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          Στα Καμένα Βούρλα, έδρα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα 7 Μαΐου 
2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων 
του Ξενοδοχείου Γαλήνη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 97559/421/30-4-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 29Ο  

H.Δ. 
 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 

την υλοποίηση του έργου : «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, 
συλλογή στοιχείων- σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης του ως προϊόντος ΠΟΠ», 
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.    

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός  & Αριστείδης Τασιός 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
  
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
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7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 28 3 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 29ου θέματος  ημερήσιας  διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 89452/793/25-4-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
ΣΧΕΤ: 
 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα 
άρθρα 100 και 278 αυτού. 

2. ΤTo Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς   Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α 
/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την υπ αριθμ. 12/2018 (ΑΔΑ:  7ΦΣ87ΛΗ-Α0Δ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. 
Ευρυτανίας  και η ένταξη του  έργου ‘’ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής 
έρευνας, συλλογή στοιχείων- σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος 
ΠΟΠ’’ σε αυτό. 

4. Το υπ' αριθμ. πρωτ.  88256/1088 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευρυτανίας. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση του  έργου  
«ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων- σύνταξη 
φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ» συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ 
(με ΦΠΑ) . 

Με την αριθ. 12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε  η ένταξη του 
έργου «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων- σύνταξη 
φακέλου καταχώρησής του ως προϊόντος ΠΟΠ»  στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ 
Ευρυτανίας  έτους 2018 (κατάρτιση)  

 
Αντικείμενο του έργου η λεπτομερής εθνολαογραφική έρευνα για να καταγραφεί 

συνολικά η ιστορία του προϊόντος ανά τους αιώνες, ο δεσμός του με τον τόπο και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης θα γίνει συλλογή στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον 
τόπο και τον τρόπο παρασκευής του. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα θα 
χρησιμοποιηθούν στη  σύνταξη του φακέλου για την καταχώρησή του προϊόντος ως ΠΟΠ  
από το  ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ. 

Στόχος του έργου είναι η κατοχύρωση του παραδοσιακού τυριού ‘’τσαλαφούτι’’ ως 
προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών για το  έργο : «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, 
συλλογή στοιχείων- σύνταξη  φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης  και  

3. Τον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

               
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Τεχνολόγων Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας,  με αναπληρωτή  τον  ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ 
ΙΩΑΝΝΗ Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ 
Ευρυτανίας 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  ΠΕ Ευρυτανίας με αναπληρωτή  τον ΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Κτηνίατρο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Ευρυτανίας 

Συνημμένα :  
 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 

 
 

Μεταξύ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

και 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 
“ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη 

φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ” 
 
 

Στη Λαμία, σήμερα στις ..../..../2018, ημέρα ..................., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι 
στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
 
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία με Α.Φ.Μ. 9997947718, 
υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ως φορέας χρηματοδότησης & 
κύριος του έργου, καλουμένου στο εξής για συντομία «ΠΣΤΕ» 
2. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιερά 
Οδός 75, με ΑΦΜ: 090042651, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη. Πρύτανη ΓΠΑ, ως φορέας υλοποίησης , καλουμένου 
στο εξής για συντομία «ΓΠΑ»,  

