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ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπ
ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ» θαη 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνκέσλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ»

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
& ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο
α) Σνπ άξζξνπ 62 παξ. 2 ηνπ λ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ» (Α΄32).
β) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, φπσο θπξψζεθε
κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄98).
2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε
ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007
ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 347, 20.12.2013, ζ. 671).
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3. Σνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ(ΔΔ) αξηζ. 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014 γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ (EE L 168,
7.6.2014, ζ. 55).
4. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2014 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνκέσλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ (EE L 168,
7.6.2014, ζ. 95).
5. Σελ απφ 24.12.14 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία ζα πξνζδηνξηζηεί κε κεηαγελέζηεξε απφθαζε πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1
θνπφο θαη νξηζκνί
θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ησλ θαλ. (ΔΔ)
611/2014 θαη 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηιέμηκεο γηα ελσζηαθή θαη θαηά πεξίπησζε εζληθή
ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ αλά έηνο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ελσζηαθήο
θαη εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ., ηελ ππνβνιή, αμηνιφγεζε, έγθξηζε,
ηξνπνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
Ωο Οξγαλψζεηο Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Ο.Δ.Φ.) νξίδνληαη φιεο νη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ (Ο.Π)
αλαγλσξηζκέλεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 152, ελψζεηο νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ (Δ.Ο.Π.) αλαγλσξηζκέλεο βάζεη
ηνπ άξζξνπ 156 ή δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο (Γ.Ο.) αλαγλσξηζκέλεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ θαλ(ΔΔ)
1308/2013 πνπ ππνβάιινπλ πξφγξακκα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ηεο
παξνχζαο.
Ωο Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. νλνκάδεηαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ.
Ωο Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. νλνκάδνληαη νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ.
Άρθρο 2
Καζνξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ Εσλψλ
Ωο πεξηθεξεηαθέο δψλεο, γηα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νξίδνληαη νη εμήο: α) Πεξηθεξεηαθή δψλε κηθξψλ λεζηψλ
ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλ.(ΔΔ) 229/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη β) Πεξηθεξεηαθή δψλε ππφινηπν ρψξαο.
Άρθρο 3
Δπηιέμηκα πξνγξάκκαηα γηα ρξεκαηνδφηεζε
Οη Ο.Δ.Φ. δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηξηεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 4 επηιέμηκνπο ηνκείο
δξαζηεξηφηεηαο κε ππνρξεσηηθή ζπκκ
.
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Ζ δηάξθεηα ηνπ θάζε ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο μεθηλά απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ην πξφγξακκα ζηελ αξκφδηα αξρή πξνο έγθξηζε. Ζ πξψηε πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1ε Απξηιίνπ
2015.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη γηα ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ν ειάρηζηνο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο αλά πξφγξακκα γηα ηελ ηξηεηία νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 250.000 Δπξψ, γηα ηα πξνγξάκκαηα
πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή δψλε κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη 500.000 € γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή δψλε ππνινίπνπ ρψξαο.

Άρθρο 4
Δπηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ελσζηαθή ρξεκαηνδφηεζε
Οη επηιέμηκεο γηα ελσζηαθή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Δ.Φ.,
είλαη νη νξηδφκελεο ζην άξζξν 3 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο, κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο:
α) ηνλ ηνκέα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν ηνπ ειαηνιάδνπ
θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ
ζηελ πεξίπησζε ii): εθπφλεζε κειεηψλ κφλν γηα ζέκαηα ζπλδεφκελα κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ζρεηηθήο νξγάλσζεο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ θαη απνζηνιή ηνπο
ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΤΠ.Α.Α.Σ. πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνχλ ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλ (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά
κειέηε δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000 Δπξψ.
β) ηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο
ζηελ πεξίπησζε i): Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε ειαηψλεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ,
έθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 100 ζηξεκκάησλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 10 παξαγσγψλ.
ζηελ πεξίπησζε iv): Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά πηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ είηε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ
εζληθψλ πξνηχπσλ AGRO 2.1 & 2.2 είηε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα θάζε έηνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ θαη βεβαίσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
επηζεψξεζεο θαη ηελ ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηα
αλσηέξσ πξφηππα.
γ) ηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ
ζηελ πεξίπησζε i): Δίλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί ηεθκεξησκέλα ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαηά ηνπιάρηζηνλ
20% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα άξδεπζεο θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερληθψλ
θαιιηέξγεηαο θαη αληίζηνηρεο ζρεηηθήο ηερληθήο βνήζεηαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ειαηψλα.
ζηελ πεξίπησζε ii): Ζ δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ κε
παξαγσγηθψλ ειαηφδεληξσλ
, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 1415/28732/06−03−2013
(ΦΔΚ 574/Β/2013) απφθαζε πεξί πξνσζνπκέλσλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ.
ζηελ πεξίπησζε iii): Ζ δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ θαηάξηηζεο επηηφπνπ
ζηνλ αγξφ πνπ απεπζχλνληαη ζε παξαγσγνχο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη ζπγθνκηδήο ηεο
ειηάο. Δλδεηθηηθά: έξγα επίδεημεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
ππνπξντφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, λέεο ηερληθέο θιαδέκαηνο, ηερληθέο κέηξεζεο θαη κείσζεο απνηππψκαηνο
άλζξαθα, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηνλ θχθιν παξαγσγή θιπ.
ζηελ πεξίπησζε iv): Ζ δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε παξαγσγνχο θαη λα εμαζθαιίδεη κε
ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
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παξαγσγψλ, ησλ ειαηνηξηβείσλ, ηππνπνηεηεξίσλ, κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδηαο ειηάο θιπ κε ζηφρν
ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο.
δ) ηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ
ζηελ πεξίπησζε iii): Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, πγξψλ απνβιήησλ ηεο ειαηνπνίεζεο, θαζψο θαη ε ρξήζε
ηνπο γηα άξδεπζε ή σο ιίπαζκα, γηα ηελ παξαγσγή θνκπφζη, δσνηξνθψλ, ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα
εθρχιηζε νπζηψλ πνπ κπνξεί λα βξνπλ δηάθνξεο ρξήζεηο ζε άιινπο ηνκείο.
ζηελ πεξίπησζε v): Μφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε απαζρφιεζεο εηδηθνχ επηζηήκνλα θαη ηε δηεμαγσγή εηεζίσο
αξηζκνχ αλαιχζεσλ αλάινγα κε ηνλ εηήζην φγθν παξαγσγήο.
ε) ηνλ ηνκέα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη
ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ, ηδίσο κε πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ειαηνιάδσλ πνπ πσινχληαη ζηνπο ηειηθνχο
θαηαλαισηέο
ζηελ πεξίπησζε i): Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ISO
22005:2007 γηα θάζε έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ θαη βεβαίσζεο
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο θαη ηελ ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ θνξέα
πηζηνπνίεζεο γηα ην ISO 22000:2005. Δζεινληηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο Halal, kosher θιπ.
ζηελ πεξίπησζε ii): Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ISO
22000:2005 γηα θάζε έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ θαη βεβαίσζεο
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο θαη ηελ ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ θνξέα
πηζηνπνίεζεο γηα ην ίδην πξφηππν. Δζεινληηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο, IFS, BRC θιπ.
ζη) ηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ
ζηελ πεξίπησζε i): ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, Info Point, ζπκκεηνρή ζε
εθζέζεηο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζηνλ Σχπν θιπ.
Γεληθά νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο θαη λα απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο,
επηρεηξήζεηο, παξαγσγνχο.
ηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ νη δαπάλεο δε δχλαηαη
λα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Όια ηα παξαπάλσ ζα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ.
Άρθρο 5
Καηεγνξηνπνίεζε Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ
Δπηιέμηκεο δαπάλεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαλ. (ΔΔ)
611/2014 ηεο Δπηηξνπήο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο:
i)

