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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ Γ2΄ 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 203 /31-01-2018 Υπουργικής Απόφασης περί «Σύσταση - Λειτουργία 

Μητρώου Επαληθευτών /Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας 

Επαλήθευσης( Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την 

εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις Εθνικές διατάξεις :  

α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).  

β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

γ) Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

ειδικότερα τα άρθρα 67 και 69 αυτού. 

δ) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4.  

ε) Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

στ) Της αριθμ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/ΥΟΔΔ/30.03.2015) Απόφασης Πρωθυπουργού και 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Κασίμης 

Χαράλαμπος του Παναγιώτη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με βαθμό 1ο , της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 

ζ) Του Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 
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η) Της υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/31.10.2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 

του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008) ΚΥΑ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

θ) Της υπ’ αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β΄/21.09.2017) ΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020» όπως τροποποιείται και ισχύει, ειδικότερα τη διαδικασία ΔII_7_KE «Διοικητική και 

επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση-καταβολή ενίσχυσης (Πράξεις ΚΕ)», παρ. 4.3.1, του Εγχειριδίου του Σ.Δ.Ε. 

(Παράρτημα 7), όπου προβλέπεται η συμμετοχή στα Ο.Ε.Ε. στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και 

υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

ι) Τις Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι 

ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ειδικότερα τις 

διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και στην επαλήθευση-πιστοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων. 

κ) Των άρθρων 21 & 28 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

λ) Την υπ΄αριθ. 203/31-01-2018 (ΦΕΚ Β΄ 308/02-02-2018) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων περί «Σύσταση - Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών /Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό τη 

συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης( Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση 

Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου 

Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020» 

 

2. Τις Ενωσιακές διατάξεις : 

 

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 

1083/2006, και ειδικότερα το άρθρο 125 αυτού. 

β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

γ) Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά στην έγκριση 

του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.  

 

3. Την αναγκαιότητα εγγραφής περισσοτέρων μελών στο ΜΕΠΠ ΕΠΑλΘ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

συγκρότηση περισσοτέρων ΟΕΕ για τις απαιτήσεις της διενέργειας των επαληθεύσεων /πιστοποιήσεων του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων Πράξεων, που υλοποιούνται στην Ελληνική 

Επικράτεια, στο πλαίσιο των Μέτρων του ΕΠΑλΘ 2014-2020.  

 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την τροποποίηση της υπ. αριθ. 203/31-01-2018 (ΦΕΚ Β΄ 308/02-02-2018) Υ.Α ως ακολούθως: 

 

1. Η παρ.(1) του άρθρου 3 του κεφ. Α, τροποποιείται ως εξής:  « 1) Στο ΜΕΠΠ ΕΠΑλΘ εγγράφονται υπάλληλοι- 

στελέχη (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

( Ο.Τ.Α Α΄ & Β΄ βαθμού), των Νομικών προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΜΟΔ Α.Ε, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και η 
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διαδικασία στελέχωσης του Μητρώου καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας που αφορά σε Ανοικτή 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.» 

 

2. Η παρ.(2) του άρθρου 3 του κεφ. Α, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

« 2) Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο έχουν οι υπάλληλοι της 

παραγράφου 1, ειδικοτήτων: (α) Ιχθυολόγοι και λοιποί Γεωτεχνικοί (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), (β) 

Μηχανικοί, (Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί κλπ) (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), (γ) 

Οικονομολόγοι, Λογιστές (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), και (δ) τα στελέχη των Υπηρεσιών (κεντρικών και 

περιφερειακών) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), του Υπ. Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής.» 

 

3. Στο άρθρου 3 του κεφ. Α, προστίθεται παράγραφος (5) ως εξής: 

« 5) Για τη διασφάλιση της μη συμμετοχή των μελών του Μητρώου, στην αξιολόγηση της κάθε 

μεμονωμένης ελεγχόμενης Πράξης, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ περί 

σύγκρουσης συμφερόντων, τα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου, θα υποβάλουν στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρωμένη Δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα Β, περί: μη σύγκρουσης 

συμφερόντων και μη συμμετοχής σε προηγούμενο στάδιο (επιλογής/παρακολούθησης) της ελεγχόμενης 

Πράξης. 