 
Λαμβάνοντας υπόψη 
την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, ήτοι: 
1. Tο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι 
παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85), 
2. Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α 
/27- 12-2010). 
3. Τον Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982) παρ.6 σχετικά με την σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ με ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
4. Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 679/22-8-96 (ΦΕΚ 826 Β΄/1996) «περί σύστασης ειδικών 
λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας». 
5. Το άρθρο 36 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ 156 Α΄/2009) «περί κύρωσης της υπ’ αριθ. 
679/1996 Κ.Υ.Α. 
6. Την με αριθμ. 12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:7ΝΞ77ΛΗ-
Ρ1Β) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
εντάχθηκε το έργο με τίτλο "ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, 
Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ" 
7. Την με αριθμ. πρωτ. 45150/831/23-02-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002724895) απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου  
της ΠΕ Ευρυτανίας 
8. Την υπ. αριθ. ……. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:….)  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της υπόψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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9. Την με αριθμό …….. απόφαση ελέγχου νομιμότητας της ........../2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  
10. Το …………..πρακτικό της επιτροπής Ερευνών του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΑΔΑ :…………). 
11. Την με αριθμ. ............... Απόφαση της ................... Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
της Περιφέρειας Στερεάς για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: 
Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής 
του ως προϊόντος ΠΟΠ¨. 
12. Το επισυναπτόμενο Τεχνικό Δελτίο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
“ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη 
φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ¨. 
13. Την αναγκαιότητα ανάδειξης και κατοχύρωσης του παραδοσιακού τυριού 
¨Τσαλαφούτι¨  
14. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος 
που είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση του εν λόγω παραδοσιακού τυριού. 
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση απαρτίζεται από τα παρακάτω έντεκα (11) επιμέρους άρθρα: 
 Περιεχόμενα 
 Προοίμιο 
 Αντικείμενο της Σύμβασης 
 Σκοπός της Σύμβασης 
 Φορέας υλοποίησης – Επιστημονικός Υπεύθυνος 
 Χρονική ισχύς σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα έργου  
 Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης 
 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
 Ποινικές Ρήτρες 
 Γενικοί Όροι 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η ΠΣΤΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας και την 
ανάγκη συστηματικής έρευνας για την ανάδειξη-κατοχύρωση των τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων, συνάπτει την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση με το ΓΠΑ, με την οποία 
αναθέτει την επιστημονική έρευνα και την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη «Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου για την κατοχύρωση ως 
προϊόντος ΠΟΠ για το παραδοσιακό τυρί Τσαλαφούτι». 
Το "Τσαλαφούτι" είναι ένα παραδοσιακό λευκό, αλειφώδες τυρί με χαμηλά λιπαρά, απαλή- 
κρεμώδη υφή, ήπιο άρωμα και ελαφρώς όξινη, πικάντικη και ευχάριστα αλμυρή γεύση. 
Είναι τυρί όξινης πήξης, η οποία γίνεται σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία όπως γίνεται και 
η ωρίμανσή του. Μοιάζει με το Κατίκι Δομοκού, το γαλοτύρι και το ανεβατό. Διαφέρει, 
όμως από αυτά, γιατί σύμφωνα με τον τρόπο παρασκευής του (όπως αναφέρεται πιο 
κάτω) παραμένει για ένα χρονικό διάστημα σε σπηλιά και κάτω από τρεχούμενο νερό 
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(ποτάμι) θερμοκρασίας 10-15οC, όπου τότε λαμβάνουν χώρα όλα τα μικροβιολογικά και 
βιοχημικά φαινόμενα που καθορίζουν την ταυτότητά του. Το «τσαλαφούτι» διατηρείται στο 
ψυγείο και τρώγεται σκέτο πάνω σε ψωμί ή παξιμάδι ως ορεκτικό, ή συνοδευτικό όλων 
των φαγητών. Παράγεται σε περιοχές της Ελλάδας που οριοθετούνται από τον ορεινό 
όγκο των Αγράφων και περιλαμβάνουν το σύνολο του νομού Ευρυτανίας και περιοχές των 
νομών Αιτωλοακαρνανίας (Δυτ. Ελλάδα), Καρδίτσας (Θεσσαλίας), της ορεινής Άρτας-
Τζουμέρκων (Ήπειρος) και της ορεινής Φθιώτιδας 
Η υλοποίηση του έργου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνεργασίας των εν λόγω 
φορέων με το θεσμό της Προγραμματικής Σύμβασης, αναμένεται να συμβάλει στην 
ανάδειξη-κατοχύρωση-προώθηση του γαλακτοκομικού αυτού προϊόντος που παράγεται 
κυρίως στην Ευρυτανία και αναμένεται να ενισχύσει γενικότερα την αγροτική οικονομία της 
ΠΕ Ευρυτανίας και συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο συντονισμός της 
δράσης των φορέων που συμβάλουν με όρους ισότιμης συνεργασίας και αλληλέγγυας 
ευθύνης θα συμβάλει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι περιλαμβανόμενοι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης συνιστούν το νομικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων φορέων κατά τη διάρκεια της ισχύος της, με 