Γεληθά έμνδα

Δληάζζνληαη ηα έμνδα εγγπήζεσλ θαζψο θαη έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
κε εμαίξεζε ηε κηζζνδνζία πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, έσο ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε δηάθξηζε ησλ
εμφδσλ ησλ εγγπήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ θαη’ απνθνπή.
ii)

Πάγηα έμνδα

Δληάζζνληαη νη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη νη δαπάλεο εθηέιεζεο έξγσλ γηα ηε βειηίσζε ή
απφθηεζε ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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iii) Παξνρή ππεξεζηψλ
Δληάζζεηαη ην θφζηνο εξγαζίαο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ θαη επηζηεκφλσλ θαη αγνξά ηερλνγλσζίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη εληφο ηεο ζπκβαηηθήο
δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα ην θφζηνο εξγαζίαο ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
iv) Οδνηπνξηθά έμνδα
Δληάζζνληαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη νη εθηφο έδξαο απνδεκηψζεηο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο
Ο.Δ.Φ. πνπ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα απαζρνιείηαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη κεηαθηλείηαη γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ αηηηνινγείηαη επαξθψο.
Άρθρο 6
χζηαζε επηηξνπψλ
1. α) ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζπζηήλεηαη θαη
ζπγθξνηείηαη πεληακειήο επηηξνπή, νλνκαδφκελε Κεληξηθή Δπηηξνπή Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ
(Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.), απνηεινχκελε απφ:
i)

Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, σο Πξφεδξν,

ii)

Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Βηψζηκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο
κέινο θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν

iii) Σνλ αξκφδην Αληηπξφεδξν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., σο κέινο,
iv) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο πζηεκάησλ Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο κέινο
v) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Σξνθίκσλ Φπηηθήο
Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ (Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π.), σο κέινο
Σν Σκήκα Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδησλ Διηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π., παξέρεη ηελ αλαγθαία
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.
β) Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν
εθφζνλ παξίζηαληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη απαξαηηήησο ν πξφεδξνο ή ν
αλαπιεξσηήο ηνπ.
γ) Έξγν ηεο Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. είλαη ε εμέηαζε θαη ε αμηνιφγεζε θαηφπηλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. :
i)

ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έγθξηζε πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ

ii)

ησλ αηηήζεσλ ηξνπνπνίεζεο ησλ ήδε εγθξηζέλησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ. θαζψο θαη

iii) ησλ πεξηπηψζεσλ παξαηππηψλ, θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, κεηά ηε
δηαπίζησζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ειέγρνπζεο ππεξεζίεο, Γ.Α.Ο.Κ. θαη Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηελ
αληίζηνηρε εηζήγεζε πξνο ηελ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π.
2. α) ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Γ.Α.Ο.Κ.) ζπζηήλνληαη ηξηκειείο
επηηξνπέο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, νλνκαδφκελεο Σνπηθέο
Δπηηξνπέο Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Σ.Δ.Ο.Δ.Φ.), απνηεινχκελεο απφ ηξεηο ππαιιήινπο ηεο
θάζε Γ.Α.Ο.Κ. ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ήηνη απφ:
•