 

 

4. Η παρ.(4) του άρθρου 4 του κεφ. Α, τροποποιείται ως εξής: « 4) Οι Επαληθευτές/Πιστοποιητές που θα 

συγκροτούν τα Ο.Ε.Ε., θα επιλέγονται από την ίδια ή και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του τόπου 

υλοποίησης των Πράξεων, ενώ σε περίπτωση υπεράριθμων με την ίδια ειδικότητα, θα ακολουθείται η 

μέθοδος της επιλογής με τυχαίο τρόπο, αφού διασφαλιστεί ότι, Επαληθευτής/Πιστοποιητής ο οποίος 

διενεργεί ήδη επαληθεύσεις, δε θα συμμετάσχει στην τυχαία επιλογή.» 

 

5. Η παρ. (5) του άρθρου 4 του κεφ. Α, τροποποιείται ως εξής: «Έκαστος Επαληθευτής/Πιστοποιητής του 

Μητρώου, θα ειδοποιείται για τον ορισμό του στο Ο.Ε.Ε. συγκεκριμένης Πράξης ή σύνολο Πράξεων, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την καθορισμένη 

ημερομηνία της επαλήθευσης/πιστοποίησης και οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

ειδοποίησης του, να τον αποδεχθεί. Τυχόν μη απάντηση ή αιτιολογημένη άρνηση να δεχθεί τον ως άνω 

ορισμό, οδηγεί σε ορισμό άλλου Επαληθευτή/Πιστοποιητή. 

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του κεφ. Α, διαγράφεται. 

 

7. Η παρ.(7) του άρθρου 4 του κεφ. Α, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: « 6) Συντονιστές των Ο.Ε.Ε. 

ορίζονται στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, ή μέλη του Μητρώου με ειδικότητα Ιχθυολόγου (ΠΕ- ΤΕ) ή λοιπών 

Γεωτεχνικών Κλάδων (ΠΕ-ΤΕ). 

 

8. Η παρ.(8) του άρθρου 4 του κεφ. Α, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: « 7) Τα στελέχη της ΕΥΔ 

ΕΠΑλΘ δύναται να ορίζονται μέλη σε οποιοδήποτε Ο.Ε.Ε. λόγω αρμοδιότητας, ή να συμμετέχουν ως 

παρατηρητές κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων των Ο.Ε.Ε.»  

 

9. Το σημείο (i) της παρ.(Α.1) του κεφ. Γ, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:« i. Οι υπάλληλοι - στελέχη 

(μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

( Ο.Τ.Α Α΄ & Β΄ βαθμού), των Νομικών προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΜΟΔ Α.Ε, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. εσωτερικού, ή ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, με τις εξής 

ειδικότητες, (α) Ιχθυολόγοι και λοιποί Γεωτεχνικοί (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), (β) Μηχανικοί 

(Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί κ.λπ.) (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), (γ) 

Οικονομολόγοι (ΠΕ), Λογιστές (ΠΕ) ή συναφούς ειδικότητας (ΤΕ), και (δ) τα στελέχη των Κεντρικών και 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 
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10. Το σημείο (ii) της παρ.(Α.1) του κεφ. Γ, τροποποιείται ως εξής: «ii. Οι υποψήφιοι, δεν πρέπει να έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκημα της, κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή 

εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, ούτε να έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική διαγωγή τους, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. 

 

11. Το υπόδειγμα Α. του κεφ. Γ, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:  

Υπόδειγμα Α 

 

Αίτηση για εγγραφή στο ΜΕΠΠ ΕΠΑλΘ 

 

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 

1. Επώνυμο:                     

2. Όνομα:                          

3. Πατρώνυμο:                  

4. Διεύθυνση κατοικίας:    

5. Τηλέφωνο οικίας:          

6. Φορέας οργανικής θέσης: 

7. Σχέση εργασίας:  

8. Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί:  

9. Διεύθυνση εργασίας:    

10. Τηλέφωνο εργασίας:      

11. Κινητό τηλέφωνο:          

12. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): 

 

 

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση μου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.203/31.001-2018( ΦΕΚ 308 Β 02-02-

2018) Πρόσκληση της Υπηρεσίας σας όπως αυτή ισχύει, για εγγραφή μου στο Μητρώο 

Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

 

Συνημμένα διαβιβάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική Πρόσκληση: 

(1) 

(2) 

(3) 

Ημερομηνία                                                                                                          Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

12. Προστίθεται υπόδειγμα Β περί: Μη σύγκρουσης συμφερόντων και μη συμμετοχής σε προηγούμενο 

στάδιο (επιλογής/παρακολούθησης) της ελεγχόμενης Πράξης, ως εξής: 

 

