 
δικές του ενέργειες σχετικά με την αποδέσμευση ή τρο-
ποποίηση της εγγύησης που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
το σημείο ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του καν. 
(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής. 

γ) διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην αρμόδια 
Δ.Α.Ο.Κ από ένα αντίγραφο για κάθε τελικά εγκεκριμένο 
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πρόγραμμα εργασίας. Σε περίπτωση που τα προγράμμα-
τα υλοποιούνται σε περισσότερους νομούς, η Δ.Α.Ο.Κ 
στην οποία βρίσκεται ή έδρα της ΟΕΦ, αποστέλλει στην 
αρμόδια περιφερειακή ενότητα υλοποίησης το μέρος 
του προγράμματος που αντιστοιχεί.

Άρθρο 10
Τροποποίηση των εγκεκριμένων 
προγραμμάτων εργασίας

1. Οι Ο.Ε.Φ. έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης τροπο-
ποίησης, του περιεχομένου ή/και του προϋπολογισμού 
των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων προγραμμάτων 
εργασίας τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του καν. 
(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
VI του συνημμένου παραρτήματος υποδειγμάτων, στη 
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς με κοι-
νοποίηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.. 
Η αίτηση υποβάλλεται από την Ο.Ε.Φ. το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εκτέ-
λεσης του προγράμματος εργασίας.

Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται από:
α) αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους, το χαρα-

κτήρα (π.χ. αλλαγή χώρου υλοποίησης της δραστηρι-
ότητας) και τις επιπτώσεις των προτεινομένων τροπο-
ποιήσεων,

β) κατά περίπτωση, σχέδιο δαπανών σύμφωνα με την 
προτεινόμενη τροποποίηση.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση:
- δεν μπορεί να ζητείται αύξηση του ύψους της ενω-

σιακής ή της εθνικής χρηματοδότησης,
- ο προϋπολογισμός θα πρέπει να τηρεί τα ελάχιστα 

ποσά ενωσιακής χρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας.

2. Η σχετική αίτηση τροποποίησης εξετάζεται από το 
Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της 
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το 
οποίο και εισηγείται 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 Τρο-
φίμων με βάση την εισήγηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.:

i) εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρι-
σης ή απόρριψης της αιτηθείσας τροποποίησης.

ii) γνωστοποιεί την έκδοση της ως άνω απόφασης, 
στην ενδιαφερόμενη Ο.Ε.Φ., στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην 
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εντός της προθεσμίας των δύο μηνών 
που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 
615/2014 της Επιτροπής.

Οι Ο.Ε.Φ. στη συνέχεια υποβάλλουν στη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στην αρμόδια 
Δ.Α.Ο.Κ. και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το τροποποιημένο τεχνι-
κό δελτίο της δραστηριότητας.

5. Οι αιτήσεις τροποποίησης που εμπίπτουν στις δι-
ατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 
615/2014 της Επιτροπής υποβάλλονται στη Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εντός τριάντα 
ημερών αποδέχεται ή όχι την τροποποίηση και ενημε-
ρώνει σε περίπτωση απόρριψης εγγράφως την Ο.Ε.Φ. και 
σε περίπτωση αποδοχής την Ο.Ε.Φ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 
την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

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

1. Τρείς μήνες μετά την υπογραφή της Υπουργικής 
απόφασης έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας, 
κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται να λάβει προκα-
ταβολή, κατόπιν αιτήματός της στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε η 
οποία ισούται από 30 έως 90% των συνολικών προ-
βλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους του 
εγκεκριμένου προγράμματος, Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να 
απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 31 
Δεκεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος 
εργασίας.

2. Η Ο.Ε.Φ. μετά την υλοποίηση του 30% του συνολικού 
ετήσιου ενωσιακού προϋπολογισμού μπορεί να υποβάλ-
λει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,1ο αίτημα για μερική πληρωμή και 
μετά την υλοποίηση του 70% του συνολικού ετήσιου 
ενωσιακού προϋπολογισμού μπορεί ομοίως να υποβάλ-
λει 2ο αίτημα για μερική πληρωμή. Το ύψος της αίτησης 
μερικής πληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 30 - 80% του μέ-
ρους της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ποσά τα οποία 
έχουν ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας για κάθε έτος.