την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η συμβατική ελευθερία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια 
που θέτουν ισχύοντες υποχρεωτικής εφαρμογής, κανόνες δικαίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για 
την υλοποίηση του ερευνητικού έργου µε τίτλο: “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ¨ από το ΓΠΑ  µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Απώτερος στόχος είναι μέσω των αποτελεσμάτων να γίνουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία-δεδομένα για τη σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης του παραδοσιακού αυτού ως 
προϊόντος ΠΟΠ.   
Συγκεκριμένα, θα γίνει λεπτομερής εθνολαογραφική έρευνα για να καταγραφεί συνολικά η 
ιστορία του προϊόντος ανά τους αιώνες, ο δεσμός του με τον τόπο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του (Παραδοτέο 1). Επίσης, θα γίνει συλλογή των στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τον τόπο και τρόπο παρασκευής του, όπως εδαφοκλιματικά δεδομένα, 
χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ (Παραδοτέο 2). Όλες οι πληροφορίες και τα 
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη του φακέλου για την κατοχύρωση του 
προϊόντος ως ΠΟΠ από το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ (Παραδοτέο 3). 
Τέλος, είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει η πλήρης υποστήριξη του φακέλου (και των στοιχείων 
που εμπεριέχει) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατοχύρωσής του και για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτηθεί (περίπου 18 με 24 μήνες μετά την υποβολή του). 
Αναλυτικά, τα παραδοτέα του ανωτέρω ερευνητικού προγράμματος, συναρτήσει της 
προϋπολογιστικής τους δαπάνης, είναι τα κάτωθι: 
Παραδοτέο 1. Αποτελέσματα εθνολαογραφικής έρευνας στην περιοχή των Αγράφων για 
το τυρί «τσαλαφούτι».  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 2. Συλλογή στοιχείων στην περιοχή των Αγράφων που χαρακτηρίζουν τον 
παραδοσιακό τόπο και τρόπο παρασκευής για τυρί «τσαλαφούτι» (πχ εδαφοκλιματικά 
δεδομένα, χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ).  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
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Παραδοτέο 3. Σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης ως προϊόντος ΠΟΠ για το τυρί 
«τσαλαφούτι» και της τελικής έκθεσης του έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η κατοχύρωση του παραδοσιακού τυριού 
¨τσαλαφούτι¨ ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Για το 
σκοπό αυτό το ΓΠΑ θα διεξάγει όλες τις ενδεικνυόμενες έρευνες και ενέργειες για τη 
συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, τον καταρτισμό του σχετικού φακέλου και εν 
συνεχεία υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές της χώρας και της ΕΕ.  
Ως αποτέλεσμα, το προϊόν θα αναβαθμιστεί και θα προβληθεί στην τοπική αγορά. Έτσι, 
θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ζήτησή του, γεγονός που θα συμβάλλει στην 
αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και θα συμβάλλει στη συγκράτησή τους στις 
ορεινές περιοχές των Αγράφων.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
 Φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ» ορίζεται το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
Η συνολική διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες, οπότε 
θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη-υποβολή-παραλαβή του σχετικού φακέλου κατοχύρωσης 
του προϊόντος . Όμως, η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα 
είναι σαράντα (40) μήνες, αφού μετά την υποβολή του φακέλου είναι αναγκαία η 
υποστήριξή του από το ΓΠΑ έως την οριστική του αποδοχή  από τις υπηρεσίες του 
ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.  
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
• Η διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης μπορεί να παραταθεί με έγγραφη 
συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, 
εκτιμώντας τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
Με την υποβολή κάθε σταδίου του ερευνητικού έργου εκ μέρους του ΓΠΑ  , συντάσσεται 
υποχρεωτικώς ανάλογο πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής από την ΠΣΤΕ, το οποίο, 
αφού υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, επέχει τη θέση ρητής και ανεπιφύλακτης 
παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί το ανωτέρω πρωτόκολλο, το 
εκάστοτε στάδιο  θεωρείται αποπερατωμένο, εάν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την 
παράδοση του, χωρίς να προβληθεί και να κοινοποιηθεί νομίμως από την ΠΣΤΕ 
οποιαδήποτε αντίρρηση, εναντίωση ή ένσταση ως προς τα παραδοτέα.  
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Με την οριστική αποδοχή του φακέλου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ, η 
σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και το ΓΠΑ δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι 
της ΠΣΤΕ. 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα. 
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     6. Υποστήριξή του φακέλου από το 
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από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την 
ΕΕ. Τελική Έκθεση  
 
