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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 36830 (1)
Εξαίρεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστη−
μάτων του Υπουργείου Εξωτερικών από το πλαίσιο 
λειτουργίας του «Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη−
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3566/07 «Κύρωση ως Κώδικα 

του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 117/
Α΄/05.06.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο−
νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/
Α΄/16.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 1 παρ. 2 
του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02.02.2012) και το άρθρο 75 
του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/EE, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013)
και το άρθρο 52 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α΄/9.8.2014 
και ισχύει.

3. Την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2/5482/ 
0026/24.02.2014 κοινής υπουργικής απόφασης του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουρ−
γίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.)» (ΦΕΚ 
545/Β΄5.3.2014).

4. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 119/25.06.2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−09−2012).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

Εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνι−
ών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συ−
στημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών από το πλαίσιο 
λειτουργίας του «Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.), λόγω της ειδικής φύσεως και της αποστολής 
του Υπουργείου Εξωτερικών (διασφάλιση και προστασία 
απορρήτου επικοινωνιών σε θέματα εθνικής ασφάλειας 
και διεθνών σχέσεων της χώρας). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ   

F  
 Αριθμ. ΔΥ1 α/73751 (2)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−

ματος του Δικηγόρου, της Παπακώστα Κων/νας, που 
υπηρετεί σε θέση της παρ. 9 του άρθρου 55 του
Π.Δ. 63/2005, στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/10−3−2000), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
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β) του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/
22−4−2005), άρθρο 57 παρ. 8 και 55 κ' 56 αυτού,

γ) του Π.Δ. 65/27−6−2011 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ( ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011).

δ) του Π.Δ. 88/10−06−2014 «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 133/Α΄/10−06−2014.

ε) του Π.Δ. 89/10−06−2014 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/
10−06−2014).

2. Την ΔΥ1 α/61326/10−07−2014 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας με την οποία διορίστηκε η Παπακώστα Κωνστα−
ντίνο του Ιωάννη, Δικηγόρος, σε θέση προσωπικού του 
άρθρου 33 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 2190/94 (άρθρο 55 παρ. 9 
του Π.Δ. 63/2005) στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ 438/Υ.Ο.Δ.Δ./22−07−2014).

3. Την υπ’ αριθμ. 53/2003 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του 
λειτουργήματος του Δικηγόρου, της Παπακώστα Κων−
σταντίνας του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Σ 891989) από 11−06−2014 
ημερομηνίας πρόσληψης αυτής, η οποία προσλήφθηκε 
με την ΔΥ1 α/οι 61326/10−07−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας, (ΦΕΚ 438/ΥΟΔΔ/22−07−2014) σε θέση της 
παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

F
Αριθμ. 1545/109527 (3)  
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22−11−2013 (ΦΕΚ 

3078/τ. Β΄/04−12−2013) κοινής υπουργικής απόφασης, 
σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής 
αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γε−
ωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για 
την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας 
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 37 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ/267/Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του 
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ/53/Α΄) και την παρ. 11 του άρθρου 

1 της από 18/12/2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 246), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 (Α΄ 51).

β. του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 και του άρθρου 20 
παρ. ιβ) του Ν. 4270/2014.

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης Ορ−
γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως 
ισχύουν.

3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−10 τ.Α΄) και ειδικότερα το 
άρθρο 186 παράγραφος II κεφάλαιο Α/αριθ. 5 και κε−
φάλαιο Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο IX.

4. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40/τ.Α΄/
15−03−2010) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ − 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ MΕΤPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗ−
ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», όπως ισχύει.

5. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) "Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015 και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή 
ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/2009) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα 
«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 
για την εφαρμογή του»

8. Τους κανονισμούς όπως ισχύουν:
α. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 

2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ια−
νουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».

γ. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανό−
νων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
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που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του 
Συμβουλίου.

δ. (Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσε−
ων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 375/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας 
Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 885/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.

ε. (Ε.Κ.) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013).

στ. (Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου.

ζ. (Ε.Κ.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργι−
κής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) 
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 
485/2008 του Συμβουλίου.

η. (ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του ΕΚ και του Συμβου−
λίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους 
για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

9. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων,

10. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προ−
γραμματισμού 2007−2013, όπως τροποποιημένη ισχύει.

11. Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών 
Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013.

12. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄) από−
φαση Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».

14. Την υπ’ αριθμ. 34658/04−07−2014 (ΦΕΚ 1880/τ.Β΄) 
απόφαση Πρωθυπουργού ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας (ΦΕΚ 1825/Β΄/04−07−2014».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ490/30−7−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2110) απόφα−
ση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη».

16. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/8.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

18. Το έγγραφο αριθμ. 3384/106239/25−8−2014 του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22−11−2013 
(ΦΕΚ 3078/τ. Β΄/04−12−2013) κοινής υπουργικής απόφα−
σης, σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής 
αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωρ−
γικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την 
περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβο−
λής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»:

1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή, των αιτήσεων, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Μέτρου 
είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. (εφεξής 
Φορέας Εφαρμογής − ΦΕ).

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ενί−
σχυσης μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο, που δημοσιεύεται 
15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου υποβολής, σε 
τρεις τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφο−
ρίας και ταυτόχρονα αναρτάται στις ιστοσελίδες www.
agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

3. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ενί−
σχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια 
προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορε−
τικό φυσικό αντικείμενο.

4. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε περισ−
σότερους του ενός τομείς για την ίδια ή διαφορετική 
περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αί−
τησης ενίσχυσης ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, 
με ευθύνη του ΦΕ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενί−
σχυσης των δικαιούχων γίνεται είτε από αξιολογητές 
του Φ.Ε., είτε με τη χρήση πιστοποιημένου Μητρώου 
Αξιολογητών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
Μέτρου δύναται να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός αξιο−
λογητής (ιδιώτης), ο οποίος επιλέγεται από το ΥΠΑΑΤ 
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του 
εξωτερικού αξιολογητή του προηγούμενου εδαφίου.

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις δι−
καιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
6, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην αποκλειστική προθεσμία των δεκα−
πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. 
Μη προσκόμιση του συνόλου των στοιχείων, έως την 
ταχθείσα προθεσμία, συνεπάγεται μη περαιτέρω αξι−
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ολόγηση της αίτησης ενίσχυσης η οποία διαβιβάζεται 
στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 με 
εισήγηση απόρριψης.

7. Κάθε αίτηση ενίσχυσης για την οποία διαπιστώνε−
ται πληρότητα φακέλου, προωθείται για αξιολόγηση 
εξετάζοντας την επιλεξιμότητα της αίτησης ενίσχυσης 
και του δικαιούχου σύμφωνα με τα Κριτήρια επιλογής 
πράξεων, τη φερεγγυότητα και βιωσιμότητα του δικαι−
ούχου της επένδυσης τη βιωσιμότητα του προτεινόμε−
νου επενδυτικού σχεδίου και τη βαθμολόγηση σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα Κριτήρια επιλογής πράξεων.

8. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται ότι δεν είναι σύμ−
φωνες με τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου απορ−
ρίπτονται με τη σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης, 
κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 8.

9. Ο αριθμός των αιτήσεων ενίσχυσης που θα εγκρί−
νονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για χρηματοδότηση στα πλαί−
σια του Μέτρου 123Α της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, 
σχετίζεται με τις διαθέσιμες πιστώσεις και ο αριθμός 
τους εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων 
αιτήσεων που πληρούν όλα τα προαναφερόμενα στην 
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

10. Οι επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγη−
σης, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες επενδύσεων 
για βαθμολόγηση, ως εξής:

α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής 
δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την 
αίτηση άνω των 500.000 ευρώ σε όλους τους Τομείς 
εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας 
παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση.

β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής 
δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την 
αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000 ευρώ σε όλους τους 
Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ε) 
της ίδιας παραγράφου.

γ) Μετεγκαταστάσεις − Εκσυγχρονισμοί − συμπληρώ−
σεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την 
αίτηση άνω των 500.000 ευρώ, σε όλους τους Τομείς 
εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας 
παραγράφου.

δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων − επεκτάσεις, εκσυγχρο−
νισμοί − μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογι−
σμού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τομείς: 
Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά 
και Αρωματικά Φυτά.

ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων − επεκτάσεις παραγωγικής 
δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την 
αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς: Ζω−
οτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και 
Αρωματικά Φυτά.

Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθμολόγησης:
α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστά−

σεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσε−
ων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 
500.000 ευρώ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος 
Α της παρούσας.

β) Αιτήσεις ενίσχυσης:
αα) που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας πε−

ριβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, 
άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορί−
ζεται από την εισήγηση του ΦΕ, και αφορά δαπάνες για 

την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν 
οι άδειες λειτουργίας.

ββ) που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες 
είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων αρ−
μόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετε−
γκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος.

11. Οι αιτήσεις ενίσχυσης του ανωτέρω εδαφίου δεν 
εξαιρούνται από την εξέταση της βιωσιμότητας της 
πρότασης.

12. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης της 
αίτησης ενίσχυσης τίθεται υπόψη της Πρωτοβάθμιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 έγκρισης αι−
τήσεων ενίσχυσης, προκειμένου για τη λήψη απόφα−
σης. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζο−
νται οι αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης. Στους 
δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν 
καταρχήν έγκρισης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και 
οι οποίες βρίσκονται εντός των πλαισίων δεσμεύσεων 
του Προγράμματος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής απόφαση Προέγκρισης, με τα 
στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση της 
αίτησης, με σκοπό να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, για 
την οριστική ένταξη τους.

13. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνεται ότι δεν είναι σύμ−
φωνες με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του Μέτρου 
απορρίπτονται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης. 
Οι λόγοι απόρριψης γνωστοποιούνται γραπτώς στους 
υποψήφιους επενδυτές, μετά την έγκριση των πρακτι−
κών της συνεδρίασης.

14. Οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης 
απορρίφθηκαν από την Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική 
Επιτροπή, δύνανται να υποβάλουν ένσταση επί του 
αποτελέσματος εντός 30 ημερών από την κοινοποίη−
ση του σε αυτούς, με απόδειξη, προσκομίζοντας πρό−
σθετα δικαιολογητικά ή νέα στοιχεία που δύναται να 
επηρεάσουν την αρχική απόφαση της Επιτροπής. Οι 
ενστάσεις εξετάζονται από Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτι−
κή Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι 
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εγγράφως. Η απόφαση 
της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων είναι ορι−
στική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

15. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καθορίζονται, η διαδικασία υποβολής των 
αιτήσεων ενίσχυσης, αξιολόγησης, οι συναρμόδιοι φο−
ρείς, τα κριτήρια βαθμολόγησης με τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας και κάθε θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

1. Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δι−
καιούχους καταβάλλεται από διαπιστευμένο οργανισμό 
πληρωμών. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρημα−
τοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα 
ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

2. Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορήγηση προκα−
ταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του 
Καν (ΕΚ)1974/2006 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 
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και ισχύει. Η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή μετά 
την απόφαση Ένταξης.

3. Ο Δικαιούχος μετά τη λήψη της απόφασης ορι−
στικής ένταξης της αίτησης ενίσχυσης, υποχρεούται 
να υποβάλλει αίτηση προς τον Οργανισμό Πληρωμών 
(ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου να λάβει τον αριθμό μητρώου 
συναλλασσόμενου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις 
καταβολές των ενισχύσεων της αίτησης πληρωμής.

4. Για την καταβολή του κάθε τμήματος της ενίσχυσης, 
ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις 
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλο−
ποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά με τα οποία 
θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές 
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι η 
πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
(αρχική ή τροποποιημένη).

5. Οι πιστοποιήσεις εξοπλισμού, από τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων, των επενδυτι−
κών σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου, 
θα πρέπει να γίνεται βάσει του σειριακού αριθμού που 
θα αναγράφεται υποχρεωτικά, ώστε να γίνεται πλήρης 
ταυτοποίηση του μηχανήματος σε επίπεδο μοναδικότη−
τας και να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσι−
κού αντικειμένου με αυτόν του μηχανήματος που είναι 
εγκατεστημένο στο χώρο της επένδυσης.

6. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Οι−
κονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση:

α. φάκελο, για την καταβολή της εγκεκριμένης δημό−
σιας δαπάνης ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση πληρωμής στην οποία θα πρέπει να αναγρά−
φονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης 
καθώς και για το αν πρόκειται για μερική ή τελική δόση.

β. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, συγκεντρωτική 
κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότηση των πραγμα−
τοποιηθεισών δαπανών σε κάθε μερική πληρωμή καθώς 
και το υπόδειγμα ολοκλήρωσης της πράξης κατά την 
τελική πληρωμή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να φέρουν 
οπωσδήποτε την σφραγίδα του δικαιούχου και την υπο−
γραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

γ. Αντίγραφο θεωρημένης πολεοδομικής αδείας. Ση−
μειώνεται ότι, στην πρώτη πληρωμή δεν είναι υποχρεω−
τική η προσκόμιση της δεδομένου ότι μπορεί να μην έχει 
εκδοθεί ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα 
πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σχετικής αίτησης 
που έχει υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομία για την 
έκδοση της. Αντίθετα η προσκόμιση της πολεοδομικής 
άδειας είναι απαραίτητη στην τελική πληρωμή και η μη 
ύπαρξη της αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του 
φακέλου πληρωμής μέχρι την προσκόμισή της.

δ. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτι−
ριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 που αφο−
ρά την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών 
από τον ίδιο τον δικαιούχο και για το προσωπικό που 
απασχολήθηκε στην επένδυση.

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συνάψε−
ως δανείου στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι 

όροι του δανεισμού καθώς και βεβαίωση από το αρμό−
διο πιστωτικό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει το 
ποσό που έχει εκταμιεύσει ο δικαιούχος και ο χρόνος 
της εκταμίευσης.

ζ. Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περι−
πτώσεις των επενδύσεων που αφορούν μονάδες σφαγής 
ζώων − πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας και μεταποί−
ησης κρέατος (οδηγία 77/99 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
31−12−1976 και οδηγία 64/433 ΕΟΚ της 26−6−1964).

η. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες 
(τελική πληρωμή): άδεια λειτουργίας περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις, κ.ά.. Στην περίπτωση που κατά την τε−
λική πληρωμή δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τους θα 
υποβάλλονται αντίγραφα των αιτήσεων στις αρμόδιες 
υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών αδειών, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι θα προσκομισθούν 
μόλις εκδοθούν και όχι αργότερα του 18μήνου από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (ημερομηνία έκ−
δοσης απόφασης τελικής πληρωμής).

θ. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύ−
σεων θα πρέπει να διαπιστώνεται η παύση λειτουργίας 
των υφιστάμενων μονάδων μέσω επιτόπιου ελέγχου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των 
δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος και συγκεκρι−
μένα: τα εξοφλημένα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, 
τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου ή προμηθειών οι οποίες 
θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα 
αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τις 
επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις.

Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να αναφέρεται σαν τόπος προορισμού των 
αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να 
αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί.

Ειδικά για την εξόφληση των τιμολογίων ή των απο−
δείξεων παροχής υπηρεσιών και μετά την τροποποίηση 
στις διατάξεις του ΠΔ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον Νόμο 
3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) άρθρο 19 του κεφ. Β' και ειδικότερα 
με την ΠΟΛ. 1091/14−6−2010 εγκύκλιο εφαρμογής παρά−
γραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της 
συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 
ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και άνω απαιτείται η τμηματική ή 
ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαρια−
σμού, με δίγραμμη επιταγή, απλή επιταγή ή ακόμη και 
με τη χρήσης ταχυδρομικής επιταγής − ταχυπληρωμής, 
έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Στην περίπτωση εξό−
φλησης από τον λήπτη των στοιχείων, με επιταγή, ο 
εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρμογή της ανωτέρω 
υποχρέωσης, να αποδεικνύει την συναλλαγή με φωτο−
αντίγραφο της επιταγής αυτής ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο ή μέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος και 
τον τύπο της επιταγής καθώς και τα έννομα αποτελέ−
σματα που συνεπάγεται η χρήση της, εφαρμογή έχουν 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 (ΦΕΚ 
Α΄401) περί επιταγών.

