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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1477
22 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 311496
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009
(ΦΕΚ 1209/19.6.2009) απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμ−
βουλίου και 555/2008 της Επιτροπής».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α’ 280)
β) των Κανονισμών 479/2008 του Συμβουλίου και
555/2008 της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση της
αμπελοοινικής αγοράς
γ) του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ
1209/Β/19.6.2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ)
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώ−
θηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή
κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α98),
ε) του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ
67/Β/21.1.2009) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ
Παπαδόπουλο».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ
1209/19.6.2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, «Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση

των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της
Επιτροπής «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»,
όπως ισχύουν.
Άρθρο 2
Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση
Οι επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) κοινής υπουργικής
απόφασης αφορούν πιο συγκεκριμένα στις παρακάτω
κατηγορίες δράσεων:
α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο.
β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά
μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο) – Δημιουρ−
γία ιστοσελίδας.
γ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρ−
τες).
δ) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες.
ε) Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, ομα−
δικά εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν προϊόντα
από διάφορα κράτη μέλη.
στ) Δημόσιες σχέσεις.
Άρθρο 3
Ομάδες – Στόχοι
Οι επιλέξιμες δράσεις θα απευθύνονται στις εξής
ομάδες στόχους:
α) Διανομείς.
β) Καταναλωτές, πλην των νέων και των εφήβων που
αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου.
γ) Διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφοι
ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας.
δ) Σχολές ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδο−
σίας.
Άρθρο 4
Υποβολή των Προγραμμάτων
1. Τα προγράμματα υποβάλλονται στo Τμήμα Οίνου
και Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυ−
ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 25 Μαΐου κάθε
έτους.
2. Κατά την υποβολή ο αιτών οφείλει:
α) Να τηρεί την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για
τα σχετικά προϊόντα.
β) Να υποβάλλει το πρόγραμμα εμπρόθεσμα, σε 2
αντίτυπα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε 2 CD),
σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.
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γ) Να αποδείξει την επιλεξιμότητα του προγράμμα−
τος όσον αφορά το προϊόν και τις διαλαμβανόμενες
ενέργειες.
δ) Να συμπεριλάβει στο φάκελο του προγράμματος
σύντομη περίληψη αυτού (μέχρι 500 λέξεις) στην Αγ−
γλική γλώσσα.
ε) Σε περίπτωση που έχει γίνει επιλογή εκτελεστικού
οργανισμού να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(δημοσίευση διαγωνισμού, γνωστοποίηση τρόπου επι−
λογής, προσφορές, πρακτικό επιλογής) ή σε αρνητική
περίπτωση, αναφορά για τη διαδικασία και χρόνο επι−
λογής τους.
στ) Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την οικο−
νομική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, καθώς και ότι
δεν χρηματοδοτείται από άλλα συναφή κοινοτικά προ−
γράμματα.
ζ) Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την εξαγω−
γική δραστηριότητα και το εμπορικό δίκτυο όπου θα
αναφέρονται:
αα) οι ποσότητες οίνων, που εξάγονται σε εκατόλι−
τρα,
ββ) οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στις διάφορες περι−
οχές,
γγ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκείται εξα−
γωγική δραστηριότητα.
η) Να αποδεικνύει τη συνάφεια της υποβαλλόμενης
πρότασης με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπε−
λοοινικού Τομέα.
θ) Σε περίπτωση υποβολής προγράμματος από ενώ−
σεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή από ομάδα επιχει−
ρήσεων, υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο
πρέπει να ορίζονται τα εξής:
αα) ο εκπρόσωπος της ομάδας ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος ένα−
ντι της αρμόδιας αρχής και ο οποίος θα ορίζεται ως
συντονιστής,
ββ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα εκδί−
δονται τα φορολογικά στοιχεία,
γγ) το ποσοστό συμμετοχής όλων των συμβαλλόμε−
νων στις δαπάνες του προγράμματος.

2. Κριτήρια αξιολόγησης
α) Υποβολή από Δημόσιους Οργανισμούς (Public
Bodies) καθώς και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του
Αμπελοοινικού Τομέα.
β) Προγράμματα που καταδεικνύουν συνάφεια με το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπελοοινικού Τομέα.
γ) Υποβολή από Περιφερειακές Οργανώσεις του κλά−
δου, ή από Οργανώσεις που εκπροσωπούν συλλογικές
εμπορικές ονομασίες (περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ).
δ) Υποβολή από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώ−
πων ή από ομάδα επιχειρήσεων.
ε) Υποβολή από ατομικές επιχειρήσεις ιδιωτικές ή
συνεταιριστικές.
στ) Προγράμματα που αποτελούνται από περισσό−
τερες από μία φάσεις, με προτεραιότητα αυτών που
αποτελούνται από τρεις φάσεις.
ζ) Προτιμώνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει−
ρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης της 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής και συλλογικές εμπορικές ονομασίες.
η) Δυνατότητα διασφάλισης της επαρκούς διαθεσι−
μότητας προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από
ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίη−
ση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την
εργασία προώθησης.
θ) Επαρκής διαθεσιμότητα πόρων και ύπαρξη εχεγγύ−
ων, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αποτελε−
σματικότερη εφαρμογή του μέτρου.
ι) Ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών.
κ) Υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα και ύπαρξη
ικανού εμπορικού δικτύου στις χώρες στόχους.
λ) Προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα προώθη−
σης οίνων.
μ) Προβλεπόμενη επίπτωση της υλοποίησής τους
όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης των σχετικών
προϊόντων.
ν) Αποτελέσματα έρευνας αγοράς προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ειδικοί περιορισμοί των συναλλαγών
με τρίτες χώρες.
ξ) Τεχνικές ικανότητες και εχέγγυα αποτελεσματικό−
τητας του προτεινόμενου Οργανισμού Εκτέλεσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης
Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται
από την επιτροπή της παρ. 1, του άρθρου 11 της υπ’
αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Κριτήρια επιλεξιμότητας
α) Τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για
τα σχετικά προϊόντα.
β) Ύπαρξη εγγυήσεων για την αποτελεσματικότητα
των αιτούντων όσον αφορά την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, την πρόσβασή τους στην απαιτούμενη
τεχνική ικανότητα καθώς και για τη διασφάλιση ότι το
κόστος του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις κανονικές
τιμές της αγοράς.
γ) Τα μηνύματα ενημέρωσης ή/και προώθησης που
περιλαμβάνονται στα προγράμματα να βασίζονται στις
εγγενείς ιδιότητες του οίνου και να είναι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία των τρίτων χωρών στις οποίες
στοχεύουν.
δ) Συνοχή των προτεινόμενων στρατηγικών με τους
καθορισθέντες στόχους

