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Εισαγωγή
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, τυποποίησης και
εµπορίας Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου Π.Ο.Π. (Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης)
από την ευρύτερη περιοχή της Στέρνας. Η περιοχή παράγει την ποικιλία “Κορωνέϊκη”, µία
µοναδική ποικιλία προικισµένη µε το λαµπερό πράσινο χρώµα του λαδιού, το πλούσιο
άρωµα και την λεπτή γεύση του. Η διαδικασία έκθλιψης γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες
και σε ιδανικούς χρόνους επεξεργασίας και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό. Η ψυχρή
επεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα το ελαιόλαδο να είναι ο χυµός της ελιάς µε έντονη
φρουτώδη γεύση µε πολύ χαµηλούς δείκτες οξύτητας.
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας , Δήµου Μεσσήνης Μεσσηνίας, αναγνωρισµένος µε την υπ’ αριθµ.
6410-31/01/2018 απόφαση πρωτοβάθµιας αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών
(Ο.Π.), των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως Ο.Π. στον
τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, θα υλοποιήσει το εγκεκριµένο µε την
υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων τριετές πρόγραµµα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)
περιόδου 2018 - 2021, στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο
θεσµικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισµούς και Υπουργικές Αποφάσεις:

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79,
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως ισχύει
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• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας
για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών»
• Υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισµός Στέρνας της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τα έτη 2018 - 2021 στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014»

Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν:
• τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών (γενικά έξοδα, δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και
υποδοµής για την υλοποίηση του προγράµµατος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.)
• τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης
• τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια υποβολής και έγκρισης αιτήσεων
τροποποίησης του εγκριθέντος προγράµµατος
• τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και χρονικούς περιορισµούς για τη χορήγηση της
χρηµατοδότησης (δόσεις προκαταβολών και δόσεις εξοφλήσεων)
• τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων εργασίας µε περιγραφή του εκάστοτε
υλοποιηθέντος τµήµατος του προγράµµατος µε πλήρεις αιτιολογήσεις των χρονικών ή
άλλων παρεκκλίσεων από το προγραµµατισµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του
προγράµµατος
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• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράµµατος από αρµόδιους φορείς
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την προµήθεια υπηρεσιών και παγίου
εξοπλισµού καθώς και τις ελάχιστες ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις
συµβάσεις προµηθειών που συνάπτει η Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του προγράµµατος.

Αντικείµενο του έργου

Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά στον τοµέα E µε
τίτλο « Ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές» και συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Εi µε τίτλο “Ανάπτυξη &
εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22005:2007”
για την τριετία 2018-2021 του εγκεκριµένου προγράµµατος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Αναλυτικά, το περιεχόµενο της δράσης παρουσιάζεται στο σχετικό απόσπασµα του
εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο
Παράρτηµα του παρόντος.
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Παράρτημα
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

Τοµέας E
Ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές

Δραστηριότητα Εi: Δηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων που επιτρέπουν την
ιχνηλασιµότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την
επισήµανση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρµόδια εθνική
αρχή
Τίτλος

Ανάπτυξη & εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 22005:2007

Διάρκεια

3 έτη

Εισαγωγή

Μετά από τα επανειληµµένα κρούσµατα διατροφικών κρίσεων που ξέσπασαν τα τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη έγινε σαφές ότι οι υπάρχουσες δοµές και τα συστήµατα ελέγχου δεν
επαρκούσαν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Ήδη, από την 1/1/2005,
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στην
αλυσίδα των τροφίµων θα πρέπει να εφαρµόζουν υποχρεωτικά σύστηµα ιχνηλασιµότητας.
Ως ιχνηλασιµότητα ορίζεται η ικανότητα ιχνηλάτησης (the ability to trace) και
παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται ή αναµένεται να ενσωµατωθούν σε τρόφιµα
ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους.
Σύστηµα ιχνηλασιµότητας ονοµάζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κωδικοποίησης και
ταυτοποίησης. Βασικός στόχος ενός τέτοιου συστήµατος είναι η δηµιουργία µιας δυναµικής
ταυτότητας για κάθε προϊόν, σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (από το χωράφι
στο ράφι).
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Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας σε µία επιχείρηση
τροφίµων δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα ίδια τα παραγόµενα προϊόντα,
καθώς και οι διαδικασίες της επιχείρησης, ώστε να βελτιώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα
των τροφίµων. Παράλληλα, στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος αναπόφευκτα, από το
οποίο µπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωµατικό ή επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία προϊόν,
παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης όλων των απαραίτητων δεδοµένων για την
αποτελεσµατική ανάκληση της ελαττωµατικής παρτίδας και για τον γρήγορο εντοπισµό της
αιτίας του προβλήµατος.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία από ενδεχόµενο διατροφικό κίνδυνο,
ενώ παράλληλα ωφελείται και η ίδια η επιχείρηση, αφού πλέον δύναται να βελτιώσει τις
ακολουθούµενες διαδικασίες για µείωση ανάλογων λαθών στο µέλλον, να τεκµηριώσει τη
θέση της, να διαχειριστεί καλύτερα τον επαγγελµατικό κίνδυνο, αλλά και να ενισχύσει τις
σχέσεις εµπιστοσύνης της µε τους πελάτες και τους προµηθευτές της.
Για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας, λαµβάνεται υπόψη
το πρότυπο ISO 22005:2007 µέσω του οποίου δίνονται οι αρχές και καθορίζονται οι
βασικές απαιτήσεις. Έτσι, ο

Διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης έχει καθιερώσει το

πρότυπο ISO 22005:2007 για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών, το
οποίο µπορεί να εφαρµοσθεί σε κάθε επιχείρηση που λειτουργεί σε οποιαδήποτε στάδιο
της αλυσίδας τροφίµων και ζωοτροφών.

Τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι τα εξής:
✓ Έγκαιρη και αξιόπιστη ανάκτηση των απαιτούµενων πληροφοριών για τον εντοπισµό
των προβληµατικών σηµείων στις διάφορες διαδικασίες της επιχείρησης, δυνατότητα
για καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη χρησιµοποίηση των πρώτων υλών και, τελικά,
µείωση του κόστους.
✓ Δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών και υποστήριξη των
θέσεων / απαιτήσεων της επιχείρησης απέναντι στους προµηθευτές της
✓ Βελτίωση των σχέσεων µε τους άµεσους πελάτες της επιχείρησης, που δεν είναι
απαραίτητα οι τελικοί καταναλωτές.
✓ Αυξηµένη προστασία της επιχείρησης από κακόβουλες πράξεις στα προϊόντα της και
δυνατότητα υποστήριξης των θέσεων της επιχείρησης ενώπιον των ελεγκτικών και
δικαστικών αρχών.
✓ Συµµόρφωση µε τις ισχύουσες και επερχόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
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✓ Δυνατότητα για παραγωγή και προώθηση προϊόντων που απευθύνονται σε
συγκεκριµένες οµάδες πελατών ή καταναλωτών.
✓ Δίνουν τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών (π.χ.
βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών, έλεγχος των αποθεµάτων, προγραµµατισµός της
παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος κλπ), για τους πελάτες και για τους εξωτερικούς
ελεγκτικούς φορείς.
✓ Βοηθούν στη διαχείριση περιπτώσεων κρίσεων (εντοπισµός προβληµάτων, εντοπισµός
ελαττωµατικών παρτίδων, απόσυρση ελαττωµατικών παρτίδων, κλπ).
✓ Μπορούν να τεκµηριώσουν ανά πάσα στιγµή τους ισχυρισµούς της επιχείρησης για τις
ιδιότητες των προϊόντων της (π.χ. ποιότητα, προέλευση, µη ύπαρξη γενετικά
τροποποιηµένων συστατικών, κ.ο.κ.).

Η Ο.Ε.Φ. εφαρµόζει ήδη στις εγκαταστάσεις της σύστηµα διαχείρισης της ιχνηλασιµότητας
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22005:2007 από το 2015 µέχρι σήµερα.

Υλοποίηση της δραστηριότητας

Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρµοστεί Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας το
οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
22005:2007.
Για την έκδοση του Συστήµατος και του Εγχειριδίου Ιχνηλασιµότητας θα γίνει η καταγραφή
της υφιστάµενης κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ., η
συλλογή νοµοθετικών, κανονιστικών απαιτήσεων και ποιοτικών προδιαγραφών που
αφορούν στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής ελαιόλαδου και η καταγραφή
πρόσθετων απαιτήσεων που πιθανόν να τεθούν από πελάτες. Ακολούθως θα γίνει
καταγραφή και αξιολόγηση των δεδοµένων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω ενέργειες
και ο προσδιορισµός, η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση των κρίσιµων / κοµβικών σηµείων
στα οποία απαιτούνται καταγραφές και έλεγχος για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
ιχνηλασιµότητας.
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Στη συνέχεια θα γίνει η συγγραφή διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, εντύπων για την
δηµιουργία ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και αποτελεσµατικού συστήµατος
ιχνηλασιµότητας και ο σχεδιασµός διαδικασιών επαλήθευσης της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του συστήµατος σε ολόκληρο το κύκλωµα παραγωγής ελαιόλαδου. Μετά την
παρακολούθηση τήρησης ιχνηλασιµότητας στο ελαιοτριβείο θα ακολουθήσει ο έλεγχος
κάλυψης απαιτήσεων του προτύπου ISO 22005:2007 από διαπιστευµένο από το ΕΣΥΔ για
το συγκεκριµένο πρότυπο πιστοποιητικό φορέα.