δχν (2) γεσπφλνπο θαη

•

έλαλ (1) νηθνλνκηθφ ππάιιειν

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
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Οη Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ηε ζρεηηθή απφθαζε νξίδνληαη ν πξφεδξνο ηεο Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. θαη νη
αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ ηεο.
β) Έξγν ησλ Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. είλαη:
i) Ζ παξαιαβή ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο πνπ ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελεο Ο.Δ.Φ., νη νπνίεο
έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο, ηεο θαηά πεξίπησζε Γ.Α.Ο.Κ.
ii) Ζ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ε δηαβίβαζε ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. Σκήκα
Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδησλ Διηψλ ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο.
Άρθρο 7
Γηαδηθαζία θαηάζεζεο, επηινγήο, έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο
1. Κάζε Ο.Δ.Φ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί
ε
λα ππνβάιιεη αίηεζε έγθξηζεο γηα έλα κφλν πξφγξακκα εξγαζίαο ηξηεηνχο δηάξθεηαο, κέρξη ηελ 15
Φεβξνπαξίνπ 2015.
Ζ αίηεζε έγθξηζεο κε ην ζπλεκκέλν πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Ο.Δ.Φ. ππνβάιιεηαη ζην ΤΠ.Α.Α.Σ. Γηεχζπλζε
Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. Σκήκα Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδησλ ειηψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (CD) θαη ζηε
Γ.Α.Ο.Κ. ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Ο.Δ.Φ. Σν CD ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ζε κνξθή pdf θαη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ζε κνξθή
excel. ε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πινπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα λνκνχο ηεο
ρψξαο, ε Ο.Δ.Φ. ππνρξενχηαη ζην αληίγξαθν πνπ απνζηέιιεη ζηε Γ.Α.Ο.Κ ηεο έδξαο ηεο, λα πεξηιακβάλεη
ζε μερσξηζηφ θάθειν ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.
Ζ αίηεζε έρεη ηε κνξθή ηνπ Τποδείγματος Ι ηνπ ζπλεκκέλνπ παξαξηήκαηνο ππνδεηγκάησλ θαη
πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλ. (ΔΔ)
611/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηε θαηαλνκή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ:
α. απφθαζε αλαγλψξηζεο σο Ο.Π., Δ.Ο.Π. ή Γ.Ο.
β. απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΟΔΦ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο
γ. ελ ηζρχ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Ο.Δ.Φ. (πξσηφηππεο)
πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
δ. ηζνινγηζκνχο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο Ο.Δ.Φ γηα ηα έηε 2011, 2012, 2013, ή στην περίπτωση
Οργάνωσης Παραγωγών που συστήθηκε μετά το 2013, ισοζύγια χρήσης των μελών που απαρτίζουν την
αναφερόμενη Ο.Π για τα έτη 2011,2012,2013.
ε. θαηάζηαζε κειψλ ηεο Ο.Δ.Φ. φπσο ην Τπόδειγμα II ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
Ο.Δ.Φ.
ζη. πίλαθα ζηνηρείσλ αγνξάο θαη δηάζεζεο ειαηνιάδνπ ή/ θαη επηηξαπέδηαο ειηάο ηεο Ο.Δ.Φ.
ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο.( Τπόδειγμα III)
δ. ππεχζπλε δήισζε φηη ε Ο.Δ.Φ. δεζκεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηεο θαη ησλ κειψλ ηεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κε ιάβνπλ θακία άιιε ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην
άιινπ εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο ζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
ε. πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή (CD) πηλαθνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε το Τπόδειγμα IV (1, 2). Ο πξνυπνινγηζκφο αλά δξαζηεξηφηεηα
θαη αλά δαπάλε θαη αλά έηνο ζηα Τπνδείγκαηα IV (1, 2) λα δίλεηαη κε αθέξαηα πνζά πνιιαπιάζηα ησλ 10 €.
Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
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α) παξνπζίαζε ηεο Ο.Δ.Φ. κε πεξηγξαθή ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο νξγάλσζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
β) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο πινπνίεζε, αλαιπηηθνί πίλαθεο παξαδνηέσλ αλά
δξαζηεξηφηεηα θαη αλά έηνο, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνηέσλ θαη
πίλαθεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα σο θαησηέξσ:
αα) δείθηεο εηζξνψλ/εθξνψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ββ) δείθηεο απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επελέξγεηα πνπ ζα επηθέξεη ην πξφγξακκα
ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο, θαη
γγ) δείθηεο επηπηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ησλ άκεζσλ
επελεξγεηψλ ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο
Οη αξκφδηεο Σ.Δ.Ο.Δ.Φ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, αθνχ εμεηάζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηελ
επηιεμηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλ.
(EE) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δηαβηβάδνπλ πξνο ηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π.
Σκήκα Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδησλ Διηψλ ζρεηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ην αξγφηεξν εληφο δέθα
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο παξνχζεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο κε βάζε ηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη άξζξν 6 ηνπ θαλ. (EE) 611/2014 θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ησλ
Σ.Δ.Ο.Δ.Φ., ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.
3. Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. ιακβάλνληαο ππ’ φςε:
(I) ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαλ. (EE) 611/2014 ηεο
Δπηηξνπήο
(II) ην πεξηερφκελν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ πξνγξακκάησλ
(III) ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. θαη ησλ θαηά πεξίπησζε
Σ.Δ.Ο.Δ.Φ.
(IV) ηελ παξνχζα απφθαζε
(V) ην δηαζέζηκν χςνο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ησλ ππφ εμέηαζε πξνγξακκάησλ
εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ.
(VI) ην εχινγν ή κε ηνπ χςνπο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε θάζε πξφγξακκα εξγαζίαο δαπαλψλ,
εηζεγείηαη:
i.

ηα πξνο έγθξηζε σο έρνπλ πξνγξάκκαηα εξγαζίαο

ii. ηα πξνο ηξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, σο πξνο ην πεξηερφκελν ή/θαη ην χςνο ηεο
ελσζηαθήο ή/ θαη ηεο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο, νξίδνληαο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο
ηξνπνπνηήζεηο θαη
iii. ηα πξνο απφξξηςε πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, αλαθέξνληαο θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε ιφγνπο
ηεο απφξξηςεο.
4. Ζ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ:
α) ελεκεξψλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
θαλ. (ΔE) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηηο Ο.Δ.Φ. ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο εγθξίζεθαλ
β) ελεκεξψλεη άκεζα ηηο Ο.Δ.Φ. ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα
επαλππνβιεζνχλ, αλαθέξνληαο ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Οη Ο.Δ.Φ. ησλ νπνίσλ ηα
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πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο, επαλππνβάιινπλ λέα ηξνπνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο εηο ηξηπινχλ ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πινπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα λνκνχο ηεο ρψξαο, ε Ο.Δ.Φ.
ππνρξενχηαη ζην αληίγξαθν πνπ απνζηέιιεη ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π., λα πεξηιακβάλεη ζε μερσξηζηφ
θάθειν ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.
γ) ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Ο.Δ.Φ. ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο
5. Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ., θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. εμεηάδεη ηα ηξνπνπνηεκέλα
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ηνπο είραλ ππνδεηρζεί. ε πεξίπησζε
κε ελζσκάησζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ είραλ ππνδεηρζεί ή κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ εηζεγείηαη ηελ
απφξξηςή ηνπο.
Ζ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.:
α) εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ έγθξηζεο ή απφξξηςεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο αλαθέξνληαο θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε
ιφγνπο απφξξηςεο
β) ελεκεξψλεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηηο Ο.Δ.Φ. ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο
εγθξίζεθαλ ή απνξξίθζεθαλ θαη κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. γηα ηελ απνδέζκεπζε ή
ηξνπνπνίεζε ηεο εγγχεζεο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην ζεκείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
γ) δηαβηβάδεη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ απφ έλα αληίγξαθν γηα θάζε εγθεθξηκέλν
πξφγξακκα εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο, ε
Γ.Α.Ο.Κ απνζηέιιεη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα πινπνίεζεο ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί.
Άρθρο 8
Σξνπνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο
1. Οη Ο.Δ.Φ. έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ή/ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 2 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην Τπόδειγμα V ηνπ ζπλεκκέλνπ
παξαξηήκαηνο ππνδεηγκάησλ, ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. Σκήκα Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδησλ ειηψλ κε
θνηλνπνίεζε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ.. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ην
αξγφηεξν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.
Ζ αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζπλνδεχεηαη απφ:
α) αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηνπο ιφγνπο, ην ραξαθηήξα (π.ρ. αιιαγή ρψξνπ πινπνίεζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο) θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλνκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ
β) θαηά πεξίπησζε, ζρέδην δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε
Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε:
- δελ κπνξεί λα δεηείηαη αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο

ή ηεο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο

- ν πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα ειάρηζηα πνζά
) 15 % θαη γηα ηνλ ηνκέα ε) 10% .
Ζ ζρεηηθή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο εμεηάδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π., ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά
ζηελ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.
Ζ Κ.Δ.Ο.Δ.Φ. εηζεγείηαη γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηεο ηξνπνπνίεζεο ην αξγφηεξν ζαξάληα εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
Ζ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Ο.Δ.Φ.:
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i) εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο
ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αηηεζείζαο ηξνπνπνίεζεο.
ii) ελεκεξψλεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ηελ ελδηαθεξφκελε Ο.Δ.Φ., ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
θαη ηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ. γηα ηελ έγθξηζε ή φρη ηεο αηηεζείζαο ηξνπνπνίεζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δχν
κελψλ πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
Οη Ο.Δ.Φ. ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π., ζηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ. θαη ζηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ην ηξνπνπνηεκέλν ηερληθφ δειηίν ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
2. Οη αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλ. (ΔΔ)
615/2014 ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π.. Ζ Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. εληφο
ηξηάληα εκεξψλ απνδέρεηαη ή φρη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ελεκεξψλεη ζε πεξίπησζε απφξξηςεο εγγξάθσο ηελ
Ο.Δ.Φ. θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηελ Ο.Δ.Φ., ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ.
Άρθρο 9
χκβαζε
Σν αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη πξηλ ηελ αίηεζε πξνθαηαβνιήο, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κεηαμχ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ην Τπόδειγμα VI ηνπ ζπλεκκέλνπ
παξαξηήκαηνο ππνδεηγκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
Άρθρο 10
Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά ρνξήγεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ, θαηά
ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ., πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο,
σο εμήο:
1. Υνξήγεζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο:
Α) Μεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9
ηεο παξνχζαο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία
ηζνχηαη κε ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ VII), ζεσξεκέλε γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο, ην αξγφηεξν κέρξη 25 Μαΐνπ θάζε έηνπο
εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κε θνηλνπνίεζε ζηε Γ.Α.Ο.Κ. ζηελ νπνία εδξεχεη. Ζ
αίηεζε, πξνζαξκνζκέλε ζην ζρέδην δαπαλψλ ηνπ νξηζηηθά εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
β) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ. χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
VIII)
γ) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα (πιεξεμνχζην έγγξαθν νξηζκνχ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ.)
δ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
ε) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Ο.Δ.Φ., αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ.Φ. ζηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Ο.Π. θαη Γ.Ο. γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηε κε κεηαβνιή ησλ φξσλ
έγθξηζεο ηεο Ο.Δ.Φ., θαη γηα ηε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ άιιν πξφγξακκα γηα ηηο ίδηεο δξάζεηο
ζη) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην άλνηγκα άηνθνπ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ
νπνίν ζα θαηαηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε (ελσζηαθή, εζληθή θαη ηδία), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά
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γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο
δ) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά
δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαη
ε) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο
δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο
δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ.
θαηαβάιιεηαη, κέρξη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε πξψηε
δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο.
Β) Κάζε Ο.Δ.Φ. νθείιεη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 15
Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13
ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ πξψηε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηηο 10
Ννεκβξίνπ, θαη λα δηαβηβάζεη ζηελ Ο.Δ.Φ., εηο δηπινχλ, ην πξαθηηθφ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ
έθζεζε αμηνιφγεζεο. Καηφπηλ, θάζε Ο.Δ.Φ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο
δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο απνξξφθεζεο
ηεο πξψηεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δχλαληαη λα παξαηαζνχλ θαηά έλα
κήλα.
2. Υνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο:
Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ.,
δχλαηαη λα ιάβεη ηε δεχηεξε δφζε απηήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην ππφινηπν έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 90% ησλ
πξνβιεπφκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, κεηά απφ ηελ ππνβνιή
ζρεηηθήο αίηεζεο((ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ VII), ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο, ζηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζήο ηεο.
Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ο.Δ.Φ., χςνπο 110% ηεο αηηεζείζαο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ VIII)
β) Παξαζηαηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο Ο.Δ.Φ.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
δ) ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην
πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ην θιείζηκν ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε βεβαίσζε φηη
ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο είλαη ελεξγφο
ε) Υξνλνδηάγξακκα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλά
δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο,
ζη) Καηάζηαζε δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ
δαπαλψλ θαη ην πνζφ ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία
εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα,
δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, κε ηηο πηζαλέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ησλ δαπαλψλ ηεο πξψηεο δφζεο, ηξνπνπνηήζεηο.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζε θάζε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ.
θαηαβάιιεηαη, κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο εθηέιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε
δεχηεξε δφζε ηεο πξνθαηαβνιήο.
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Ωζηφζν, γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δεχηεξεο δφζεο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο απηήο δχλαληαη λα
παξαηαζνχλ θαηά έλα κήλα.
3. Υνξήγεζε ηεο εμφθιεζεο
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εμφθιεζεο, ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. ππνβάιιεη αίηεζε ( ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ IX) κέρξη 30
Ηνπλίνπ ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθννηθνλνκηθνχ
ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ε
νπνία νθείιεη λα έρεη δηελεξγήζεη ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ην
αξγφηεξν έσο 20 Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Ζ αίηεζε ηεο εμφθιεζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα
πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο
δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο ( ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ XVIII &
ΥΙΥ)
β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 13 Α.1. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ
πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία, ηελ αμία θαη ην πνζφ
Φ.Π.Α. γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη
ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
γ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή αληίγξαθα απηψλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Σα
αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ ηεο πεξ. β ηνπ παξφληνο, κε
ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη
εμνθιεζεί γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο εθθαζάξηζεο απφ
ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
δ) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία
απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο – κέινπο,
ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη
ζη) Σειηθή απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο νξγάλσζεο θνξέσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηo
άξζξν 6 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014, ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα θαησηέξσ:
- πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα, θαη
- Αηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο κεηαμχ
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο

πξνυπνινγηζζεηζψλ

θαη

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εμφθιεζεο, πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα, δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, απνξξίπηεηαη. Ζ Ο.Δ.Φ. δχλαηαη λα
ππνβάιιεη λέα αίηεζε, εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο
απφξξηςεο ηεο αξρηθήο αίηεζήο ηεο.
Άξζξν 11
Δγγπήζεηο
Καηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ο.Δ.Φ.,
πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαθάησ εγγπήζεσλ:
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α. Δγγχεζε ε νπνία ζπζηήλεηαη ππέξ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν δ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο
Δπηηξνπήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθά αηηνχκελεο ελσζηαθήο
ρξεκαηνδφηεζεο κε δηάξθεηα ηζρχνο έσο ηελ 31/12/2018 πνπ λα θαιχπηεη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο. Ζ εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ζην έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ
ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζεο Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηνπ 10% δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
θαλ(ΔΔ) 282/2012 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ή κεξηθήο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εγγχεζε ηνπ 10% απνδεζκεχεηαη άκεζα,
πιήξσο ή αλαινγηθά.
β. Δγγχεζε γηα θάζε δφζε πξνθαηαβνιήο, ζπζηήλεηαη ππέξ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ε νπνία θαηαηίζεηαη απφ ηελ
Ο.Δ.Φ. κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, γηα πνζφ ίζν κε ην 110% ηεο αηηεζείζαο πξνθαηαβνιήο
γ. Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ απηήο, ην αξγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δεχηεξνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνδέζκεπζεο, κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο
ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο
ησλ νπνίσλ ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί
Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Υ) ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη 20 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ:
α) Σν πξαθηηθφ ηνπ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε Ο.Δ.Φ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ηνπηθψλ σο άλσ
Γηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη
επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο απηψλ πινπνηνχληαη ζε άιιε ή άιιεο
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο απφ εθείλε ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ.
β) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο. Οη αλαιπηηθέο
θαηαζηάζεηο δαπαλψλ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πεδία γηα ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ηνλ εθδφηε, ηελ εκεξνκελία,
ηελ αμία θαη ην πνζφ Φ.Π.Α., γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, κε ηε γξακκνγξάθεζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
γ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ,
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη έγθξηζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία εκθαίλνληαη νη πξνυπνινγηζζείζεο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο
δ) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή αληίγξαθα απηψλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ηεο πξψηεο
δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο. Σα αλσηέξσ παξαζηαηηθά επηζπλάπηνληαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ κε ηε
ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο ζε απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη εμνθιεζεί
γηα φια ηα παξαζηαηηθά ε αμία ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν δεθαπέληε
(15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο
πξψηεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., θαη
ε) Αλαιπηηθή θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ νπνία
απνδεηθλχεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαη ηνπ θξάηνπο – κέινπο
Ωζηφζν γηα ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά έλα κήλα.
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Ζ απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην ζχλνιν
ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί θαη εθφζνλ αθνξνχλ ζε ηειηθέο δαπάλεο ησλ νπνίσλ
ηα παξαδνηέα έρνπλ παξαιεθζεί.
Ζ αίηεζε απνδέζκεπζεο ηεο εγγχεζεο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Υ) ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ππνβάιιεηαη απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο εθηέιεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ:
α) πγθεληξσηηθέο θαη αλαιπηηθέο, αλά ηνκέα, δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία δαπάλεο, θαηαζηάζεηο
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ζεσξεκέλεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ κε επζχλε ηεο αξκφδηαο
Γ.Α.Ο.Κ. / έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ θαη
β) Δμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ή αληίγξαθα απηψλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ηεο
πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθεθξηκέλε Ο.Δ.Φ. δελ ππνβάιιεη αίηεζε απνδέζκεπζεο ησλ εγγπήζεσλ ησλ
δφζεσλ ηεο πξνθαηαβνιήο, ή ε αίηεζή ηεο, κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, απνξξηθζεί απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.,
ηφηε ε απνδέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμφθιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ
10 ηεο παξνχζαο θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
Άρθρο 12
Δθζέζεηο εξγαζηψλ πξνγξάκκαηνο
Ζ Ο.Δ.Φ ππνβάιιεη ζηελ Γ.Α.Ο.Κ. ηεο έδξαο ηεο, θαη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., εηήζηα έθζεζε, ζρεηηθά κε ηηο
εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλ. (ΔΔ)
615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ ηειηθή έθζεζε, ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε εμφθιεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
Οη εθζέζεηο, εηήζηεο θαη ηειηθέο, πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ ελδερνκέλσο
πινπνηήζεθαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη αλαιπηηθφ πίλαθα δαπαλψλ αλά δξαζηεξηφηεηα θαη θαηεγνξία
δαπάλεο.
Ζ Ο.Δ.Φ. γηα ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη ζε άιιε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα απφ εθείλε ηεο
έδξαο ηεο, δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο Γ.Α.Ο.Κ. ηελ ζρεηηθή εηήζηα έθζεζε.
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη νη κειέηεο πνπ ζπληάζζνληαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 3
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ κέηξνπ, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νξγάλσζεο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ.
Άρθρο 13
Έιεγρνη
Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζείηαη κε επηηφπηνπο, ηαθηηθνχο θαη
δεηγκαηνιεπηηθνχο ηερλννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.
Α. Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη δπν θνξέο ηνλ ρξφλν θαη αθνξνχλ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ
νο
πξνγξάκκαηνο, ν 1 απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πιήξνπο απνξξφθεζεο
νο
νπ
ηεο α΄ δφζεο πξνθαηαβνιήο θαη ν 2 αθνξά δηάζηεκα απφ ηελ επνκέλε εκεξνκελία ηνπ 1 ειέγρνπ έσο
θαη ηηο 30 Μαΐνπ, εκεξνκελία εμφθιεζεο φισλ ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη
έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
(Γ.Α.Ο.Κ.) ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ:
13 από 21

- έλα ππάιιειν ΠΔ01 Γεσπνληθνχ,
- έλα ππάιιειν ΠΔ10 Οηθνλνκηθνχ θαη
- έλα ππάιιειν ΠΔ9 ή ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,
θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Α.Ο.Κ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππάιιεινη ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο
δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νηθείεο Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. ε πεξίπησζε, πνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δελ
ππάξρνπλ ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ 10 Οηθνλνκηθνχ ή /θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο
ηαθηηθά κέιε, ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΣΔ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπ θιάδνπ 6 Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ ή
εθφζνλ απηνί δελ ππάξρνπλ, ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΓΔ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπ θιάδνπ 4 ΓηνηθεηηθνχΛνγηζηηθνχ.
Ζ αλσηέξσ νξηδφκελε Δπηηξνπή ηαθηηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε επηηφπηα κεηάβαζε, ειέγρεη :
1. ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ βάζεη θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ, νη
νπνίεο έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ηελ ΟΔΦ θαη παξέρνληαη ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή γηα ην ζθνπφ ηνπ
ειέγρνπ. Δπί ησλ αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ πξνηείλεηαη, ε έγθξηζε ή ε απφξξηςή ηνπο κε ζρεηηθή
θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζηηο ζηήιεο «εγθξηζείζεο» θαη «απνξξηθζείζεο δαπάλεο» αληηζηνίρσο
θαη κε ζχληνκε αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ζηε ζηήιε «παξαηεξήζεηο».
2.ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηεο
Γ.Α.Ο.Κ.
ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ηερληθννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνπ καδί κε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πιεξσκή - εθθαζάξηζε.
(άξζξν 10 παξ. 2 & 3 ηεο παξνχζεο)
Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο Γ.Α.Ο.Κ. θαη είλαη αηθληδηαζηηθνί. Δλ ηνχηνηο γηα
ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ επηηξέπεηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε, ηεο ππφ έιεγρν Ο.Δ.Φ, ηνπιάρηζην 48
ψξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ. Ζ εκεξνκελία ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ δχλαηαη λα κεηαηεζεί
ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ππάξρεη αληηθεηκεληθή δπζθνιία δηελέξγεηάο ηνπ, θαηά ηξεηο
εξγάζηκεο εκέξεο, πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε
νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηηο Γ.Α.Ο.Κ., καδί κε ην πξαθηηθφ ηαθηηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ( ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΟΚ XΙ & ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ XIΙΙ) θαη δηαβηβάδνληαη εηο δηπινχλ ζηνλ θνξέα φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο αθνξά ζηελ ελ γέλεη θαηαγξαθή ηεο ηήξεζεο:
- ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ απνθιίζεσλ
- ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ
- ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
- ηεο ππνρξέσζεο θαηάζεζεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο.
Γηα θάζε ηαθηηθφ επηηφπην έιεγρν θαηαξηίδεηαη μερσξηζηφο θάθεινο κε αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ
επαιεζεχζεσλ ησλ ειέγρσλ, πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Γ.Α.Ο.Κ., ζηελ δηάζεζε θάζε εζληθνχ ή
θνηλνηηθνχ έιεγρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο απηψλ πινπνηνχληαη
ζε άιινλ ή άιινπο λνκνχο απφ εθείλν ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ, δηελεξγνχληαη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη ηεο
πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, απφ αληίζηνηρεο επηηξνπέο ππαιιήισλ ησλ νηθείσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ νη νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Σ.Δ.Ο.Δ.Φ. κε ηελ επζχλε ησλ Γ.Α.Ο.Κ.
Οη έιεγρνη απηνί αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ θαη ηδίσο ησλ
επελδπηηθψλ κέηξσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο
14 από 21