 

    <------> 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η συνολική αμοιβή του ΓΠΑ  για την εκτέλεση του συμφωνημένου ερευνητικού 
προγράμματος, συμφωνείται στο ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €)  
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ποσοστού 24%  ποσού (3.600,00 €). Η αμοιβή θα 
καταβληθεί από την ΠΣΤΕ σε βάρος των πιστώσεων  ΚΑΠ  της ΠΕ Ευρυτανίας (Υπ΄ 
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αριθμ. 12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β) με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Ευρυτανίας 2018)  
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δυνάμει της με αρ. …............. απόφασης της Συγκλήτου, 
εξουσιοδότησε (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει) τον ΕΛΚΕ - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 
Α.Φ.Μ. 090042767, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ), να αναλάβει, αφενός την είσπραξη μέσω του 
τραπεζικού λογαριασμού του με αρ.040/542123-39 (IBAN: GR4901100400000004054212339) που 
τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και, αφετέρου, τη διαχείριση του κονδυλίου της αμοιβής 
του ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό ο ΕΛΚΕ-ΓΠΑ θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
την είσπραξη της αμοιβής του ΓΠΑ, και θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση επί της 
συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και τον ισχύοντα 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Τα ποσά των 
πληρωμών αυτών θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά με την παραλαβή του κάθε παραδοτέου ως εξής : 
Παραδοτέο 1. Αποτελέσματα εθνολαογραφικής έρευνας στην περιοχή των Αγράφων για 
το τυρί «τσαλαφούτι».  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 2. Συλλογή στοιχείων στην περιοχή των Αγράφων που χαρακτηρίζουν τον 
παραδοσιακό τόπο και τρόπο παρασκευής για τυρί «τσαλαφούτι» (πχ εδαφοκλιματικά 
δεδομένα, χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ).  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 3. Σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης ως προϊόντος ΠΟΠ για το τυρί 
«τσαλαφούτι» και της τελικής έκθεσης του έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
 
Κάθε παραδοτέο θα συνοδεύεται από την σχετική απολογιστική έκθεση και την αποστολή 
του ισόποσου τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας, 
το οποίο ορίσθηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας, η οποία ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή θα ορίσει την 
Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης και θα διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή. 
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ διατηρεί, για την λογιστική διεκπεραίωση του ερευνητικού προγράμματος, το 
δικαίωμα πραγματοποίησης δαπανών και μετά την λήξη της προαναφερομένης διάρκειας 
του ερευνητικού προγράμματος, εντός του προϋπολογισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό 
και μέσα στα όρια της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 
1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αναλαμβάνει: 
α) Να διευκολύνει τη συνεργασία με το δεύτερο συμβαλλόμενο και τα αρμόδια όργανα του 
στην εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας στα πλαίσια του 
ρόλου και των δυνατοτήτων της για την υλοποίηση του προγράμματος  
β) Να χρηματοδοτήσει το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ¨ Ευρυτανίας από τις πιστώσεις ΚΑΠ της ΠΕ Ευρυτανίας (Υπ΄ αριθμ. 
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12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β) με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Ευρυτανίας 2018)  
γ) Να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.  
δ) Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.  
ε) Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 
2.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης, αναλαμβάνει: 
α) Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα 
σύμβαση. 
β) Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση 
του αντικειμένου της σύμβασης. 
γ) Να συμμετέχει με τον επιστημονικά υπεύθυνο σε συσκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα, 
εφόσον ζητηθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόοδο του ερευνητικού 
προγράμματος. 
δ) Την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
ε) Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας. 
στ) Να αποστέλλει με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης το σχετικό παραδοτέο στην 
Επιτροπή Παραλαβής και στη συνέχεια, έπειτα από την παραλαβή του παραδοτέου, όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή (Πρακτικό Επιτροπή 
Παραλαβής, Πρακτικό ΚΕΠ, τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) στην 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  

  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από :  
- Την κ. Χαντζοπούλου Ελισάβετ, Τεχνολόγο Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον 
Μπογιαντζή Ιωάννη,  Γεωπόνο  της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. 
Ευρυτανίας, 
- Την κ. Ελένη Αποστολίδου, Κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας, με αναπληρωτή  τον Γεώργιο Λάιο, Κτηνίατρο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας 
- Τον καθηγητή ..............................................., με Αναπληρωτή τον 
................................... 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
 Η παρακολούθηση της τήρησης όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
 Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.  
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 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
 Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.   
 Τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επί μέρους σταδίων 
του αντικειμένου της σύμβασης.  
 Η σύνταξη του Πρακτικού, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Π.Σ και εγκρίνεται η 
πληρωμή του ποσού που αναφέρεται για κάθε παραδοτέο το οποίο έχει προηγουμένως 
εγκρίνει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Το σχετικό Πρακτικό θα 
κοινοποιείται στον φορέα υλοποίησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της που ορίζεται ο 
πρώτος εκπρόσωπος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 
συνεδρίαση. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία  
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση των αποτελεσμάτων του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ολικά ή 
μερικά σε τρίτο. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκόψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα 
και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου της 
παρούσας Σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Ευρυτανία.  
 
 Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν 
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις 
της προγραμματικής συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
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τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την προγραμματική αυτή Σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα  (4) όμοια πρωτότυπα και έλαβε δύο 
ο κάθε συμβαλλόμενος.  
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, 1.  εγκρίνει το  Σχέδιο  Προγραμματικής σύμβασης με το 
Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών για το  έργο : «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων- σύνταξη  φακέλου κατοχύρωσής του 
ως προϊόντος ΠΟΠ, 2. εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης  και 3. ορίζει εκπροσώπους  από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο 
της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος 
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

               
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Τεχνολόγων Γεωπονίας της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας,  με 
αναπληρωτή  τον  ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ Γεωπόνο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Ευρυτανίας 

 
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής  ΠΕ Ευρυτανίας με αναπληρωτή  τον ΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ 
Ευρυτανίας 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 

 
 

Μεταξύ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

και 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

“ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη 
φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ” 

 
 

Στη Λαμία, σήμερα στις ..../..../2018, ημέρα ..................., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι 
στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
 
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία με Α.Φ.Μ. 9997947718, 
υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ως φορέας χρηματοδότησης & 
κύριος του έργου, καλουμένου στο εξής για συντομία «ΠΣΤΕ» 
2. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιερά Οδός 
75, με ΑΦΜ: 090042651, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή 
Γεώργιο Παπαδούλη. Πρύτανη ΓΠΑ, ως φορέας υλοποίησης , καλουμένου στο εξής για 
συντομία «ΓΠΑ»,  

 
Λαμβάνοντας υπόψη 
την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, ήτοι: 
1. Tο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι 
παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85), 
2.Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-
2010). 
3.Τον Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982) παρ.6 σχετικά με την σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ με ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
4.Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 679/22-8-96 (ΦΕΚ 826 Β΄/1996) «περί σύστασης ειδικών 
λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας». 
5.Το άρθρο 36 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ 156 Α΄/2009) «περί κύρωσης της υπ’ αριθ. 679/1996 
Κ.Υ.Α. 
6.Την με αριθμ. 12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β) 
με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
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εντάχθηκε το έργο με τίτλο "ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, 
Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ" 
7.Την με αριθμ. πρωτ. 45150/831/23-02-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002724895) απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου  
της ΠΕ Ευρυτανίας 
8.Την υπ. αριθ. ……. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:….)  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της υπόψη Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
9.Την με αριθμό …….. απόφαση ελέγχου νομιμότητας της ........../2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  
10.Το …………..πρακτικό της επιτροπής Ερευνών του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΑΔΑ :…………). 
11.Την με αριθμ. ............... Απόφαση της ................... Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
της Περιφέρειας Στερεάς για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: 
Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής 
του ως προϊόντος ΠΟΠ¨. 
12.Το επισυναπτόμενο Τεχνικό Δελτίο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
“ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη 
φακέλου κατοχύρωσής του ως προϊόντος ΠΟΠ¨. 
13.Την αναγκαιότητα ανάδειξης και κατοχύρωσης του παραδοσιακού τυριού ¨Τσαλαφούτι¨  
14.Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος 
που είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση του εν λόγω παραδοσιακού τυριού. 
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση απαρτίζεται από τα παρακάτω έντεκα (11) επιμέρους άρθρα: 
1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της Σύμβασης 

