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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 11 -03-2021

ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 665/71090

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠ. ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. (Β’339) «Προγράμματα
Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022
2022», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ 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
μοδιότητας 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
υ 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κ
Κοινοβουλίου
οινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ)
αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ((EE
EE L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης
του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέρειες εεφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των
τομέων του ελαιολάδου και
αι των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ης

5. Τον Καν. ( ΕΕ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη
θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά το
τους
υς πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021
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και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή
αυτής της στήριξης τα έτη 2021
και 2022.
6. Τον Ν. 4622/2019 ( ΦΕΚ Α΄/133/07-08-2019 ) - Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 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 & Τροφίμων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’3374).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1
Η αριθ. 184/27855/29.01.2021 Υπουργική απόφαση (Β΄339), όπως τροποποιημένη ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας και των τροποποιήσεών τους συστήνεται και συγκροτείται, με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, ονομαζόμενη Κεντρική Επιτροπή
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.), αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη με τους αναπληρωτές τους:
i) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης των Αποκεντρωμένων Δομών του Υπ.Α.Α.Τ. ως Πρόεδρο ,
ii) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων του Υπ.Α.Α.Τ. , ως μέλος,
iii) Τον Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ ως μέλος ,
iv) Τον Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ως
μέλος
v) Τον Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ ως μέλος .
Γραμματεία της επιτροπής ορίζεται η Γραμματεία της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων .
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
επιτροπής. Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των υπηρεσιών ή/και των φορέων του ΥΠΑΑΤ,
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 γνωμοδότηση, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων του Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου
και Επιτραπέζιας Ελιάς δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για τα παρακάτω :
i)
ii)
iii)

iv)

Τη σκοπιμότητα και αρτιότητα των υποβληθέντων προς έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.
Τη σκοπιμότητα των αιτήσεων τροποποίησης των ήδη εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.
Τις περιπτώσεις παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή σοβαρής αμέλειας, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
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
αντίστοιχη εισήγηση των εν λόγω υπηρεσιών.
Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που συμβαίνουν κατά την υλοποίηση των
προγραμμάτων εργασίας και έχουν ως επίπτωση την παρέκκλιση υλοποίησης.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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