Άρθρο 12
Έλεγχοι

1. Η πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου προ-
γράμματος παρακολουθείται με επιτόπιους, τακτικούς 
και δειγματοληπτικούς τεχνοοικονομικούς ελέγχους με 
σκοπό την διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης.

2. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται πριν από 
κάθε αίτημα για αναγνώριση και απόδοση δαπανών του 
προγράμματος. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργού-
νται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της έδρας 
της Ο.Ε.Φ ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που 
αποτελείται από:

- έναν υπάλληλο κλάδου γεωπόνων (ΠΕ ή Τ.Ε.),
- έναν υπάλληλο κλάδου Οικονομικού (ΠΕ ή Τ.Ε.) και
έναν υπάλληλο κλάδου μηχανικών ή πληροφορι-

κής (ΠΕ ή Τ.Ε.)ή άλλης ειδικότητας και ανάλογα με 
την ύπαρξη τεκμηριωμένης ανάγκης εξειδικευμένης 
εμπειρογνωμοσύνης, και τους αναπληρωτές τους, 
οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπε-
ριφερειάρχη κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου 
της Δ.Α.Ο.Κ., υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι 
της εν λόγω επιτροπής δεν συμμετέχουν στις οικείες 
Τ.Ε.Ο.Ε.Φ.

3. Η ανωτέρω οριζόμενη Επιτροπή τακτικού ελέγχου 
σε κάθε επιτόπια μετάβαση, ελέγχει:
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3.1. τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία ελέγχου βάσει καταστάσεων δαπανών, οι 
οποίες έχουν ενημερωθεί από την ΟΕΦ και παρέχονται 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για το σκοπό του 
ελέγχου. Επί των αναλυτικών καταστάσεων δαπανών 
προτείνεται, η έγκριση ή η απόρριψή τους με σχετι-
κή καταγραφή των αντίστοιχων δαπανών στις στήλες 
«εγκριθείσες» και «απορριφθείσες δαπάνες» αντιστοίχως 
και με σύντομη αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης στη 
στήλη «παρατηρήσεις».

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

3.3. τις διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης έργων και 
προμηθειών σε εξωτερικούς συνεργάτες,

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 προγράμμα-
τος,

3.7. την χρήση του ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά 
για όλες τις οικονομικές πράξεις, που θα πραγματοποι-
ηθούν 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 από 

την Π.Ε.Α. της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.,
3.11. την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

του έργου και τυχόν αποκλίσεων.
Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό τεχνικοοικονομι-

κού ελέγχου για την υλοποίηση του προγράμματος που 
μαζί με τις εκθέσεις αξιολόγησης, αποτελούν απαραίτητα 
στοιχεία για την πληρωμή - εκκαθάριση.

4. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με ευ-
θύνη της Δ.Α.Ο.Κ. και είναι αιφνιδιαστικοί. Εν τούτοις 
για την διευκόλυνση του ελέγχου επιτρέπεται η έγγρα-
φη ενημέρωση, της υπό έλεγχο Ο.Ε.Φ, τουλάχιστον 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. Τα αποτελέσματα των τακτικών επιτόπιων ελέγχων 
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία 
συντάσσεται από τις Δ.Α.Ο.Κ., μαζί με το πρακτικό τακτι-
κού επιτόπιου ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΟΚ 
VII & ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IX) και διαβιβάζονται εις 
διπλούν στον φορέα και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Για κάθε τακτικό επιτόπιο έλεγχο καταρτίζεται ξεχω-
ριστός φάκελος με αντίγραφα των αποδείξεων και των 
επαληθεύσεων των ελέγχων, που παραμένει στο αρχείο 
της Δ.Α.Ο.Κ., στην διάθεση κάθε εθνικού ή κοινοτικού 
έλεγχου.