Εξόφληση με επιταγές τρίτων δεν καθιστά τη δαπά−
νη επιλέξιμη ως συγχρηματοδοτούμενη. Τα εξοφλημέ−
να τιμολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν τη λέξη 
ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώμα τους και να φέρουν σφραγίδα 
και υπογραφή του εκδότη είτε να συνοδεύονται από 
εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο 
τρόπος εξόφλησης.
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Επίσης, επισημαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσε−
ως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση.

Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παρα−
στατικών, τα οποία θα σφραγίζονται με ευθύνη της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα επιστρέ−
φονται στον δικαιούχο προκειμένου να ετοιμάσει δύο 
σειρές αντιγράφων οι οποίες θα επικυρωθούν από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των οποί−
ων, μία σειρά θα παραμείνει στην αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων και μία σειρά θα διαβιβασθεί στο ΦΕ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υπο−
βάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύ−
πων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
δικαιούχου.

7. Μετά τον έλεγχο των φακέλων, την επίσκεψη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης στον χώρο υλοποίησης

της αίτησης ενίσχυσης και την πιστοποίηση των ερ−
γασιών και δαπανών η Επιτροπή συντάσσει: Το πιστο−
ποιητικό για την πληρωμή της συνδρομής, βεβαίωση 
προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης των τιμο−
λογίων, τα οποία συμπληρώνονται στο φάκελο με τα 
δικαιολογητικά πληρωμής που προσκόμισε ο δικαιούχος.

Όλα τα υποδείγματα, μετά τον έλεγχο, πρέπει να 
αναγράφουν στην τελευταία σελίδα, εκτός από τα στοι−
χεία του δικαιούχου, την ημερομηνία που ελέγχθηκαν 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα ονόματα 
των μελών της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να φέρουν 
μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες 
των υποδειγμάτων και να είναι θεωρημένα από τον Προ−
ϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
της Περιφέρειας ή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, ο 
φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντί−
γραφο με τα παραστατικά πληρωμής διαβιβάζονται στο 
ΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά 
πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πλη−
ρωμής παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία στη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων και ένα αντίγραφο του φακέλου με τα 
δικαιολογητικά πληρωμής παραδίδεται στο δικαιούχο 
για το αρχείο του.

9. Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις 
χρηματοδοτούμενες δαπάνες για τα οποία εισπράτ−
τονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στο 
ΦΕ, όπως αντίστοιχα και από τις λοιπές εμπλεκόμε−
νες υπηρεσίες και το δικαιούχο και είναι στη διάθεση 
της Επιτροπής τουλάχιστον επί πέντε έτη μετά από το 
έτος που πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή από τον 
οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά».

Ο ΦΕ πραγματοποιεί δευτεροβάθμιους ελέγχους σε 
δείγμα των επενδύσεων από 1% ως 10% ανάλογα με 
τον κλάδο δραστηριότητας, την ανάλυση κινδύνου πα−
ρεκτροπής και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει.

10. Με ευθύνη της Δ/νσης Προγραμματισμού Τμήμα Β ' 
/ΦΕ γίνεται η εκκαθάριση των δαπανών, βάσει των στοι−
χείων του ελέγχου που διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οποία πιστοποιήθηκε 
και βεβαιώθηκε ότι η πράξη δύναται να χρηματοδοτηθεί 
από το ΕΓΤΑΑ, συμπληρώνοντας το χρηματοοικονομικό 
δελτίο. Κατά την εξέταση των φακέλων, ο ΦΕ τηρεί 
σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία πρωτο−
κόλλησης αυτών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις και τα 
δικαιολογητικά είναι σωστά συμπληρωμένα.

Προκειμένου για κάλυψη επειγουσών αναγκών ή αδι−
καιολόγητων καθυστερήσεων των Επιτροπών του πα−
ρόντος άρθρου, ο έλεγχος του φακέλου πληρωμής στο 
σύνολο του είναι δυνατόν να διενεργείται και από τον 
φορέα εφαρμογής.