4. Σκοπός της Σύμβασης 
5. Φορέας υλοποίησης – Επιστημονικός Υπεύθυνος 
6. Χρονική ισχύς σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα έργου  
7. Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης 
8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
9. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
10. Ποινικές Ρήτρες 
11. Γενικοί Όροι 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η ΠΣΤΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας και την 
ανάγκη συστηματικής έρευνας για την ανάδειξη-κατοχύρωση των τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων, συνάπτει την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση με το ΓΠΑ, με την οποία 
αναθέτει την επιστημονική έρευνα και την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη «Διενέργεια 
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Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου για την κατοχύρωση ως 
προϊόντος ΠΟΠ για το παραδοσιακό τυρί Τσαλαφούτι». 
Το "Τσαλαφούτι" είναι ένα παραδοσιακό λευκό, αλειφώδες τυρί με χαμηλά λιπαρά, απαλή- 
κρεμώδη υφή, ήπιο άρωμα και ελαφρώς όξινη, πικάντικη και ευχάριστα αλμυρή γεύση. 
Είναι τυρί όξινης πήξης, η οποία γίνεται σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία όπως γίνεται και 
η ωρίμανσή του. Μοιάζει με το Κατίκι Δομοκού, το γαλοτύρι και το ανεβατό. Διαφέρει, 
όμως από αυτά, γιατί σύμφωνα με τον τρόπο παρασκευής του (όπως αναφέρεται πιο 
κάτω) παραμένει για ένα χρονικό διάστημα σε σπηλιά και κάτω από τρεχούμενο νερό 
(ποτάμι) θερμοκρασίας 10-15οC, όπου τότε λαμβάνουν χώρα όλα τα μικροβιολογικά και 
βιοχημικά φαινόμενα που καθορίζουν την ταυτότητά του. Το «τσαλαφούτι» διατηρείται στο 
ψυγείο και τρώγεται σκέτο πάνω σε ψωμί ή παξιμάδι ως ορεκτικό, ή συνοδευτικό όλων 
των φαγητών. Παράγεται σε περιοχές της Ελλάδας που οριοθετούνται από τον ορεινό 
όγκο των Αγράφων και περιλαμβάνουν το σύνολο του νομού Ευρυτανίας και περιοχές των 
νομών Αιτωλοακαρνανίας (Δυτ. Ελλάδα), Καρδίτσας (Θεσσαλίας), της ορεινής Άρτας-
Τζουμέρκων (Ήπειρος) και της ορεινής Φθιώτιδας 
Η υλοποίηση του έργου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνεργασίας των εν λόγω 
φορέων με το θεσμό της Προγραμματικής Σύμβασης, αναμένεται να συμβάλει στην 
ανάδειξη-κατοχύρωση-προώθηση του γαλακτοκομικού αυτού προϊόντος που παράγεται 
κυρίως στην Ευρυτανία και αναμένεται να ενισχύσει γενικότερα την αγροτική οικονομία της 
ΠΕ Ευρυτανίας και συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο συντονισμός της 
δράσης των φορέων που συμβάλουν με όρους ισότιμης συνεργασίας και αλληλέγγυας 
ευθύνης θα συμβάλει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι περιλαμβανόμενοι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης συνιστούν το νομικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων φορέων κατά τη διάρκεια της ισχύος της, με 
την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η συμβατική ελευθερία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια 
που θέτουν ισχύοντες υποχρεωτικής εφαρμογής, κανόνες δικαίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για 
την υλοποίηση του ερευνητικού έργου µε τίτλο: “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ¨ από το ΓΠΑ  µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Απώτερος στόχος είναι μέσω των αποτελεσμάτων να γίνουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία-δεδομένα για τη σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης του παραδοσιακού αυτού ως 
προϊόντος ΠΟΠ.   
Συγκεκριμένα, θα γίνει λεπτομερής εθνολαογραφική έρευνα για να καταγραφεί συνολικά η 
ιστορία του προϊόντος ανά τους αιώνες, ο δεσμός του με τον τόπο και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του (Παραδοτέο 1). Επίσης, θα γίνει συλλογή των στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τον τόπο και τρόπο παρασκευής του, όπως εδαφοκλιματικά δεδομένα, 
χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ (Παραδοτέο 2). Όλες οι πληροφορίες και τα 
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη του φακέλου για την κατοχύρωση του 
προϊόντος ως ΠΟΠ από το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ (Παραδοτέο 3). 
Τέλος, είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει η πλήρης υποστήριξη του φακέλου (και των στοιχείων 
που εμπεριέχει) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατοχύρωσής του και για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτηθεί (περίπου 18 με 24 μήνες μετά την υποβολή του). 
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Αναλυτικά, τα παραδοτέα του ανωτέρω ερευνητικού προγράμματος, συναρτήσει της 
προϋπολογιστικής τους δαπάνης, είναι τα κάτωθι: 
Παραδοτέο 1. Αποτελέσματα εθνολαογραφικής έρευνας στην περιοχή των Αγράφων για 
το τυρί «τσαλαφούτι».  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 2. Συλλογή στοιχείων στην περιοχή των Αγράφων που χαρακτηρίζουν τον 
παραδοσιακό τόπο και τρόπο παρασκευής για τυρί «τσαλαφούτι» (πχ εδαφοκλιματικά 
δεδομένα, χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ).  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 3. Σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης ως προϊόντος ΠΟΠ για το τυρί 
«τσαλαφούτι» και της τελικής έκθεσης του έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η κατοχύρωση του παραδοσιακού τυριού 
¨τσαλαφούτι¨ ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Για το 
σκοπό αυτό το ΓΠΑ θα διεξάγει όλες τις ενδεικνυόμενες έρευνες και ενέργειες για τη 
συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, τον καταρτισμό του σχετικού φακέλου και εν 
συνεχεία υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές της χώρας και της ΕΕ.  
Ως αποτέλεσμα, το προϊόν θα αναβαθμιστεί και θα προβληθεί στην τοπική αγορά. Έτσι, 
θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ζήτησή του, γεγονός που θα συμβάλλει στην 
αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και θα συμβάλλει στη συγκράτησή τους στις 
ορεινές περιοχές των Αγράφων.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
 Φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ» ορίζεται το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
Η συνολική διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες, οπότε 
θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη-υποβολή-παραλαβή του σχετικού φακέλου κατοχύρωσης 
του προϊόντος . Όμως, η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα 
είναι σαράντα (40) μήνες, αφού μετά την υποβολή του φακέλου είναι αναγκαία η 
υποστήριξή του από το ΓΠΑ έως την οριστική του αποδοχή  από τις υπηρεσίες του 
ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.  
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
• Η διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης μπορεί να παραταθεί με έγγραφη 
συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, 
εκτιμώντας τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
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Με την υποβολή κάθε σταδίου του ερευνητικού έργου εκ μέρους του ΓΠΑ  , συντάσσεται 
υποχρεωτικώς ανάλογο πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής από την ΠΣΤΕ, το οποίο, 
αφού υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, επέχει τη θέση ρητής και ανεπιφύλακτης 
παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί το ανωτέρω πρωτόκολλο, το 
εκάστοτε στάδιο  θεωρείται αποπερατωμένο, εάν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την 
παράδοση του, χωρίς να προβληθεί και να κοινοποιηθεί νομίμως από την ΠΣΤΕ 
οποιαδήποτε αντίρρηση, εναντίωση ή ένσταση ως προς τα παραδοτέα.  
Με την οριστική αποδοχή του φακέλου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ, η 
σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και το ΓΠΑ δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι 
της ΠΣΤΕ. 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