7. Σε περίπτωση που οι επιμέρους δράσεις του εγκε-
κριμένου προγράμματος ή μέρος αυτών υλοποιούνται σε 
άλλον ή άλλους νομούς από εκείνο της έδρας της Ο.Ε.Φ, 
διενεργούνται τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι της πορείας 
υλοποίησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, από αντίστοι-
χες επιτροπές υπαλλήλων των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων οι οποίες δεν συμμετέχουν στις Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. με 
την ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων και ιδίως των επενδυτικών μέ-
τρων που υλοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιότητας 
της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας. Οι Δ.Α.Ο.Κ. της 
Περιφερειακής Ενότητας δεν διενεργούν οικονομικούς 
ελέγχους καθόσον, τα οικονομικά στοιχεία τηρούνται 
στην Ο.Ε.Φ. και ελέγχονται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της 
έδρας της Ο.Ε.Φ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 
αποστέλλονται στη Δ.Α.Ο.Κ. της έδρας της Ο.Ε.Φ. ώστε 
να ληφθούν υπόψη στην έκθεση αξιολόγησης του υλο-
ποιηθέντος προγράμματος και στη συνέχεια αποστέλ-
λονται μαζί με το φάκελο πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
με ευθύνη της Δ.Α.Ο.Κ.

8. Κατά τον τακτικό έλεγχο της Ο.Ε.Φ. παρίσταται ο 
νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρό-
σωπο του φορέα, ο οποίος προσυπογράφει το σχετικό 
πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση 
διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της Ο.Ε.Φ με τις 
διατυπωμένες στο πρακτικό διαπιστώσεις της επιτροπής 
τακτικού ελέγχου, η Ο.Ε.Φ έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
εντός 5 εργάσιμων ημερών ένσταση στην Δ.Α.Ο.Κ για 
επανέλεγχο από δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερει-
άρχη 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 Διοι-

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

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

κητικού
-τον Προϊστάμενο οποιουδήποτε τμήματος των ως 

άνω Διευθύνσεων με τους αναπληρωτές τους.
9. Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου συμπεριλαμβά-

νονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται 
από τις Δ.Α.Ο.Κ., μαζί με το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΑΟΚ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ VIΙI & ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
IX) και διαβιβάζονται εις διπλούν.

10. Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγμα-
τοποιούνται στα πλαίσια του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 
615/2014 της Επιτροπής διενεργούνται από επιτρο-
πές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ενημερώνει εγγράφως στην ημερομηνία που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 
615/2014 της Επιτροπής τις Ο.Ε.Φ. για την ημερομηνία 
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επιτόπιου ελέγχου. Το δείγμα των εν λόγω επιτόπιων 
ελέγχων περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% των οργανώ-
σεων παραγωγών και το σύνολο των άλλων οργανώσε-
ων ελαιουργικών φορέων, που επωφελούνται από την 
ενωσιακή χρηματοδότηση, με βάση τις διατάξεις του 
καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και καθορίζεται βάσει 
μιας ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της 
Επιτροπής. Το δείγμα του 30% επί των Ο.Ε.Φ. – Οργανώ-
σεων Παραγωγών, ορίζεται κατ’ έτος ούτως ώστε με τη 
λήξη της τριετούς περιόδου εφαρμογής των προγραμμά-
των να έχει ελεγχθεί, κατά το δυνατόν, το σύνολο των 
Ο.Ε.Φ. – Οργανώσεων Παραγωγών, που υλοποιούν τα 
προγράμματα δραστηριοτήτων.

Οι ως άνω έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρ-
κεια και μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφω-
να με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 
του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής.

Ειδικότερα:
Οι Ο.Ε.Φ.-Ο.Π. προβλέπεται να ελεγχθούν στην τριετή 

περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων, τουλάχιστον 
μία φορά ή κάθε μία σε ένα έτος υλοποίησης και κατά 
το διάστημα από την πληρωμή της προκαταβολής έως 
πριν την πληρωμή της εξόφλησης ή μετά την μερική 
πληρωμή.