Άρθρο 6
Απόρριψη προτάσεων
Προτάσεις που υποβάλλονται από μεμονωμένους
φορείς που συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός
προγράμματα (και ως μέλη ομάδας), αποκλείονται αυ−
τόματα, όταν οι εν λόγω προτάσεις αφορούν δράσεις
στην ίδια χώρα.
Άρθρο 7
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προγραμμάτων
1. Υποβολή προγραμμάτων: έως 25 Μαΐου κάθε
έτους.
2. Αξιολόγηση προγραμμάτων από την επιτροπή
αξιολόγησης της παρ. 1, του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.
302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) κοινή υπουργική
απόφαση και εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Έκδοση απόφασης έγκρισης του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Διαβίβαση σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και φορέα
εκτέλεσης.
5. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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6. Η έναρξη υλοποίησης δράσεων πραγματοποιείται
μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου
και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
από 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
7. Υποβολή προσωρινού χρονοδιαγράμματος της παρ.
1, του άρθρου 11 της παρούσας.
8. Υποβολή αίτησης προκαταβολής.
9. Υποβολή τετραμηνιαίων ενδιάμεσων αναλυτικών
εκθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 11 της παρούσας.
10. Λήξη υλοποίησης των δράσεων: έως 30 Ιουλίου
κάθε έτους. Καμία δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη αν
υλοποιηθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμί−
ας.
11. Υποβολή ετήσιας αναλυτικής έκθεσης της παρ. 3,
του άρθρου 11 της παρούσας.
11. Υποβολή φακέλου πληρωμής: έως 24 Αυγούστου
κάθε έτους.
12. Αποπληρωμή: έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 8
Καθεστώς προκαταβολών
1. Ο δικαιούχος δύναται να λάβει προκαταβολή με
ανώτατο όριο το 70% του ποσού της ετήσιας κοινοτικής
και εθνικής συμμετοχής, υποβάλλοντας αίτηση για προ−
καταβολή στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός τρι−
άντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας,
δεν είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή.
2. Ο δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την αίτηση χορή−
γησης προκαταβολής τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση Δ.Σ του δικαιού−
χου).
β) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου με
το 110% της εν λόγω προκαταβολής.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας.
δ) Αντίτυπο της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με τον Εκτελεστικό
Οργανισμό.
ε) Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, σύμ−
φωνα με το άρθρο 15, της υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009
(ΦΕΚ 1209/19.6.2009) κοινή υπουργική απόφαση.
στ) Ενδεικτική κατάσταση δαπανών «πίνακας προϋ−
πολογισμού δαπανών – έγκρισης προκαταβολής», σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικών
Βιβλίων και Στοιχείων (αθεώρητο).
η) Για την χορήγηση προκαταβολής στην β΄ και γ΄
φάση του προγράμματος, πέραν των ανωτέρω, απα−
ραίτητα συνυποβάλλεται και η έγκριση έναρξης των
δράσεων στις εν λόγω φάσεις από το Τμήμα Οίνου και
Αλκοολούχων Ποτών της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυπο−
ποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου.
3. Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπο−
βολή της αίτησης για προκαταβολή.
Άρθρο 9
Καθεστώς πληρωμών
1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκατα−
βολή, υποβάλλει αίτηση πληρωμής στην αρμόδια Δ/νση
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του ΟΠΕΚΕΠΕ, για κάθε φάση, η οποία συνοδεύεται από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σε έντυπη και
μηχανογραφημένη μορφή.
β) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία
δαπάνης και δράσης, σε έντυπη και μηχανογραφημένη
μορφή.
γ) Νομίμως θεωρημένα αντίγραφα εξοφλημένων πα−
ραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τη σύμβαση
του δικαιούχου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν
την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την
Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 479/2008 και 555/2008», από τα οποία
προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία περί−
πτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου.
Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίση−
μη μετάφρασή τους.
δ) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει εμπρό−
θεσμα υποβληθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου
9 της παρούσας.
ε) Έκθεση με αναλυτική περιγραφή δράσεων για την
εν λόγω φάση σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 9
της παρούσας.
στ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.
ζ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).
2. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί προκαταβολή
υποβάλλονται πέραν των παραπάνω, τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), γ), δ), ε), της παρ.
2, του άρθρου 8.
3. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα του δικαιούχου
περιλαμβάνει παραπάνω από μία φάση, η αίτηση πληρω−
μής για την β΄ και γ΄ φάση, συνοδεύεται επιπροσθέτως,
από την έγκριση έναρξης δράσεων για κάθε φάση, του
τμήματος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης
Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου.
4. Κάθε αίτηση πληρωμής αφορά στις δαπάνες που
έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της τρέ−
χουσας φάσης.
5. Η καθυστερημένη υποβολή κάθε αίτησης πληρωμής
συνεπάγεται μείωση του ποσού της πληρωμής κατά 1%
ανά ημέρα καθυστέρησης και για διάρκεια περιόδου
20 ημερών. Πέραν του 20ημέρου, η αίτηση πληρωμής
απορρίπτεται και η ενίσχυση δεν καταβάλλεται.
Άρθρο 10
Μεταβολές δαπανών
Μεταβολές στην κατανομή των δαπανών γίνονται
αποδεκτές εντός του ορίου του 25%, για κάθε θέση του
πίνακα του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται
στις δράσεις του προγράμματος για κάθε έτος, όπως
αυτές αναγράφονται στην πρόταση του αντισυμβαλλό−
μενου, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και επισυνάπτεται
στη σύμβασή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των
ανωτάτων ποσών του πίνακα του συνολικού προϋπο−
λογισμού του προγράμματος, ανά έτος.
Άρθρο 11
Εκθέσεις Εκτέλεσης Σύμβασης
1. Ο δικαιούχος υποβάλλει στο Τμήμα Οίνου και Αλκο−
ολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης
και Ποιοτικού Ελέγχου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα με
τις προς υλοποίηση δράσεις, εντός προθεσμίας δεκα−
πέντε (15) ημερών πριν από την έναρξη κάθε φάσης.
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Εκπρόθεσμη υποβολή του εν λόγω χρονοδιαγράμματος
καθιστά τις δράσεις που τυχόν έχουν υλοποιηθεί, μη
επιλέξιμες.
Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται άμεσα, μετά την υπο−
γραφή της σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
2. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και
Αλκοολούχων Ποτών, δύο τετραμηνιαίες ενδιάμεσες
αναλυτικές εκθέσεις ανά φάση, που περιγράφουν τις
εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τα εν λόγω χρονικά
διαστήματα. Η πρώτη τετραμηνιαία έκθεση υποβάλλεται
στο 1ο δεκαήμερο Ιανουαρίου και η δεύτερη υποβάλλε−
ται στο 2ο δεκαήμερο Μαΐου, κάθε έτους.

3. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταποίησης,
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και
Αλκοολούχων Ποτών ετήσια αναλυτική έκθεση, σχετικά
με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά την εν λόγω
φάση υλοποίησης του προγράμματος, εντός 10 ημε−
ρών από την ολοκλήρωση των δράσεων. Η παραπάνω
έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από το υλικό φυσι−
κού αντικειμένου που θα πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες
δράσεις.
Άρθρο 12
Υποδείγματα
Κατωτέρω παρατίθενται υποδείγματα από Ι έως XI τα
οποία αφορούν την εφαρμογή της παρούσας.
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Έχοντας υπόψη:
α) τον υπ’ αριθμ. 479/2008 κανονισμό (ΕΚ) του Συμ−
βουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, σχετικά με την Κοινή
Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς και ιδιαίτερα το
άρθρο 10 για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες1,
β) τον υπ’ αριθμ. 555/2008 κανονισμό (ΕΚ) της Επι−
τροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
479/2008, όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις
συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής
και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα2,
γ) την υπ’ αριθμ 302157/10.6.2009 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1209/Β΄/19.6.2009) σχετικά με τις 9λε−
πτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης «Προώ−
θηση οίνων σε τρίτες χώρες» στο πλαίσιο του Εθνικού
Προγράμματος Στήριξης,
δ) την υπ’ αριθμ…………………………... Απόφαση Έγκρισης του
Προγράμματος, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
συμφωνήθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελέσει
το πρόγραμμα με αντικείμενο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ» και όπως καθορίζονται στην με αριθμ.
πρωτ…………………………….υποβληθείσα πρότασή του, .....................
.............., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσας σύμβασης (βλ. παράρτημα Ι).
Ο αντισυμβαλλόμενος είναι, έναντι της αρμόδιας εθνι−
κής αρχής, ο μόνος υπεύθυνος για την εκτέλεση του
προγράμματος και ο μόνος συνομιλητής αυτής.
Η αρμόδια εθνική αρχή σε καμία περίπτωση δεν δύ−
ναται να υποστεί τις συνέπειες των ενδεχομένων δια−
φορών μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και του φορέα
εκτέλεσης και των ενδεχομένων υπεργολάβων του.
1. ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 11.
2. ΕΕ L 170 της 30.06.2008 , σ. 10 .

2. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγ−
γραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως ενός εξ αυτών. Οι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες εγκρίνονται από
την αρμόδια εθνική αρχή και γίνονται κατά τον τύπο
συμπληρωματικής σύμβασης που υπογράφεται από κα−
θένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 2
Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία
υπογραφής της από το τελευταίο από τα συμβαλλό−
μενα μέρη.
2. Το διάστημα εκτέλεσης των δράσεων που προβλέ−
πει η σύμβαση, υποδιαιρείται σε μία ή δύο ή τρεις φά−
σεις. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν θα εκτελέσει τη δεύτερη
και την τρίτη φάση της παρούσας σύμβασης παρά μόνο
με γραπτή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής
αρχής. Η χορήγηση της έγκρισης αυτής εξαρτάται από
την ύπαρξη διαθέσιμων των απαιτούμενων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Στή−
ριξης όπως ισχύει. Καμία δαπάνη που οφείλεται στην
προπαρασκευή ή την υλοποίηση δράσης της επόμενης
φάσης δεν θα είναι επιλέξιμη πριν από την ημερομηνία
της εν λόγω έγκρισης.
Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί ― χωρίς καμία ευθύνη
αποζημίωσης ― να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά
την εκτέλεση της σύμβασης, εάν οι απαιτούμενες για
την εκτέλεσή της πιστώσεις δεν είναι διαθέσιμες στον
προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης.
3. Η σύμβαση λήγει μετά την αποπληρωμή της τελευ−
ταίας φάσης.
Άρθρο 3
Εθνική και Κοινοτική Χρηματοδοτική συμμετοχή
1. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοι−
νότητας δεν υπερβαίνει το 50% των αναγνωριζομένων
ως επιλέξιμων πραγματικών δαπανών κάθε φάσης του
προγράμματος, οι οποίες προβλέπονται στο Παράρτημα
ΙΙ, με ανώτατο ποσό:
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− τα ..................... ευρώ κατά την πρώτη φάση·
− τα ..................... ευρώ κατά τη δεύτερη φάση·
− τα .................... ευρώ κατά την τρίτη φάση.
(συμπληρώστε ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης και με βάση
τα ανώτατα εγκεκριμένα ποσοστά)