Δλφηεηαο. Οη Γ.Α.Ο.Κ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δελ δηελεξγνχλ νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαζφζνλ, ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη ζηελ Ο.Δ.Φ. θαη ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Α.Ο.Κ. ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ απνζηέιινληαη ζηελ Γ.Α.Ο.Κ. ηεο έδξαο ηεο Ο.Δ.Φ. ψζηε λα ιεθζνχλ
ππφςε ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πινπνηεζέληνο πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη καδί
κε ην θάθειν πιεξσκήο ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ κε επζχλε ηεο Γ.Α.Ο.Κ..
Καηά ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο Ο.Δ.Φ. παξίζηαηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν
πξφζσπν ηνπ θνξέα, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη ιακβάλεη αληίγξαθν απηνχ. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Ο.Δ.Φ κε ηηο δηαηππσκέλεο ζην πξαθηηθφ δηαπηζηψζεηο
ηεο επηηξνπήο ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ε Ο.Δ.Φ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ έλζηαζε
ζηελ Γ.Α.Ο.Κ γηα επαλέιεγρν απφ δεπηεξνβάζκηα ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη απνηειείηαη απφ:
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Α.Ο.Κ.
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ νη Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ έρνπλ ζπγρσλεπζεί ε σο άλσ δεπηεξνβάζκηα
ηξηκειήο επηηξνπή απνηειείηαη απφ:
- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Α.Ο.Κ.
-ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ/Γηνηθεηηθνχ
-ηνλ Πξντζηάκελν νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ησλ σο άλσ Γηεπζχλζεσλ
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. »
Σα απνηειέζκαηα ηνπ επαλέιεγρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη
απφ ηηο Γ.Α.Ο.Κ., καδί κε ην πξαθηηθφ επηηφπηνπ ειέγρνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΟΚ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ XIΙ & ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ XIΙI) θαη δηαβηβάδνληαη εηο δηπινχλ
ζηνλ θνξέα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
Β. Οη επηηφπηνη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαλ. (ΔΔ)
615/2014 ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Ζ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηελ εκεξνκελία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηηο Ο.Δ.Φ. γηα ηελ
εκεξνκελία επηηφπηνπ ειέγρνπ. Σν δείγκα ησλ ελ ιφγσ επηηφπησλ ειέγρσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 30%
ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ θαη ην ζχλνιν ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, πνπ
επσθεινχληαη απφ ηελ ελσζηαθή ρξεκαηνδφηεζε, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο
Δπηηξνπήο θαη θαζνξίδεηαη βάζεη κηαο αλάιπζεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο. Σν δείγκα ηνπ 30% επί ησλ Ο.Δ.Φ. – Οξγαλψζεσλ
Παξαγσγψλ, νξίδεηαη θαη’ έηνο νχησο ψζηε κε ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ησλ
πξνγξακκάησλ λα έρεη ειεγρζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ην ζχλνιν ησλ Ο.Δ.Φ. – Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ, πνπ
πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ.
Οη σο άλσ έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
Δηδηθφηεξα:
•

Οη Ο.Δ.Φ.-Ο.Π. πξνβιέπεηαη λα ειεγρζνχλ ζηελ ηξηεηή πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ,
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ή θάζε κία ζε έλα έηνο πινπνίεζεο θαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηελ πιεξσκή
ηεο πξνθαηαβνιήο έσο πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο εμφθιεζεο.