Υπόδειγμα Β 

ΔΗΛΩΣΗ 

Περί μη Σύγκρουσης Συμφερόντων και μη συμμετοχής σε προηγούμενο στάδιο  

(επιλογής/παρακολούθησης) της ελεγχόμενης Πράξης,  

στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της αρ. 203/31-01-2018 ΥΑ, όπως 

ισχύει. 
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Ονοματεπώνυμο: ………………… 

Ημερομηνία γέννησης: ..../…./…… 

Υπηρεσία στην οποία 

υπηρετεί: 
………………… 

Θέση εργασίας στην 

Υπηρεσία στην οποία 

υπηρετεί: 

…………………  

 

 

(Προϊστάμενος-εισηγητής Υπηρεσίας / Φορέα……, Προϊστάμενος– 

στέλεχος Μονάδας …, ) 

Δραστηριότητα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΑλθ 2014-2020, ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

(ΟΕΕ). 

Ιδιότητα υπόχρεου: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΠΑλΘ( ΜΕΠΠ ΕΠΑλΘ).  

 

 

 

Ο/Η ως άνω υπογεγραμμένος/-η, με την ιδιότητα του υπόχρεου και στο πλαίσιο της υποχρέωσης μου περί 

υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων και μη συμμετοχής σε προηγούμενο στάδιο 

(επιλογής/παρακολούθησης) της ελεγχόμενης Πράξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5 της αρ. 

203/ 31-01-2018 ΥΑ και συγκεκριμένα εκ της ιδιότητάς μου ως μέλους του Μητρώου Επαληθευτών / 

Πιστοποιητών πράξεων ΕΠΑλΘ 2014-2020, δηλώνω ότι: 

1. έχοντας λάβει γνώση  

α) του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)  

β) του άρθρου 229 (1.ζ) του Ν. 4281/2014 και  

γ) του άρθρου 57 του Κανονισμού 966/2012 (Δημοσιονομικός Κανονισμός ΕΕ)_ 

κατανοώ την περιγραφόμενη εκεί έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και δηλώνω ότι δεν θέτω, ούτε 

πρόκειται να θέσω σε προτεραιότητα το προσωπικό μου συμφέρον εις βάρος των καθηκόντων που μου 

έχουν ανατεθεί εκ της ιδιότητος μου ως μέλους του Μητρώου Επαληθευτών / Πιστοποιητών πράξεων 

ΕΠΑλΘ 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας των Οργάνων Επιτόπιας επαλήθευσης (ΟΕΕ). 

2. γνωρίζω ότι: 

στο πλαίσιο των καθηκόντων μου που σχετίζονται με επαληθεύσεις/πιστοποιήσεις πράξεων, δεν 

δύναμαι να συμμετέχω στη διενέργεια επαληθεύσεων/πιστοποιήσεων, που αφορούν σε πράξεις 

Δικαιούχων με τους οποίους βρίσκομαι ή διατηρώ σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση 

συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχω προσωπικό, οικονομικό κυρίως συμφέρον, 

εξαρτώμενο από τους Δικαιούχους, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των 

καθηκόντων μου με αθέμιτο τρόπο. Ενδεικτικά δε, αν συμμετέχω ο ίδιος ή μέσω νομικού προσώπου στο 

οποίο είμαι βασικός μέτοχος στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση των Δικαιούχων για τις εν 

λόγω πράξεις ή έχω καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση των προς 

υποβολή προτάσεων ή στην αξιολόγησή τους/ επιλογής τους/παρακολούθησης τους. Επίσης, δεν μπορώ 

να συμμετέχω σε επαλήθευση/πιστοποίηση πράξεων όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη 

διοίκηση των φορέων αυτών, συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής μου μέχρι και τετάρτου 
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βαθμού. Επιπλέον, δεν μου επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων 

επαλήθευσης/πιστοποίησης που μου έχουν ανατεθεί να αποδέχομαι δωρεές παντός είδους από τους 

ελεγχόμενους.   

 

3. Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω, κατά την ανάθεση/ άσκηση δραστηριότητας στο πλαίσιο των 

καθηκόντων μου, ότι συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως 

σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω, οφείλω να τη δηλώσω αμελλητί στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ. Στην 

περίπτωση αυτή, γνωρίζω ότι οφείλω να μην αποδεχθώ την ανάθεση καθηκόντων ή να απέχω από την 

άσκηση των καθηκόντων αυτών. 

 

 

 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης:  

 

../../.... 

Υπογραφή: …………………………. 

 

 

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                        Αποστόλου Ευάγγελος 
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