
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2431/265271 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουρ-

γικής απόφασης «Προγράμματα Εργασίας Οργα-

νώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-

2022» (Β’ 339). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

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

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

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

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

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 615/2014 
της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέ-

ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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.

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

6. Τον ν. 4622/2019  «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπ’ αρ. 184/27855/2021 απόφαση της Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προγράμματα 
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 
2021-2022» (Β’ 339).

9. Την υπ’ αρ. 320/42961/2021 απόφαση της Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίη-
ση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικής απόφασης 
“Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων περιόδου 2021-2022” (Β’ 339)» (Β’ 541).

10. Την υπ’ αρ. 665/71090/2021 απόφαση της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικής απόφασης 
“Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων περιόδου 2021-2022” (Β’ 339)» (Β’ 963).

11. Τη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
12. 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 
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προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουρ-
γικών Φορέων για την περίοδο 01.04.2021-31.12.2022 
έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 480/61763/2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης 
των Προγραμμάτων Εργασίας των Οργανώσεων Ελαι-
ουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.» (Β’ 864), αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 
απόφασης (Β’ 339)

Η υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργική απόφαση (Β’ 339) 
τροποποιείται ως ακολούθως:

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

λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα χρησιμοποι-
είται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές 
που αφορούν στην εξόφληση καθαρής αξίας, Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), κατά περίπτωση προβλε-
πόμενων φόρων και κρατήσεων επιμελητηρίων, που θα 
πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του εγκεκριμέ-
νου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ.».

2. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

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

Α. 1ο έτος προγράμματος εργασίας των εγκεκριμένων 
Ο.Ε.Φ.

1. Έως 15 Νοεμβρίου 2021 κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. 
δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της 
έως 15 Οκτωβρίου 2021 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία 
κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκε-
κριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος.

2. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της 
προκαταβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για το 1ο έτος 
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

3. Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβο-
λής 1ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας 
υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου 
έτους.

4. Το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου έτους υποβάλλεται 
το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 στην ψηφιακή 
εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προ-
βλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας, αναρτά έως 15 
Ιουλίου 2022 στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
το πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου (Υποδ. ΙΧ) μαζί 
με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης (Υπ. ΧΙ) όπου ανα-
γράφεται στο “αποτέλεσμα ελέγχου”, η αναγνώριση και 
η εκκαθάριση της δαπάνης.

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τις Ο.Ε.Φ. σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 7 του άρθρου 12 
της παρούσας.

Στην περίπτωση του ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 
12 η ανάρτηση του αποτελέσματος επανελέγχου (Υποδ. 

Χ και Υποδ. ΧΙ) στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2022.

6. Το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 για το 1ο 
έτος εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας μετά την 
εξέταση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια των ελέγ-
χων που αναφέρονται στον Καν. (ΕΕ) 615/2014 άρθρο 6, 
όπως ισχύει, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει την οφειλόμενη 
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, αποδεσμεύει την 
εγγύηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.

Β. 2ο έτος προγράμματος εργασίας των εγκεκριμένων 
Ο.Ε.Φ.

1. Έως 15 Ιουνίου 2022 κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύνα-
ται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15 
Μαΐου 2022 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κυμαίνεται από 
30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου 
προϋπολογισμού του προγράμματος.

2. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της 
προκαταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 για το 2ο έτος 
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

3. Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβο-
λής 2ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας 
υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 2ου 
έτους.

4. Το αίτημα εκκαθάρισης του 2ου έτους υποβάλλεται 
το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2023 στην ψηφιακή 
εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προ-
βλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας αναρτά έως 15 
Μαΐου 2023 στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
το πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου (Υποδ. ΙΧ) μαζί 
με τις σχετική έκθεση αξιολόγησης (Υποδ. ΧΙ) όπου ανα-
γράφεται στο «αποτέλεσμα ελέγχου» η αναγνώριση και 
η εκκαθάριση της δαπάνης.

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τις Ο.Ε.Φ. σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 7 του άρθρου 12 
της παρούσας.

Στην περίπτωση του ελέγχου του άρθρου 12 παρ. 8 
η ανάρτηση του αποτελέσματος επανελέγχου (Υποδ. Χ 
και Υποδ. ΧΙ) στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
πραγματοποιείται έως 31 Μαΐου 2023.

6. Το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου 2023 για το 2ο έτος 
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας μετά την εξέτα-
ση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ) 615/2014, 
όπως ισχύει, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει την οφειλόμενη 
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, αποδεσμεύει την 
εγγύηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4. του άρθρου 12 γ αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημο-
σιεύεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, τουλάχιστον στους 
δικτυακούς τόπους της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κα-
θώς και σε αγροτικού ενδιαφέροντος μεγάλης επισκε-
ψιμότητας διαδικτυακό τόπο.».

4. Το σημείο 6. της παρ. 6 β) του άρθρου 12 γ. αντικα-
θίσταται ως εξής:

«6) Το σχετικό σχέδιο σύμβασης και αιτείται έγκρισή 
του.
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Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλες τις συμβάσεις που πρόκειται 
να συναφθούν, μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2021 για το 1ο έτος υλοποίησης και μέχρι 31 Ιουλίου 2022 για το 2ο έτος.».

5. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI αντικαθίσταται ως εξής:
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044482809210012*

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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