Τα ποσά που αφορούν τον φόρο προστιθεμένης αξίας
(ΦΠΑ) ή σε άλλους εθνικούς δασμούς και φόρους, δεν
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της χρηματο−
δοτικής συμμετοχής της Κοινότητας.
2. Η Εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή, αντιστοιχεί στο
30% των αναγνωριζομένων ως επιλέξιμων πραγματικών
δαπανών κάθε φάσης του προγράμματος, οι οποίες
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ, με ανώτατο ποσό:
− τα ..................... ευρώ κατά την πρώτη φάση·
− τα ..................... ευρώ κατά τη δεύτερη φάση·
− τα ..................... ευρώ κατά την τρίτη φάση.
3.
Η ίδια συμμετοχή, αντιστοιχεί στο 20% των
αναγνωριζομένων ως επιλέξιμων πραγματικών δαπανών
κάθε φάσης του προγράμματος, οι οποίες προβλέπονται
στο Παράρτημα ΙΙ, με ανώτατο ποσό:
− τα ..................... ευρώ κατά την πρώτη φάση·
− τα ..................... ευρώ κατά τη δεύτερη φάση·
− τα ..................... ευρώ κατά την τρίτη φάση.
4. Η Εθνική και Κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή,
σε κάθε φάση της σύμβασης δεν δύναται σε καμία
περίπτωση να αυξηθεί, ακόμη και εάν το πραγματικό
κόστος των σχετικών δράσεων υπερβαίνει το κόστος
που προσδιορίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην
προσφορά του. Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει μόνος τους
κινδύνους της υπέρβασης.
5. Εάν το συνολικό κόστος των δράσεων αποδειχθεί
κατώτερο από τα ποσά που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 1 και 2, τόσο η Εθνική και όσο και η Κοινοτική
χρηματοδοτική συμμετοχή, μειώνεται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 4
Εκτέλεση των δράσεων
1. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει μόνος την τε−
χνική και χρηματοδοτική ευθύνη των δράσεων, καθώς
και την ευθύνη του συμβατού τους με την ισχύουσα
κοινοτική και εθνική νομοθεσία, προβαίνει δε στην το−
ποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού παρακολούθησης
και επιτήρησης της εκτέλεσης των προβλεπομένων στο
πρόγραμμα δράσεων.
2. Η σύμβαση ή οι συμβάσεις με τους οργανισμούς
εκτέλεσης, κοινοποιούνται από τον αντισυμβαλλόμενο
στην αρμόδια εθνική αρχή, καθώς και τα ονόματα και
οι εταιρικές επωνυμίες των τρίτων, στους οποίους σκο−
πεύει να αναθέσει την εκτέλεση μιας δράσης, όπως και
τα ονόματα των τυχόν συμβούλων ή τις επωνυμίες των
γραφείων συμβούλων.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει στις συμβάσεις
που συνάπτει με τον ή τους φορείς εκτέλεσης ρήτρες,
βάσει των οποίων η αρμόδια εθνική αρχή δύναται να
ασκεί τα ίδια δικαιώματα και να απολαύει των ιδίων
εγγυήσεων και ελέγχων έναντι των φορέων εκτέλεσης,
όπως και έναντι του ιδίου του αντισυμβαλλομένου.
4. Μεταβολές στην κατανομή των δαπανών γίνονται
αποδεκτές εντός του ορίου του 25%, για κάθε θέση του
πίνακα του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται
στις δράσεις του προγράμματος για κάθε έτος, όπως
αναγράφονται στην πρόταση του αντισυμβαλλόμενου,
η οποία έχει γίνει αποδεκτή και επισυνάπτεται στη σύμ−
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βασή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων
ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει εγγράφως τον
Οργανισμό Πληρωμής για τις εν λόγω μεταβολές του−
λάχιστον 20 ημέρες πριν την υποβολή του φακέλου
πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση οι μεταβολές αυτές
δεν γίνονται αποδεκτές.
5. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση
για τον ίδιο και για το φορέα εκτέλεσης καθώς και για
τους τυχόν υπεργολάβους:
− να μην υποβάλλει αιτήσεις, για να επωφεληθεί από
κοινοτικές ενισχύσεις ή άλλες δημόσιες ενισχύσεις, προ−
κειμένου να εκτελέσει τις δράσεις που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμά του.
− τα μηνύματα να συμμορφώνονται προς τη νομοθε−
σία που έχει εφαρμογή στην τρίτη χώρα στην οποία
απευθύνονται·
− να αναφέρει σαφώς, με ευκρίνεια και ευανάγνω−
στα σε όλο το υλικό (συμπεριλαμβανομένου του οπτι−
κοακουστικού υλικού) που παράγει, ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση συμμετείχε στη χρηματοδότηση των δράσεων
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, επί ποινή άρσης της
επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών.
6. Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει την αρμόδια
εθνική αρχή, διαβιβάζοντας, δεκαπέντε ημέρες πριν την
έναρξη κάθε φάσης, προσωρινό χρονοδιάγραμμα των
προβλεπόμενων δράσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος VII.
Η παράλειψη ανακοίνωσης των πληροφοριών αυτών,
συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα των δαπανών για τη
σχετική δράση ή δράσεις.
7. Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει την αρμόδια
εθνική αρχή, αμελλητί και εγγράφως, παρέχοντας κάθε
χρήσιμη πληροφορία, για οποιοδήποτε γεγονός ικανό
να παρακωλύσει την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμ−
βασης εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
8. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαβιβάζει
στην αρμόδια εθνική αρχή και τον οργανισμό πληρωμής
όλα τα σχέδια του υλικού ενημέρωσης και προώθησης
που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος, πριν
από την εκτέλεση των δράσεων. Η αρμόδια αρχή με−
ριμνά, ώστε το σχέδιο του υλικού να είναι σύμφωνο με
την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 5
Τρόπος πληρωμής
1. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ανοίξει τρα−
πεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται απο−
κλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις (έσοδα και
δαπάνες) που θα πραγματοποιηθούν για τη διαχείριση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
2. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας καθώς και η Εθνική συμμετοχή κατατίθεται από
τον οργανισμό πληρωμής στον παρακάτω τραπεζικό
λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του αντισυμβαλ−
λομένου.
Όνομα της τράπεζας: ………………………………………………………………………
Πλήρης διεύθυνση του υποκαταστήματος της τράπε−
ζας: ………………………………….
Ακριβής προσδιορισμός του κατόχου του λογαρια−
σμού: ………………………………….
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Αριθμός λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των
κωδικών της τράπεζας
(κωδικός IBAN): …………. …………
3. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται:
− να τακτοποιεί εντός των νομίμων προθεσμιών τις
δαπάνες που εμφανίζουν οι φορείς εκτέλεσης, πριν υπο−
βάλει αίτηση για την επιστροφή τους από την αρμόδια
εθνική αρχή·
− να τροφοδοτεί τον λογαριασμό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, για να ανταποκρίνεται στις απαι−
τήσεις της πρώτης περίπτωσης της παρούσας παρα−
γράφου.
4. Οι αιτήσεις πληρωμής συνοδεύονται, από τις εκθέ−
σεις καθώς και από ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος
περιλαμβάνει τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί
και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του σημεί−
ου Δ του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης.
Τα αντίγραφα των τιμολογίων και των παραστατικών
που αφορούν τις εν λόγω πληρωμές, και ιδίως το αντί−
γραφο κίνησης λογαριασμού που έχει εκδοθεί από την
τράπεζα, όπου τηρείται ο λογαριασμός που αναφέρε−
ται στην παράγραφο 1, επισυνάπτονται στις αιτήσεις
πληρωμής.
5. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ορισμένα
ποσά έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως:
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το
εν λόγω ποσό προσαυξημένο με τον τόκο που υπολο−
γίζεται σε συνάρτηση του χρονικού διαστήματος που
μεσολάβησε μεταξύ της πληρωμής και της επιστροφής
από τον δικαιούχο.
Το επιτόκιο είναι εκείνο που εφαρμόζεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις εργασίες του σε
ευρώ, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειράς C και ισχύει την
ημερομηνία του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.
Τα ανακτηθέντα ποσά καθώς και οι τόκοι καταβάλ−
λονται στον οργανισμό πληρωμής.
6. Σε περίπτωση απάτης ή βαριάς αμέλειας ο δικαιού−
χος επιστρέφει το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του
ποσού που καταβλήθηκε αρχικά και του πραγματικά
οφειλόμενου ποσού.
7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η πλη−
ρωμή της Εθνικής και Κοινοτικής χρηματοδοτικής συμ−
μετοχής αναστέλλεται, μέχρι να καθοριστούν τα απο−
τελέσματα της καταγγελίας.

πιστώσει ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία όσον αφορά την αίτηση πληρωμής με τα δι−
καιολογητικά που τη συνοδεύουν, επιστρέφει το διπλά−
σιο της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε
αρχικά και του πραγματικά οφειλόμενου ποσού.
3. Για την ανάκτηση των ποσών που αναφέρονται στις
παρ. 1 και 2, ο Οργανισμός Πληρωμής εφαρμόζει τη δια−
δικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Άρθρο 9
Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπη−
θεί τέτοια στοιχεία η γνώση των οποίων θα οδηγούσε
στον αποκλεισμό του αιτούντα σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρούσας, επιβάλλονται τα παρακάτω:
α) εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κα−
ταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και
διακόπτεται το πρόγραμμα, ενώ επιστρέφονται τα ποσά
ενίσχυσης που έχουν καταβληθεί,
β) εφόσον το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, επιστρέ−
φεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης και ο
δικαιούχος στερείται του δικαιώματος υποβολής νέου
προγράμματος για τα επόμενα τρία έτη.
2. Ο Οργανισμός Πληρωμής σε περίπτωση που δια−

1. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προστατεύει
ή να μεριμνά για την προστασία των αποτελεσμάτων
που είναι επιδεκτικά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και απο−
κτήθηκαν επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει επίσης την υπο−
χρέωση, τόσο για λογαριασμό του όσο και για λογαρια−
σμό των φορέων εκτέλεσης και των τυχόν υπεργολάβων
του, να επιφυλάσσει αποκλειστικά για την αρμόδια εθνι−
κή αρχή όλα τα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων
των δράσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης.
Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει το καθήκον του αντι−
συμβαλλομένου να διαδίδει τα αποτελέσματα, στην πε−

Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Ο αντισυμβαλλόμενος και ο φορέας/είς εκτέλεσης
τηρούν αναλυτικούς λογαριασμούς που επιτρέπουν την
ταυτοποίηση των εσόδων και δαπανών σχετικά με την
εκτέλεση των δράσεων που διέπονται από την παρούσα
σύμβαση. Θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας εθνικής
αρχής όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι
αναγκαία για να επαληθεύεται η τήρηση των υποχρε−
ώσεών τους.
2. Η αρμόδια εθνική αρχή δύναται, ανά πάσα στιγμή, να
διενεργεί τεχνικούς και λογιστικούς ελέγχους, οι οποίοι
της επιτρέπουν να παρακολουθεί την πρόοδο και τον
βαθμό υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Η αρμόδια
εθνική αρχή έχει επίσης πρόσβαση στα βιβλία και σε
κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε πληρωμές που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης, από
την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση
πενταετίας από την αποπληρωμή του προγράμματος.
Άρθρο 8
Εκπτώσεις και ενδεχόμενα έσοδα
1. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί
όλες τις δυνατότητες εξασφάλισης εκπτώσεων, μειώ−
σεων ή προμηθειών.
Υποχρεούται να πιστώνει τον λογαριασμό που ανα−
φέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 με κάθε έκπτωση
και κάθε μείωση ή προμήθεια που λαμβάνει και η οποία
δεν έχει τιμολογηθεί.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να πιστώνει τον λο−
γαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος
2 με κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκτέλεση των
δράσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης, ιδίως δε με τους ενδεχόμενους τόκους από
την τοποθέτηση κάθε ποσού που προέρχεται από την
Εθνική και Κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή.
Όλα τα ανωτέρω πιστούμενα ποσά αφαιρούνται από
την Εθνική και Κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή.
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ρίπτωση που η διάδοση αυτών, αποτελεί αντικείμενο
της σύμβασης.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται να δύναται η
αρμόδια εθνική αρχή να ανακοινώνει ή να δημοσιεύ−
ει πληροφορίες που αφορούν ιδίως στις δράσεις που
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, την τελική αξιο−
λόγηση των δράσεων, καθώς και τον οργανισμό ή τους
οργανισμούς που συμμετείχαν στην εκτέλεσή τους.
Άρθρο 10
Συμψηφισμός απαιτήσεων
Οι αμοιβαίες απαιτήσεις των συμβαλλομένων που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση δεν δύνανται
να συμψηφισθούν με άλλες απαιτήσεις μεταξύ των ιδίων
συμβαλλομένων.
Άρθρο 11
Ρήτρα λύσεως της συμβάσεως
1. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς απο−
ζημίωση, από την αρμόδια εθνική αρχή, εάν ο αντισυμ−
βαλλόμενος δεν τηρήσει μία από τις υποχρεώσεις που
υπέχει δυνάμει της σύμβασης, αφού η αρμόδια αρχή του
κοινοποιήσει σχετική όχληση με συστημένη επιστολή
με απόδειξη παραλαβής και αφού παρέλθει άπρακτη
προθεσμία ενός μηνός.
2. Η σύμβαση λύεται από την αρμόδια εθνική αρχή,
χωρίς προειδοποίηση, στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο αντισυμβαλλόμενος, εξ υπαιτιότητός του,
δεν είναι σε θέση να λάβει μία από τις άδειες ή
εγκρίσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της
σύμβασης
β) εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει διαπράξει σοβαρή
παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών του, η οποία
διαπιστώνεται αιτιολογημένα από την αρμόδια εθνική
αρχή
γ) εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποβάλει ψευδείς
δηλώσεις, για να λάβει την κοινοτική χρηματοδότηση
ή άλλες δημόσιες χρηματοδοτήσεις.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας, το οφειλόμενο στον
αντισυμβαλλόμενο ποσό, προσδιορίζεται βάσει του
πραγματικού κόστους των δράσεων που έχουν εκτελε−
σθεί σύμφωνα με τη σύμβαση πριν από την καταγγελία,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προέκυψαν
από εργασίες προπαρασκευαστικές των προς εκτέλεση
δράσεων, με την επιφύλαξη των αποζημιώσεων που
ενδεχομένως οφείλει ο αντισυμβαλλόμενος λόγω της
καταγγελίας.
Άρθρο 12
Φορολογική ρήτρα
1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και
4 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η χρηματοδοτική συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαλλάσσεται από όλους
τους δασμούς και φόρους, και ιδίως από το φόρο προ−
στιθεμένης αξίας. Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και
4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, ο αντισυμβαλλόμενος συμ−
μορφώνεται προς τις οδηγίες της αρμόδιας εθνικής
αρχής και της Επιτροπής.
2. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται στην πλη−
ρωμή του φόρου προστιθεμένης αξίας, το αντίστοιχο
ποσό δεν είναι επιλέξιμο για την Εθνική και Κοινοτική
χρηματοδοτική συμμετοχή.
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Άρθρο 13
Διαφορές μεταξύ αντισυμβαλλομένου και τρίτων
1. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή ζητήσει από τον αντισυμ−
βαλλόμενο να κινήσει διοικητική ή δικαστική διαδικασία,
σε περίπτωση διαφοράς με τρίτους που προκύπτει από
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο αντισυμβαλλό−
μενος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις οδηγίες
της αρμόδιας εθνικής αρχής.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει εγγράφως την
αρμόδια εθνική αρχή σχετικά με κάθε διοικητική ή δι−
καστική διαδικασία που έχει κινηθεί εναντίον του και
προέκυψε από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν από κοινού τις
ενέργειες στις οποίες θα προβούν.
Άρθρο 14
Διατάξεις εφαρμοστέες σε περίπτωση σύγκρουσης
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας
σύμβασης και της πρότασης του αντισυμβαλλομένου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 15
Δικαιοδοσία
1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δί−
καιο.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της αρμόδιας εθνικής αρχής
και του αντισυμβαλλομένου ή κάθε αγωγή του ενός των
συμβαλλομένων μερών κατά του άλλου, η οποία στη−
ρίζεται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκε με
φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
υποβάλλεται στα δικαστήρια της χώρας.
Άρθρο 16
Παραρτήματα
Τα κάτωθι Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης:
Παράρτημα Ι:
Πρόταση του αντισυμβαλλομένου.
Παράρτημα II:
Aνακεφαλαιωτικός προϋπολογισμός
– Προϋπολογισμός ανά
χώρα –
Χρηματοδοτική Συμμετοχή
Παράρτημα III: Επιλεξιμότητα των δαπανών: ειδικοί
κανόνες.
Παράρτημα IV: Λεπτομέρειες σχετικά με τη μνεία
της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης.
Παράρτημα V:
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλε−
σης της συμβάσεως.
Παράρτημα VI: Υπόδειγμα εγγύησης για την προκα−
ταβολή.
Παράρτημα VII: Υπόδειγμα προσωρινού χρονοδια−
γράμματος των δράσεων.
Παράρτημα VIII: Υποδείγματα εκθέσεων.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Για την,
Για τον,
αρμόδια εθνική αρχή
αντισυμβαλλόμενο