11. Το πληρωτέο ποσό των ενισχύσεων, ανά αίτηση 
πληρωμής προσδιορίζεται από το ποσοστό της Δημόσι−
ας Δαπάνης που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες επιλέξι−
μες δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες x ποσοστό ενίσχυσης) 
και ανάλογα με το κλιμακούμενο ποσοστό ενίσχυσης 
όπως προσδιορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την μερική πληρωμή 
της πράξης υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες οι μη επιλέξιμες, οι δα−
πάνες για γενικά έξοδα, απρόβλεπτα και οι υπερβάσεις 
κόστους των επιμέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε 
σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής ή τροποποιημένης 
πράξης και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% (από 
μη επιλέξιμες δαπάνες) μεταξύ του ποσού που πρέπει 
να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πλη−
ρωμής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο 
δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης 
πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση.

12. Κατά την τελική πληρωμή για τον υπολογισμό των 
επιλέξιμων δαπανών, αφαιρούνται από τις πραγματοποι−
ηθείσες δαπάνες μόνον οι δαπάνες για τις μη επιλέξιμες 
εργασίες (άρθρο 5) και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω 
του 3% μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί 
στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του 
ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού 
εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε 
θα εφαρμόζεται μείωση κατά το ποσό της διαφοράς 
τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. 65/2011. 
Επίσης αφαιρούνται οι εγκεκριμένες δαπάνες που δεν 
έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο ενώ είναι 
δυνατός ο συμψηφισμός δαπανών μεταξύ των διαφό−
ρων κονδυλίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (οικοδομικά, 
μηχανολογικά κ.λπ.).

13. Κατά τις τμηματικές πληρωμές είναι δυνατή η πι−
στοποίηση και συνεπώς η καταβολή επιδότησης έναντι 
δαπανών που αφορούν την πληρωμή προκαταβολής 
δηλαδή πριν την έκδοση παραστατικού του Κ.Β.Σ. και 
που έχει καταβάλει ο δικαιούχος είτε για την προμή−
θεια μηχανολογικού εξοπλισμού είτε για την κατασκευή 
κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο όταν συνοδεύονται 
από ιδιωτικό συμφωνητικό κατατεθειμένο στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. και αποδεικτικό κατάθεσης του αναλογούντος 
ποσού μέσω Τραπέζης και εφόσον ο δικαιούχος έχει 
προβεί σε έναρξη της επένδυσης και έχει εκτελέσει 
φυσικό αντικείμενο.
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Διευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται για επιδότηση σε 
κανένα στάδιο, το άνοιγμα της πίστωσης σε δεσμευμένο 
λογαριασμό σε Τράπεζα για την εισαγωγή εξοπλισμού, 
επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους 
του επενδυτή με βάση εξοφλημένα μέσω Τράπεζας τι−
μολόγια εκδοθέντα για δαπάνη αντίστοιχη προς την 
προκαταβολή. Το αυτό ισχύει και για τις προκαταβολές 
μηχανημάτων που αγοράζονται από το εσωτερικό.

14. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρω−
μές για προκαταβολή επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της τμηματικής 
πληρωμής.

15. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καταβάλλονται οι ενισχύσεις στους δι−
καιούχους με βάση τα ποσά ενίσχυσης που προκύπτουν 
από το χρηματοοικονομικό δελτίο της παρούσης. Το 
ποσοστό εκτέλεσης της πράξης που αναφέρεται στη 
βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων, 
είναι ενδεικτικό της πορείας της πράξης και δεν δια−
μορφώνει τα ποσά των ενισχύσεων που πράγματι θα 
καταβληθούν στους δικαιούχους.

Η ανωτέρω απόφαση αναγνώρισης και εκκαθάρισης 
των ενισχύσεων διαβιβάζεται:

α) στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνημμένα τα δικαιολογητικά 
που καθορίζονται σύμφωνα με εγκύκλιό του,

β) σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που αφορούν 
την παρακολούθηση των επενδύσεων και Προγραμμά−
των που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

γ) στον δικαιούχο υλοποίησης της επένδυσης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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