Σε επίπεδο τυποποιητηρίου θα αναπτυχθεί και θα εφαρµοστεί εσωτερικό Σύστηµα
Ιχνηλασιµότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 222005:2007.
Για την έκδοση του Συστήµατος και του Εγχειριδίου Ιχνηλασιµότητας θα γίνει η καταγραφή
της υφιστάµενης κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας του τυποποιητηρίου της Ο.Ε.Φ.,
η συλλογή νοµοθετικών, κανονιστικών απαιτήσεων και ποιοτικών προδιαγραφών που
αφορούν στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής ελαιόλαδου και η καταγραφή
πρόσθετων απαιτήσεων που πιθανόν να τεθούν από πελάτες. Ακολούθως θα γίνει
καταγραφή και αξιολόγηση των δεδοµένων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω ενέργειες
και ο προσδιορισµός, η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση των κρίσιµων / κοµβικών σηµείων
στα οποία απαιτούνται καταγραφές και έλεγχος για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
ιχνηλασιµότητας.
Στη συνέχεια θα γίνει η συγγραφή διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, εντύπων για την
δηµιουργία ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και αποτελεσµατικού συστήµατος
ιχνηλασιµότητας και ο σχεδιασµός διαδικασιών επαλήθευσης της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του συστήµατος σε ολόκληρο το κύκλωµα παραγωγής ελαιόλαδου. Μετά την
παρακολούθηση τήρησης ιχνηλασιµότητας στο τυποποιητήριο θα ακολουθήσει ο έλεγχος
κάλυψης απαιτήσεων του προτύπου ISO 22005:2007 από διαπιστευµένο από το ΕΣΥΔ για
το ISO 22000 πιστοποιητικό φορέα.

Παραδοτέα

Α/Α
1

Τίτλος Παραδοτέου
Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

Έτος
προγράµµατος

Μήνες από έναρξη
προγράµµατος

1ο

έως 9
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Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράµµατος

Μήνες από έναρξη
προγράµµατος

2

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

3

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της
Ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο και το
τυποποιητήριο

1ο

έως 12

4

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

5

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

6

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

7

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της
Ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο και το
τυποποιητήριο

2ο

έως 24

8

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

9

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

10

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

11

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της
Ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο και το
τυποποιητήριο

3ο

έως 36

12

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το τρίτο έτος

3ο

έως 36

Δείκτες

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

Αριθµός
εσωτερικών
επιθεωρήσεων

2 εσωτερικές
επιθεώρήσεις/
έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα εσωτερικών
επιθεωρήσεων

Αριθµός
ανασκοπήσεων

2
ανασκοπήσεις
/ έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα
ανασκοπήσεων

Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Εσωτερική
επιθεώρηση
εγκαταστάσεων
και συστήµατος

εισροών /
εκροών

Ανασκόπηση
συστηµάτων
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Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Άσκηση
ανάκλησης

Αριθµός
ασκήσεων

αποτελεσµ
άτων

Πιστοποιητικό
διαχείρισης της
ιχνηλασιµότητα
ς σύµφωνα µε
το πρότυπο
ISO
22005:2007

Πιστοποιητικό /
έτος

επιπτώσε
ων

Δυνατότητα
ιχνηλάτησης
του
παραγόµενου
από
ελαιολάδου
από τους
παραγωγούς
της ΟΠ

Αριθµός
παραγωγών

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

1 άσκηση ανά
έτος
backwards

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα άσκησης
ανάκλησης

1

έως 12
έως 24
έως 36

Πιστοποιητικό /
βεβαίωση ισχύος
πιστοποιητικού που
θα εκδοθεί στη
διάρκεια του Π.Ε της
ΟΕΦ

1 άσκηση ανά
έτος
backwards

έως 12
έως 24
έως 36

Επιβεβαίωση από το
εν ισχύ
πιστοποιητικό

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της Ο.Ε.Φ. ή σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ώστε να είναι
συνεχώς σαφείς, µετρήσιµοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισµένοι. Ο βαθµός
επίτευξης των δεικτών θα παρουσιάζεται στις ενδιάµεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης
της δραστηριότητας.
Προϋπολογισμός
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€4.999,99

Παροχή Υπηρεσιών

€4.999,99

€1.666,66

€1.666,66

€1.666,67
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