(Τόπος)........, (ημερομηνία).......... (Τόπος)........, (ημερομηνία)..........
Σε δύο αντίτυπα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρόταση του αντισυμβαλλομένου όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Επιλεξιμότητα των δαπανών: ειδικοί κανόνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μόνο το κόστος που
σχετίζεται με τις υλοποιούμενες δράσεις και που βα−
ρύνει τον αντισυμβαλλόμενο και το φορέα εκτέλεσης,
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και
πριν από τη λήξη της. Οι δαπάνες αυτές δύνανται να
περιλαμβάνουν εν όλω ή εν μέρει τις εξής κατηγορίες
δαπανών:
A. Δαπάνες του αντισυμβαλλομένου (γενικά και χρη−
ματοοικονομικά έξοδα)
1. Τα γενικά έξοδα του αντισυμβαλλομένου καλύπτουν
τα διοικητικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων
μετακίνησης και διαμονής) και διαχείρισης (συμπεριλαμ−
βανομένων των εξόδων χρήσης υπολογιστών), καθώς
και γραμματεία, λογιστήριο, αλληλογραφία, ενοίκια,
τέλη επικοινωνίας και τρέχουσες καταναλώσεις, όπως
νερό, αέριο, ηλεκτρισμός, καθώς και τα έξοδα συντή−
ρησης. Τα έξοδα αυτά υπολογίζονται βάσει των λογι−
στικών αρχών, κανόνων και μεθόδων που ισχύουν στην
ελληνική επικράτεια.
2. Τα γενικά έξοδα δεν μπορούν να υπερβούν το 20%
του πραγματικού κόστους υλοποίησης των δράσεων.
Ωστόσο, το πραγματικό κόστος υλοποίησης των δρά−
σεων που εκτελούνται άμεσα από τον αντισυμβαλλό−
μενο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των
γενικών εξόδων.
3. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εστίασης που
προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων είναι επι−
λέξιμα, εφόσον προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, υπό
τους ακόλουθους όρους:
3.1 Έξοδα μετακίνησης
• αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και κάρτα
επιβίβασης,
• σιδηροδρομικό εισιτήριο οικονομικής θέσης,
• για τις διαδρομές με αυτοκίνητο, μέγιστη χιλιομε−
τρική αποζημίωση 0,25 ευρώ ανά χιλιόμετρο· πρέπει να
εξειδικεύονται οι ημερομηνίες, ο τόπος αναχώρησης και
άφιξης και η μεταξύ τους απόσταση.
3.2. Έξοδα διαμονής και εστίασης
• καταβάλλεται μέγιστη ημερήσια κατ’ αποκοπή απο−
ζημίωση καταλύματος ύψους 200 ευρώ, εφόσον προ−
σκομίζονται τα τιμολόγια που πληρώθηκαν.
• χορηγείται ημερήσια κατ’ αποκοπή αποζημίωση
διαμονής ύψους 90 ευρώ για την κάλυψη όλων των
λοιπών εξόδων (γεύματα, τοπικές μετακινήσεις, τηλέ−
φωνο κ.λπ.).
Οι αποζημιώσεις αυτές χορηγούνται για εκδηλώσεις
εκτός του τόπου εργασίας και καλύπτουν τον αριθμό
των ημερών που ήταν αναγκαίος για την υλοποίηση
της σχετικής δράσης.
3.3. Έξοδα συσκέψεων και ομαδικών μετακινήσεων
Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος, υποχρε−
ωθεί να διοργανώσει μετακινήσεις ή συσκέψεις για τις
ομάδες στόχου του προγράμματος, τα δικαιολογητικά
πρέπει να συνοδεύονται από κατάλογο παρουσιών. Για
παράδειγμα, οι αποδείξεις ξενοδοχείου πρέπει να είναι
ατομικές ή, εφόσον είναι ενιαίες, να αναφέρουν τα ονό−
ματα των προσώπων που φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση
συλλογικών γευμάτων, θα πρέπει να αναφέρεται το
όνομα των συνδαιτυμόνων, καθώς και η ιδιότητά τους
και το αντικείμενο της εκδήλωσης.
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4. Τα έξοδα που αφορούν την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
είναι επιλέξιμα.
5. Τα γενικά έξοδα και τα έξοδα που αφορούν την
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορούν να αναγνωρίζονται
μόνο στο μέτρο που:
− δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επαλήθευ−
σης·
− δεν περιλαμβάνουν κανένα έξοδο που να έχει ήδη
καταλογισθεί στην παρούσα σύμβαση υπό άλλη κατη−
γορία δαπανών·
− δεν χρεώνονται στο πλαίσιο άλλου έργου.
B. Αμοιβές του Φορέα Εκτέλεσης
Οι αμοιβές αυτές δεν μπορούν να υπερβούν το 10%
του πραγματικού κόστους υλοποίησης των δράσεων και
καλύπτουν όλα τα έξοδα προσωπικού, σχεδιασμού, υλο−
ποίησης και διαχείρισης των προς εκτέλεση δράσεων
Οι αμοιβές προσωπικού θα πρέπει να παρουσιάζονται
ως εξής:
Οι αμοιβές αυτές θα παρουσιάζονται με βάση τις ωρι−
αίες αποδοχές (και όχι τα ημερομίσθια), κατά δράση,
κατά μήνα, κατά κατηγορία προσωπικού και κατ’ άτομο.
Αναφέρουν την διάρκεια της παρασχεθείσας υπηρεσίας,
το μοναδιαίο κόστος και το συνολικό κόστος.
Πάντως, στα ωράρια απασχόλησης («Time sheets») που
συμπληρώνει το ενδιαφερόμενο προσωπικό, πρέπει να
αναγράφονται συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ο τόπος
της παροχής, ο αριθμός των ωρών ανά ημέρα, και το
αντικείμενο της παροχής σε σχέση με την προβλεπό−
μενη στη σύμβαση δράση.
Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ο υπεύθυνος του
έργου ή οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνος από το προσω−
πικό θα πιστοποιεί την ακρίβεια αυτών των ωραρίων.
Αυτοί οι αναλυτικοί πίνακες ωραρίων απασχόλησης
(«Time sheets») θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι προς επα−
λήθευση στα γραφεία του αντισυμβαλλομένου.
Για τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που χρησι−
μοποιήθηκαν, ο φορέας εκτέλεσης εξακριβώνει ότι ο
δηλωθείς χρόνος εργασίας ανταποκρίνεται στην πραγ−
ματικότητα.
Γ. Άλλες δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των
δράσεων
1. Υλικό και εξοπλισμός
Το υλικό και τα στοιχεία εξοπλισμού που είναι ανα−
γκαία για την πραγματοποίηση των δράσεων που είναι
συναφείς με την παρούσα σύμβαση πρέπει να μισθώ−
νονται, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή εάν η αγορά
τους είναι προσφορότερη. Το προσφορότερο της αγο−
ράς υλικού ή εξοπλισμού πρέπει να αποδεικνύεται με
προσφορές των προμηθευτών για την αγορά και την
ενοικίασή του αντίστοιχα.
1.1. Δαπάνες αναλώσιμου υλικού
Οι δαπάνες αναλώσιμου υλικού αφορούν τις δαπάνες
σχετικά με την αγορά, την κατασκευή ή τη χρησιμοποί−
ηση υλικών, αγαθών ή εξοπλισμού, τα οποία:
α) έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από τη διάρκεια των
εργασιών που καθορίζονται στη σύμβαση και
β) δεν θεωρούνται ακινητοποιήσεις βάσει των λογι−
στικών αρχών, κανόνων και μεθόδων που ισχύουν για
τον οργανισμό εκτέλεσης.
1.2 Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό
Θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν
την αγορά ή την κατασκευή, μετά την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της συμβάσεως, υλικών που είναι
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απαραίτητα για την εκτέλεση της δράσης, τα οποία
έχουν διάρκεια ζωής ίση ή ανώτερη από τη διάρκεια
των εργασιών που καθορίζονται στη σύμβαση.
Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές
διατάξεις για τις αποσβέσεις, ενώ εξυπακούεται ότι η
περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό
του ποσού αυτού είναι η περίοδος από την ημερομηνία
της πραγματικής έναρξης της σύμβασης ή την ημερο−
μηνία αγοράς του υλικού, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη
από την ημερομηνία της πραγματικής έναρξης, έως την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Λαμβάνεται επίσης
υπόψη ο συντελεστής χρησιμοποίησης του υλικού αυτού
κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
2. Δαπάνες χρήσης υπολογιστών
Οι δαπάνες χρήσης υπολογιστών δύνανται να πε−
ριλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών που αφορούν
το χρόνο σύνδεσης, το χρόνο χρήσης της κεντρικής
μονάδας επεξεργασίας, τις γραμμές εκτύπωσης και
τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές
δύνανται να καταλογίζονται στη σύμβαση σύμφωνα με
τους εσωτερικούς κανόνες του οργανισμού εκτέλεσης
και βάσει του χρόνου και των τιμών χρήσης των υπο−
λογιστών που πραγματικά αφιερώθηκαν για τις εργα−
σίες που καθορίζονται στη σύμβαση. (Ο τιμοκατάλογος
χρήσης υπολογιστών αναγράφεται στην προσφορά που
αναφέρεται στο παράρτημα Ι.)
3. Έξοδα δημοσίευσης και διάδοσης
Ως έξοδα δημοσίευσης και διάδοσης νοούνται τα
έξοδα που προκύπτουν από τις εργασίες έκδοσης, με−
τάφρασης και διανομής των δημοσιεύσεων και του οπτι−
κοακουστικού υλικού, που προβλέπονται στο πλαίσιο
των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν δυνάμει
της σύμβασης.
4. Μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να
περιλαμβάνει τις δαπάνες μέτρησης των αποτελεσμάτων
που επιτεύχθηκαν με τις δράσεις του προγράμματος.
Οι δαπάνες των μετρήσεων αυτών δεν μπορούν να
υπερβούν το 3% του πραγματικού κόστους υλοποίησης
των δράσεων.
Δ. Υποβολή των τιμολογίων και δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις πληρωμής που απευθύνονται στον οργανι−
σμό πληρωμής πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα
των τιμολογίων και δικαιολογητικών, τα οποία ταξινο−
μούνται και ευρετηριάζονται σύμφωνα με τα διάφορα
κονδύλια του προϋπολογισμού, όπως εξειδικεύονται
στην πρόταση. Όλα τα έγγραφα αυτά πρέπει να περι−
λαμβάνονται σε ένα συγκεφαλαιωτικό πίνακα μαζί με τα
ποσά σε ευρώ και, για τις χώρες εκτός ζώνης ευρώ, στο
εθνικό τους νόμισμα και σε ευρώ. Η ισοτιμία που πρέπει
να χρησιμοποιείται είναι η μηνιαία λογιστική ισοτιμία
του ευρώ, η οποία δημοσιεύεται στον κόμβο της Επιτρο−
πής στο Διαδίκτυο (europa.eu.int/comm/budget/inforeuro)
και αφορά τον μήνα, στη διάρκεια του οποίου εκδόθηκε
το τιμολόγιο ή το δικαιολογητικό έγγραφο.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία: τον υπεργολάβο ή προμηθευτή, το
αντικείμενο της παροχής και τη σχέση της με την προ−
βλεπόμενη δράση, την ημερομηνία, το σχετικό ποσό
αναλυτικά (εκτός ΦΠΑ) και τον αριθμό καταχώρησης.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη ότι πλη−
ρώθηκαν πραγματικά.