•

Οη Ο.Δ.Φ. –Δ.Ο.Π. θαη νη Γ.Ο. ειέγρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κεηά ηελ
πιεξσκή ηεο πξνθαηαβνιήο.
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Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηδίσο φζνλ
αθνξά:
1. ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
2. ζηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηζέλησλ πξνγξακκάησλ,
3. ζηηο δαπάλεο πνπ πξάγκαηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
4. ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ.
Ζ σο άλσ νξηδφκελε επηηξνπή δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ, γηα θάζε ειεγρφκελν θνξέα ζπληάζζεη
ιεπηνκεξή έθζεζε ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014
ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαξηίδεηαη μερσξηζηφο θάθεινο κε ηηο απνδείμεηο θαη ηηο επαιεζεχζεηο ησλ ειέγρσλ, ηηο
παξαηππίεο θαη ελδερνκέλσο ηηο πξνηεηλφκελεο θπξψζεηο. Ζ παξνχζα έθζεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ θαη κέζα ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη έλζηαζε, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα
επηηξνπή ε νπνία ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Άρθρο 14
Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο
Ωο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ
θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Ο.Δ.Φ. πνπ πινπνηνχληαη κε
βάζε ηνλ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ παξνχζα απφθαζε, νξίδεηαη ν «Οξγαληζκφο
Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ» (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.).
Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ππνρξενχηαη λα ζπιιέγεη θαη λα απνζηέιιεη ζηε Γηεχζπλζε Μ.Π.Δ.Σ.Φ.Π. ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 & 3 ηνπ άξζξν π
10 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε θάζε
πινπνίεζεο ηνπο.
Άρθρο 15
Γηελέξγεηα πξνκεζεηψλ θαη αλαζέζεηο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο Ο.Δ.Φ. − χλαςε ζπκβάζεσλ
1. Γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ εμνπιηζκνχ απφ ηηο Ο.Δ.Φ. ζε ηξίηνπο
θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία:
1.1. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο πξνκεζεηψλ ή αλάζεζεο έξγσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο
κεηαμχ ησλ Ο.Δ.Φ. θαη ησλ αλαδφρσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο:
α) ζχλαςεο γξαπηήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Ο.Δ.Φ. θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ
κέηξνπ. Ωζηφζν, ε Ο.Δ.Φ. παξακέλεη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ ζπλνιηθφ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη ηε γεληθή επνπηεία ηεο σο άλσ γξαπηήο ζχκβαζεο·
β) έρνληαο σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη επνπηείαο, ε ζχκβαζε πνπ
πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν α):
i) επηηξέπεη ζηελ Ο.Δ.Φ. λα δίλεη δεζκεπηηθέο εληνιέο θαη πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηελ
Ο.Δ.Φ. λα θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε εάλ ν
ππεξεζηψλ δελ ηεξεί ηνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο ζχκβαζεο,
ii) θαζνξίδεη ηνπο ιεπηνκεξείο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ
δήισζεο θαη ησλ πξνζεζκηψλ - πνπ επηηξέπνπλ ζηελ νξγάλσζε παξαγσγψλ ή ζηελ έλσζε νξγαλψζεσλ
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παξαγσγψλ λα αμηνινγεί θαη λα αζθεί πξαγκαηηθφ έιεγρν επί ησλ κέηξσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν
αλάζεζεο ηεο πινπνίεζεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
Γηα ηηο δαπάλεο πξνκεζεηψλ ή αλάζεζεο έξγσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία α),
ε) θαη ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο πνζνχ κέρξη 6.000
εηεζίσο δελ απαηηείηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο.
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πεξί πξνκεζεηψλ λνκνζεζία ( NOMO
4281 ΦΔΚ 160 Α΄ 08/08/2014).
1.2. Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη νξηζηηθά κφλν κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ ηνπο απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ θαη εληφο δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπο
εθηφο αηηηνινγεκέλσλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη δαπάλεο ησλ ζπκβάζεσλ
ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε.
1.3. Οη αηηήζεηο έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ππνβάιινληαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο πινπνίεζεο, κε εμαίξεζε ηηο είθνζη (20)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο πξψηεο
δφζεο πξνθαηαβνιήο. (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ XIV και XV). Σα ζρέδηα ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα είλαη
δηάξθεηαο ίζεο κε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθά γηα ηα ζρέδηα ζπκβάζεσλ
ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη ζα ππνβάιινληαη ζηνλ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πξνο έγθξηζε κέρξη ηέινπο Μαΐνπ 2015. Γελ γίλνληαη απνδεθηά ζρέδηα ζπκβάζεσλ κε
αλαδφρνπο εηαίξνπο, κέιε ή κηζζνινγηθά εμαξηψκελνπο απφ ηελ νξγάλσζε, εθφζνλ εμαληιείηαη ν
δηαζέζηκνο ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ Ο.Δ.Φ.
2. Οη σο άλσ
θαη γηα ηε

αλάινγα κε ηε

ηεο
31.3.2018

1.4.2015

2.1. ην
θαη

ηνπ

, κε
ην

ζηελ
ησλ

ηνπ
λα

ηεο
γηα ηελ

(
δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ην ΤΠ.Α.Α.Σ.,

θαη ησλ
ησλ

:
)
θαη

θαη

2.2. ην

θαη ην

2.3. ην
ηελ 31ε
) πνπ
2.4. ηα
ΑΦΜ)

ηεο
ηνπ
ζην
ησλ

3. Σα

ησλ

ε

γηα ηελ
, κε

ηεο

ηελ 1
ζηα

ο

θαη ησλ

παξαγσγψλ απ’

ησλ
γηα ηελ
πνπ

ηνπ εγθεθ
ζηελ παξνχζα

(

θαη λα

ζην ΤΠ.Α.Α.Σ.
ηνπο

(

−

λα

4. Οη
λα
ηζρχνο ην αλψηεξν ελφο έηνπο θαη
πξέπεη λα ιήγεη εληφο ηνπ έηνπο πινπνίεζεο εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην εγθεθξηκέλν
πξφγξακκα θαη λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά φια ηα είδε ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ν αξηζκφο κνλάδσλ, ε ηηκή κνλάδαο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ.
5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθ κέξνπο ησλ Ο.Δ.Φ. γηα ηελ
ηεο
γηα ηελ
ησλ
/
ηελ
:
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ησλ
ε

θαη ηεο
κε

5.1. ηεο
ηνλ
ηνπ

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Ο.Δ.Φ. γηα ηελ
ηνπ
(
ησλ
ζηηο
ε Ο.Δ.Φ γηα ηελ
κε ηηο
ηεο
αο θαη ηνπ
ησλ
.

ηνπ
νη

5.2. ηεο

, κε

ηεο

θαη ηνπ

6. Οη

λ πνπ
ησλ αλσηέξσ

α) ηε
ηνπ
«ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ
θαη ησλ

θαη
ηνπο),

.

νη Ο.Δ.Φ. κε ηνπο

,

θαη:

4 παξαγξ. 4 ηεο
λα
ηα
ησλ Ο.Δ.Φ.».

ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ, θαη ησλ Ο.Δ.Φ.,
θαη λα
ησλ
θαη

β) εγγχεζε ππέξ ηεο Ο.Δ.Φ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: i) ζε πεξίπησζε εηήζηαο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
εθδίδεη εγγχεζε γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ,
ρσξίο Φ.Π.Α. ii) ζε πεξίπησζε δηεηνχο ή ηξηεηνχο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο εθδίδεη εγγχεζε γηα πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 10% επί ηεο κεγαιχηεξεο εηήζηαο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ, ρσξίο Φ.Π.Α.
7. ε ιεο ηηο
ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ

θαη

,
γηα ηα

ησλ

ηα
λα

,

ηηο
κνξθή (ζε CD ζε κνξθή pdf).

ε

,

ησλ
ζηνλ

,

λα

ε

.

ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ ζε

θαη ειεθηξνληθή

8. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ζπκβάζεηο θαηά ηα ζηάδηα ηεο απφδνζεο δαπαλψλ α΄ δφζεο πξνθαηαβνιήο θαη
ηεο εθθαζάξηζεο (β’ δφζε πξνθαηαβνιήο θαη εμφθιεζε ππνινίπνπ), νη νπνίεο δελ είλαη ζεσξεκέλεο απφ ηελ
νηθεία ΓΟΤ.
Άρθρο 16
Γηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο − Γηθαηνινγεηηθά
ηνπ πξνγξάκκαηνο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.

1.
1.1. Ζ

ηελ

ησλ
, νη
, πνπ
, κε
ησλ
ηεο

ηνπ
ηαη
κε ην
γηα ηελ β’
ην
ν

θαη ζε
1.2. Ζ
ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ
.