Οι Ο.Ε.Φ. -Ε.Ο.Π. και οι Δ.Ο. ελέγχονται στο σύνολό τους, 
ετησίως τουλάχιστον μία φορά μετά την πληρωμή της 
προκαταβολής ή της μερικής πληρωμής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται η τήρηση των όρων 
χορήγησης της ενωσιακής χρηματοδότησης ιδίως όσον 
αφορά:

α) τους όρους έγκρισης του προγράμματος και τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια αναγνώρισης για κάθε έτος,

β) στην υλοποίηση των εγκριθέντων προγραμμάτων,
γ) στην εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου, του χρο-

νοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και τυχόν απο-
κλίσεων,

δ) στις δαπάνες που πράγματι πραγματοποιήθηκαν,
ε) των διατάξεων της παρούσης για την επιλεξιμότητα 

των δαπανών του προγράμματος,
στ) το εύλογο ή μη του ύψους των προβλεπομένων σε 

κάθε πρόγραμμα εργασίας δαπανών,
ζ) στη χρηματοδοτική συμβολή των σχετικών ελαι-

ουργικών φορέων,
η) της χρήσης του ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά 

για όλες τις οικονομικές πράξεις, που θα πραγματοποι-
ηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προ-
γράμματος για κάθε έτος,

θ) της υποχρέωσης διατήρησης των παγίων και 
του εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί η Ο.Ε.Φ. κατά 
την διάρκεια τόσο του τρέχοντος όσο και των προ-
ηγούμενων εγκεκριμένων τριετών προγραμμάτων 
εργασίας,

ι) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
Η ως άνω οριζόμενη επιτροπή δειγματοληπτικών 

ελέγχων, για κάθε ελεγχόμενο φορέα συντάσσει λε-
πτομερή έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τουλάχι-
στον τα στοιχεία του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 615/2014 
της Επιτροπής και καταρτίζεται ξεχωριστός φάκελος με 

τις αποδείξεις και τις επαληθεύσεις των ελέγχων, τις πα-
ρατυπίες και ενδεχομένως τις προτεινόμενες κυρώσεις. 
Η παρούσα έκθεση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 
Σε περίπτωση διαφωνίας κατά των αποτελεσμάτων 
και μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την κοινο-
ποίησή τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένσταση, 
η οποία εξετάζεται από την δευτεροβάθμια επιτροπή 
η οποία συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 13
Κυρώσεις

Επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων διοικητικές κυρώσεις στις 
δικαιούχες ΟΕΦ σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του 
Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου σε περίπτωση:

α) Παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή σοβαρής αμέλει-
ας επιβάλλεται στην Ο.Ε.Φ. η καταβολή του διπλάσιου της 
διαφοράς μεταξύ του ποσού που αρχικά καταβλήθηκε ή 
ζητήθηκε και του πράγματι οφειλόμενου ποσού.

β) Χρήσης των προκαταβολών και των χρημάτων είτε 
για μη προβλεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες του προ-
γράμματος εργασίας είτε εκτός του ειδικού λογαριασμού, 
επιβάλλεται 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 προμήθειά 
του, επιβάλλεται η κύρωση της καταβολής από τις Ο.Ε.Φ. 
ποσού διπλάσιου της αξίας του εξοπλισμού, όπως αυτή 
προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων.

δ) Σοβαρού παραπτώματος, ιδίως επανάληψης των 
παρατυπιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου ή όταν διαπιστώνεται ότι η Ο.Ε.Φ. 
παραβίασε σοβαρά τις υποχρεώσεις της, τότε αυτή απο-
κλείεται από το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα 
Ο.Ε.Φ. για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημε-
ρομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Άρθρο 14
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

1. Η διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ν. 2520/1997 όπως ισχύει.

2. Κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της Από-
φασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και μέχρι να εισπραχθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ανα-
γνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του υπόχρεου 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δύναται να προχωρήσει 
σε συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού με έκδοση Από-
φασης Συμψηφισμού από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού της οφει-
λής, με άλλη αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη δαπάνη 
του συγκεκριμένου προγράμματος υπέρ του υπόχρεου 
πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις που έχει συντα-
χθεί ταμειακή βεβαίωση του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις 

Η υπ΄αριθμ. 218/7541/21/01/2015 απόφαση καταρ-
γείται από 1η Απριλίου 2018.

Άρθρο16

Υποδείγματα Προσαρτώνται στην παρούσα απόφα-
ση Υποδείγματα (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII και IX), τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002710102180020*
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