Ε. Μη επιλέξιμες δαπάνες
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες, ιδίως:
• οι προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενων μελλοντικών
υποχρεώσεων,
• τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά
μέσα, τα οποία καλύπτονται από ημερήσια αποζημίωση,
• τα τραπεζικά τέλη, οι τραπεζικοί τόκοι ή τα
ασφάλιστρα, με εξαίρεση τα έξοδα που αφορούν την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, οι συναλλαγματικές ζημίες
από νομίσματα, οι δαπάνες που γεννώνται εκτός πεδίου
εφαρμογής της σύμβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Λεπτομέρειες σχετικά με τη μνεία της χρηματοδοτι−
κής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Το υλικό και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται
στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού
υλικού, που δημιουργούνται ή αποκτώνται στο πλαίσιο
της σύμβασης, πρέπει να φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα
με την ακόλουθη μνεία στις γλώσσες του συγκεκριμένου
κράτους μέλους:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟ ………….……………………………
(όνομα του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους.1
2. Το ευρωπαϊκό έμβλημα πρέπει να είναι ευανάγνω−
στο και να έχει τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο επίπεδο
ορατότητας με τα εμβλήματα του ενδιαφερόμενου κρά−
τους μέλους ή κρατών μελών και του αντισυμβαλλομέ−
νου. Όταν πρόκειται για οπτικά μέσα αποτύπωσης, το
έμβλημα και η ανωτέρω ένδειξη πρέπει να εμφαίνονται
καθαρά στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του
μηνύματος. Όταν πρόκειται για ακουστικό μέσο εγγρα−
φής, αναφορά της χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει
να ακούγεται καθαρά στο τέλος του μηνύματος.1
Στην κατωτέρω διεύθυνση παρατίθενται οι βασικοί
κανόνες για την αναπαραγωγή του εμβλήματος.
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_fr.htm (ή
en.htm)
3. Η απουσία μνείας της χρηματοδοτικής συμμετοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υλικό και τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να επιφέρει τη
μη επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με το
υλικό αυτό.