ηνπ
λα

ηεο Ο.Δ.Φ. πνπ
θαη
θαηαηίζεηαη ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ.
ηεο
ηελ

, νη
ηνπ
ηεο α

,

πνπ
ζηηο ζ

νη

1.3. Ζ

1.4. Σν
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ

ηεο Ο.Δ.Φ., νη
θαη
,
γηα ην
θαη
ζηελ
ζην
ηνπ
κε
. ε
αιια
ηνπ
ηεο
γηα ηελ
γηα ην
ηνπ
.

ηνπ
, κε
ε

ηνλ

ζηα
ηεο α θαη β
ηεο
θαη
πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο,

θαη
ηα

,
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πνπ ζα
ηνπ

ηνλ
, ζηνλ

γηα ηελ

ε ησλ

ηνπ

ηε

ηεο

ηνπ.
1.5. Ζ

γηα ηελ
,
(π.ρ.

λα
κε
π
ηνπ θνξέα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη
θαη ησλ
ηνπο θ.η.ι.)

1.6. Οη Ο.Δ.Φ.
, κε
−
ησλ

4.000
,

ηελ

1.000

κε ηα

λα θαηαρσξίδνπλ
ηηο
πνπ
ζηα
ηνπο
(
γηα ηηο
). Σα ινγ
ηνπο
θαη
γηα ηελ
ησλ

ηνλ
ησλ

ην
γηα ηνλ
ζηε
.

2.
2.1. Δθφζνλ νη Ο.Δ.Φ. ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ππνρξενχληαη ζηελ αγνξά
θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε φηη αθνξά ηελ ζήκαλζε θαηά CE (άξζξν 3 θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο
Δπηηξνπήο) θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζή ηνπ ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε απφ ηελ
πξνκήζεηά ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο θαηαβνιήο απφ ηηο Ο.Δ.Φ. πνζνχ
δηπιάζηνπ ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ απνζβέζεσλ.
2.2. Οη πξνκ
πξηλ ηε

ησλ
ηνπ
θαη ηνλ

2.3. Γηα ηελ
ε
απνδέθηε.

,

,
λα
ηνπο.

ηεο
ηεο
ησλ
απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ησλ

λα

ν

θαη ηελ

γηα ηελ

ζην

,

ηνπ
απφ ηνλ ηειηθφ

2.4. Σα πάγηα πνπ απνθηψληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο θαζψο θαη φια ηα έληππα (κειέηεο,
εγρεηξίδηα θιπ.) πνπ παξαδίδνληαη ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηηο Ο.Δ.Φ. ζηα πιαίζηα ησλ
ζπκβάζεσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ππνρξεσηηθά θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν, εηδηθή ζήκαλζε,
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη επαλάγλσζηα ηα εμήο:
«Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα - θαλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο δξαζηεξηφηεηα ... ηνπ
κε ηελ αξηζ. ……….
ηνπ
θαη
κσλ».
3.
3.1.
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ησλ
ηα
.

3.2. Οη
θαη λα

ο
γηα ην

3.3. Οη Ο.Δ.Φ. πνπ
αλαγξ
ην
3.4. Οη
ζε

γηα ηε
ηεο α’ θαη β’
ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηνπ

ησλ Ο.Δ.Φ.
ηεο
λα
ζηελ
γηα ηε

θαη ζε

,

θαη
10 ηεο παξνχζαο

λα
ηνπ.

,

ηνλ

ηα

ζην

ηνπο, λα

.
ησλ
ηνπο
κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηεο
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ηηο Ο.Δ.Φ.,
.

νη Ο.Δ.Φ.

3.5.

κε ηελ
θαη ηεο

λα

ηεο

ησλ

παξαζηαηηθ

3.6.1 Γηα

.

ησλ

θαη ηνπ
(

Φ.Π.Α.) ηεο α θαη β
θαη ηνπ
Ο.Δ.Φ.
λα
ηα
έγθξηζεο ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα απηψλ.
Σα ελ

ησλ
, ζηελ

,
θαη ην Α.Φ.Μ. ησλ

ε

3.6. Οη

ηεο

. ηηο
ζην

ηνπο, νη

:
:

.

3.6.2 Γηα

θιπ.):

(
θαη

(ή ηζνδχλακν παξαζηαηηθφ),
ηνλ Κ.Φ.Β. &.

,

,

3.6.3 Γηα ηα

ησλ

θαη ησλ

ζηελ

ηνπ

•

θαη
πνπ νη

ηνπ
) ηα

(

ησλ Ο.Δ.Φ. πνπ
:

ησλ

•

ηα

/

•

ηεο Ο.Δ.Φ. γηα ην

ησλ

ηνπ

•
Σα
νηθνλνκηθήο
δελ

γηα ηα
,

,

ηα

θαη

:

κε

(ηα

).

Γηα ηα

λα πεξηιακ
ηνπ
ηεο

πνπ

ε

ηνπ

(
,

3.7. ε
ησλ 0,19
).

ζεηο

ζε

3.8.1. ην

ησλ 60

, γηα ηηο

3.8.2. ην

ησλ 30

γηα ηελ

3.8.3. ην

ησλ 20

γηα ηηο

σο

ην Γ.Π.Τ ζην
γηα
ην

πνπ

,
,(

3.8. Οη

60
).

70

Η.Υ.

ην

ε

ζην
θαη ε

:
κε

.

.
.

3.9.
ηελ
ηνπ
γηα ηε
ηεο α’
πξνθαηαβνιήο, ζηνλ πίλαθα
πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ – έγθξηζεο α’
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ XVI),
λα
ηα
ηεο ελσζηαθήο,
θαη
ηνκ ,
θαη
πνπ
ζην
ηνπ 90% ησλ
γηα
βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ θαλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο.
3.10.

ηελ

γηα ηελ
ηα
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ηεο β’
:

θαη ηνπ

3.10.1. Σν
ηελ
ηελ

ησλ

ζηηο
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ XVII),
λα
ην
.

ηεο β’
ηεο α’
θαη δελ
, ελσζηαθή θαη ηελ

3.10.2. Σν

ησλ

ζηα
ηεο α’

πνπ

ηεο β’
ησλ

δελ

γηα

ηεο α’

(

θαη
ηνπ

ηεο α’

θαη ηνπ
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ XVIII) πνπ
λα ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.

) ζηηο
ζηα

3.11. ε θάζε πξσηφηππν παξαζηαηηθφ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηηο Ο.Δ.Φ., πξέπεη κε κέξηκλα ηνπ θνξέα, λα
ππάξρεη ε έλδεημε «Σν πξφγξακκα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα θαλ. (ΔΔ)
611/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ε δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη επηδνηεζεί απφ άιιν ελσζηαθφ ή εζληθφ πξφγξακκα».
Άρθρο 17
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άρθρο 18
Τπνδείγκαηα
Πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε Τπνδείγκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη
έρνπλ σο εμήο:

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΖ
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