                                                               ΜΗΝΕΣ 
 

0 6 8 14 16 40 
 
ΟΝΟΜΑ ΦΑΣΗΣ 

1. Εθνολαογραφική έρευνα  

 
 
<---------> 

  
 
 

  

2.Συλλογή στοιχείων για φάκελλο <--------->     

3. Έλεγχος-παραλαβή  <--------->    

4. Σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης    <--------->      

      5.  Έλεγχος-παραλαβή    <--------->  
     6. Υποστήριξή του φακέλου από το 
ΓΠΑ έως την οριστική του αποδοχή  
από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την 
ΕΕ. Τελική Έκθεση  
 
 

    <------> 
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ΑΡΘΡΟ 7  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η συνολική αμοιβή του ΓΠΑ  για την εκτέλεση του συμφωνημένου ερευνητικού 
προγράμματος, συμφωνείται στο ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €)  
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ποσοστού 24%  ποσού (3.600,00 €). Η αμοιβή θα 
καταβληθεί από την ΠΣΤΕ σε βάρος των πιστώσεων  ΚΑΠ  της ΠΕ Ευρυτανίας (Υπ΄ 
αριθμ. 12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β) με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Ευρυτανίας 2018)  
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δυνάμει της με αρ. …............. απόφασης της Συγκλήτου, 
εξουσιοδότησε (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει) τον ΕΛΚΕ - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 
Α.Φ.Μ. 090042767, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ), να αναλάβει, αφενός την είσπραξη μέσω του 
τραπεζικού λογαριασμού του με αρ.040/542123-39 (IBAN: GR4901100400000004054212339) που 
τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και, αφετέρου, τη διαχείριση του κονδυλίου της αμοιβής 
του ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό ο ΕΛΚΕ-ΓΠΑ θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
την είσπραξη της αμοιβής του ΓΠΑ, και θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση επί της 
συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και τον ισχύοντα 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Τα ποσά των 
πληρωμών αυτών θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά με την παραλαβή του κάθε παραδοτέου ως εξής : 
Παραδοτέο 1. Αποτελέσματα εθνολαογραφικής έρευνας στην περιοχή των Αγράφων για 
το τυρί «τσαλαφούτι».  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 2. Συλλογή στοιχείων στην περιοχή των Αγράφων που χαρακτηρίζουν τον 
παραδοσιακό τόπο και τρόπο παρασκευής για τυρί «τσαλαφούτι» (πχ εδαφοκλιματικά 
δεδομένα, χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ).  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Παραδοτέο 3. Σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης ως προϊόντος ΠΟΠ για το τυρί 
«τσαλαφούτι» και της τελικής έκθεσης του έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.000,00 
ευρώ, συν ΦΠΑ.  
 