1. Ή της κρατικής/οικονομικής υπηρεσίας που εξασφαλίζει
την εθνική χρηματοδοτική συνεισφορά. Το έμβλημα του κρά−
τους μέλους ή αυτής της υπηρεσίας μπορεί να τοποθετηθούν
δεξιά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης αριθμ……………………………..
Επωνυμία και διεύθυνση της τράπεζας
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
[Αντικείμενο/συνοπτική περιγραφή της συμβάσεως]
Με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ
όρων και εις ολόκληρον, έναντι της αρμόδιας εθνικής
αρχής, για αόριστο χρονικό διάστημα και αμετάκλητα,
την καλή εκτέλεση της συμβάσεως που πρόκειται να
υπογραφεί μεταξύ της αρμόδιας εθνικής αρχής.
Και της εταιρείας/εμπορική επωνυμία/διεύθυνση − στο
εξής καλούμενης «ο αντισυμβαλλόμενος», μέχρι ποσού
[……………..] ευρώ (ολογράφως: ευρώ ……………………………..…),
ίσου προς το 15% του μέγιστου ετήσιου ποσού της
Εθνικής και Κοινοτικής χρηματοδότησης, το οποίο ανα−
φέρεται αντιστοίχως στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2
της συμβάσεως.
Εάν η αρμόδια εθνική αρχή ειδοποιήσει ότι ο αντι−
συμβαλλόμενος δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο εκ−
πληρώσει επακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις του,
η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει
αμέσως αντί του αντισυμβαλλομένου, στον λογαριασμό
που θα ορίσει η αρμόδια εθνική αρχή, το προαναφε−
ρόμενο ποσό σε πρώτη γραπτή ζήτηση της αρμόδιας
εθνικής αρχής (με συστημένη ταχυδρομική επιστολή,
με απόδειξη παραλαβής).
Η τράπεζα παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως και
κάθε άλλου δικαιώματος άρνησης της παροχής, επί−
σχεσης, αμφισβήτησης ή συμψηφισμού και παραιτείται
επίσης από την επίκληση των τυχόν απαιτήσεων του
αντισυμβαλλομένου έναντι της αρμόδιας εθνικής αρχής
δυνάμει της συμβάσεως ή σε συνάφεια με αυτή, ή για
κάθε άλλο λόγο.
Η τράπεζα δύναται να απαλλαγεί από την παρούσα
εγγύηση μόνο με τη γραπτή συναίνεση της αρμόδιας
εθνικής αρχής και δεν δικαιούται να προβεί σε παρα−
καταθήκη του ποσού χωρίς τη συμφωνία της.
Οι υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει η τράπεζα δυνάμει
της παρούσας εγγυήσεως δεν θίγονται από τις ενδε−
χόμενες ρυθμίσεις ή συμφωνίες τις οποίες συνάπτει
η αρμόδια εθνική αρχή με τον αντισυμβαλλόμενο και
οι οποίες αφορούν τις υποχρεώσεις του τελευταίου
δυνάμει της συμβάσεως.
Η παρούσα εγγύηση αρχίζει να ισχύει την ημέρα υπο−
γραφής της συμβάσεως. Λήγει με την επιστροφή του
παρόντος εγγράφου, η οποία πρέπει να πραγματοποι−
ηθεί εντός [30] ημερών από τη διδράση της τελικής
πληρωμής, όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η υπογράφουσα, …………………………………………… (τράπεζα), εκ−
προσωπούμενη από ……………………..……………….……, δεόντως προς
τούτο εξουσιοδοτημένο/η,
Δηλώνει ότι εγγυάται εις ολόκληρον με την εταιρεία
……………………………………… (αντισυμβαλλόμενος), της οποίας η
έδρα ευρίσκεται στ.………...………………, το ποσό των ευρώ
……….……… (€ ολογράφως …………………………………………………………………….)
το οποίο αντιπροσωπεύει το 110% της προκαταβολής
για ποσοστό 70% κατ’ ανώτατο όριο του μέγιστου
ποσού που αφορά την …. φάση της σύμβασης και ανα−
φέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της συμβά−
σεως [………….…] μεταξύ της αρμόδιας εθνικής αρχής και
της εταιρείας ………………… (αντισυμβαλλόμενος) σχετικά
με δράσεις .......… υπέρ ……….……, όπως αυτές ορίζονται
στη σύμβαση αριθ. ………………..….....… που υπογράφηκε στις
......… .
Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, μετά από
αίτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς δυνατότητα αναβολής
της πληρωμής για οποιονδήποτε λόγο, εις χείρας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, το ποσό της ως άνω εγγυήσεως, ανεξάρτητα
από τις όποιες έναντι τούτου αντιρρήσεις της εταιρείας
….................................................… (αντισυμβαλλόμενος).
Η παρούσα εγγύηση προκαταβολής παράγει απο−
τελέσματα από την λήψη της προκαταβολής που θα
καταβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον τηρούμενο στην τράπεζά
μας λογαριασμό αριθμ. ............. και θα αποδεσμευθεί με
απαλλακτική επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ αμέσως μετά την
ανάκτηση της προκαταβολής.
Το πρωτότυπο της παρούσας εγγύησης θα μας επι−
στραφεί.
[Τόπος........., Ημερομηνία]............
[Υπογραφή/Ιδιότητα]

[Υπογραφή/Ιδιότητα]

[Τόπος/Ημερομηνία]
[Υπογραφή/Ιδιότητα]

[Υπογραφή/Ιδιότητα]

Να επισυναφθεί: κατάλογος προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις εγγυήσεις με
δείγματα υπογραφής.

Να επισυναφθεί: κατάλογος προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις εγγυήσεις με
δείγματα υπογραφής.
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Σύνολο

Δράση

Ανάλυση
Δράσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ …………..……..

Εκδότης

Τύπος
παραστατικού

Αριθμός
παραστατικού

Ημερ/νία
έκδοσης

Ημερ/νία
εξόφλησης

Καθαρή
αξία
ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΦΑΣΗ………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XI

Εγκριθέν Απορριφθέν
Παρατηρήσεις
ποσό
ποσό
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Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14
Έναρξη Ισχύος

την 25.5.2009 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υπ’

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

αριθμ. 289688/10.4.2009 έγγραφο, του Γενικού Γραμμα−

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009

Τα προγράμματα του μέτρου «Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών», που έχουν υποβληθεί μέχρι και

τέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, ισχύουν.
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