Κάθε παραδοτέο θα συνοδεύεται από την σχετική απολογιστική έκθεση και την αποστολή 
του ισόποσου τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας, 
το οποίο ορίσθηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας, η οποία ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή θα ορίσει την 
Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης και θα διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή. 
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ διατηρεί, για την λογιστική διεκπεραίωση του ερευνητικού προγράμματος, το 
δικαίωμα πραγματοποίησης δαπανών και μετά την λήξη της προαναφερομένης διάρκειας 
του ερευνητικού προγράμματος, εντός του προϋπολογισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό 
και μέσα στα όρια της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 
1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αναλαμβάνει: 
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α) Να διευκολύνει τη συνεργασία με το δεύτερο συμβαλλόμενο και τα αρμόδια όργανα του 
στην εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας στα πλαίσια του 
ρόλου και των δυνατοτήτων της για την υλοποίηση του προγράμματος  
β) Να χρηματοδοτήσει το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια 
Εθνολαογραφικής έρευνας, Συλλογή στοιχείων-σύνταξη φακέλου κατοχύρωσής του ως 
προϊόντος ΠΟΠ¨ Ευρυτανίας από τις πιστώσεις ΚΑΠ της ΠΕ Ευρυτανίας (Υπ΄ αριθμ. 
12/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 7ΝΞ77ΛΗ-Ρ1Β) με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Ευρυτανίας 2018)  
γ) Να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.  
δ) Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.  
ε) Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης . 
2.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης, αναλαμβάνει: 
α) Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα 
σύμβαση. 
β) Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση 
του αντικειμένου της σύμβασης. 
γ) Να συμμετέχει με τον επιστημονικά υπεύθυνο σε συσκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα, 
εφόσον ζητηθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόοδο του ερευνητικού 
προγράμματος. 
δ) Την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
ε) Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας. 
στ) Να αποστέλλει με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης το σχετικό παραδοτέο στην 
Επιτροπή Παραλαβής και στη συνέχεια, έπειτα από την παραλαβή του παραδοτέου, όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή (Πρακτικό Επιτροπή 
Παραλαβής, Πρακτικό ΚΕΠ, τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) στην 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  

  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από :  
- Την κ. Χαντζοπούλου Ελισάβετ, Τεχνολόγο Γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον 
Μπογιαντζή Ιωάννη,  Γεωπόνο  της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. 
Ευρυτανίας, 
- Την κ. Ελένη Αποστολίδου, Κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας, με αναπληρωτή  τον Γεώργιο Λάιο, Κτηνίατρο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ. Ευρυτανίας 
- Τον καθηγητή ..............................................., με Αναπληρωτή τον 
................................... 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 
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 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
 Η παρακολούθηση της τήρησης όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
 Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.  
 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
 Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.   
 Τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επί μέρους σταδίων 
του αντικειμένου της σύμβασης.  
 Η σύνταξη του Πρακτικού, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Π.Σ και εγκρίνεται η 
πληρωμή του ποσού που αναφέρεται για κάθε παραδοτέο το οποίο έχει προηγουμένως 
εγκρίνει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Το σχετικό Πρακτικό θα 
κοινοποιείται στον φορέα υλοποίησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της που ορίζεται ο 
πρώτος εκπρόσωπος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 
συνεδρίαση. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία  
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση των αποτελεσμάτων του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ολικά ή 
μερικά σε τρίτο. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκόψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα 
και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου της 
παρούσας Σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Ευρυτανία.  
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 Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν 
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις 
της προγραμματικής συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η 
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την προγραμματική αυτή Σύμβαση. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα  (4) όμοια πρωτότυπα και έλαβε δύο 
ο κάθε συμβαλλόμενος.  

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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