
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3041
11 Νοεμβρίου 2014

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242/134250
Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση της 
Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνο−
λογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕ−
ΤΑΚ), συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 
εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00 €) στο πλαί−
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ 2007−2013, 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και καθορισμός των όρων, του τρόπου κα−
ταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών 
πληρωμής και ελέγχου της επιχορήγησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/27−11−1995) «Περί Δημο−

σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 
26 και 22 παρ. 3.

2) Το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 « Περιορισμός 
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

3) Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α΄/3−12−2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53Α΄/31−3−2010) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε−
λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις».

4) Το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/25−01−2013) 
σύμφωνα με το οποίο υπόλογοι διαχειριστές συγχρημα−
τοδοτούμενων έργων δύναται να ορίζονται και Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

5) Την παρ. 2, του άρθρου 62, την παρ. 46 και το 
προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 32/11−02−2014) «Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες 
και κυρώσεις για την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνι−
κής νομοθεσίας».

6) Το ΠΔ 402/1988 (ΦΕΚ 187Α΄/26−8−1988) «Περί Οργα−
νισμού του Υπουργείου Γεωργίας».

7) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22−4−2005).

8) Το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 89/10−06−2014 (ΦΕΚ 134Α΄/
10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

9) Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β΄/9−7−2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».

10) Την αριθμ. 2014380/377/0026/27−2−1998 (ΦΕΚ 284Β΄/ 
24−3−1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων 
σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού».

11) Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008 υπουργική 
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιή−
θηκε με τις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7−9−2009, 28020/
ΕΥΘΥ1212/19−7−2010 και 5058/ΕΥΘΥ138/5−2−2013 υπουρ−
γικές αποφάσεις Συστήματος Διαχείρισης.

12) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 (ΕΕΕΕ L 210/25/31−7−2006) περί καθο−
ρισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999.

13) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕΕΕ L 371/1//27−12−2006) για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανο−
νισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

14) Την αριθμ. C/2007/5534/12−11−2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού» ΕΣΠΑ 2007−2013, (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. C/2012/9763/
18−12−2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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15) Την αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ −ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/
13−10−2011), με την οποία το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΓΕΕΚΑ − ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΛΟΓΑΚ συγχωνεύτηκαν σε 
ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός 
Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ).

16) Την αριθμ. πρωτ. 3.23141/6.5938/21−1−2014 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης 
«ΑγροΕΤΑΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυ−
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή 
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 
(ΑΔΑ: ΩΜΡΩΒ−863).

17) Την αριθμ. 1399/80058/24−06−2014 Απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων −Γενι−
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προ−
ϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών με την 
οποία ορίστηκε Υπόλογος ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ για την 
υλοποίηση της Πράξης με MIS 453350 (ΑΔΑ: ΒΙΨΨΛ−Β2Ι).

18) Τη Συλλογική Απόφαση Ε1828 σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε η εγγραφή στο ΠΔΕ της Πράξης «Εκ−
πόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ανα−
πτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)», με Κωδικό 
Πράξης 2014ΣΕ18280000.

19) Το αριθμ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ/23−5−2008 Εγ−
χειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρη−
ματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το αριθμ. έγγραφο 58702/ΕΥΘΥ2535/23−12−2010.

20) Τον αριθμ. 37135/ΓΔΑΠΠΠ5537/8−8−2008 Οδηγό 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδο−
τούμενων Πράξεων, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.

21) Το αριθμ. 9376/Γ/1826/31−07−2009 (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Έγ−
γραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) 
ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και 
το αριθμ. 9.7672/οικ.6.947/03−06−2009 (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) 
Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ» ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.

22) Την αριθμ. πρωτ. 3.19983/6.4883/20−6−2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕΖΑΛ−ΨΓ8), Κωδικός 64, πρόσκληση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων 
σχετικά με την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμο−
γής στον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες (κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος) για ένταξη και χρηματοδό−
τηση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04, 05, 
06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».

23) Την αριθμ. 6 απόφαση της 19ης/15−7−13 Συνεδρία−
σης του ΔΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρί−
θηκε η υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εκπόνηση καινοτόμων 
σχεδίων εφαρμογής στον πρωτογενή τομέα από αυτο−
απασχολούμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 €.

24) Την αριθμ. πρωτ. 1012/31−7−2013 αίτηση χρηματο−
δότησης του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ 
(αρ. πρωτ. ΕΥΔ: 3.23141/6.5938/31−7−2013) σχετικά με την 
ένταξη της Προτεινόμενης Πράξης και το συνημμένο σε 
αυτή Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠΠ).

25) Την αριθμ. 9 απόφαση της 22ης/2−9−2013 Συνεδρί−
ασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρί−
θηκε η πρόθεση υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση 
σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα.

26) Την αριθμ. 28 απόφαση της 31ης/24−1−2014 Συ−
νεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία 
εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων 
Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα.

27) Το αριθμ. πρωτ. 373/17−2−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο 
ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της 
Πράξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών−
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών−Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων και 
Άλλων Φορέων.

28) Την από 1−7−2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση της πράξης.

29) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 9.000.000,00 € σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα κα−
λυφθεί από πιστώσεις του Π.Δ.Ε., Συλλογική Απόφαση 
Ε1828 −Κωδικό Πράξης 2014ΣΕ18280000, με συγχρημα−
τοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιχορήγηση

Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ από πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑΕ1828 με Κωδικό 
Πράξης 2014ΣΕ18280000) με χρηματικό ποσό ύψους 
9.000.000,00 € για την υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση 
σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με (MIS 453350), στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007−2013, του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 2
 Όροι Επιχορήγησης

Ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, ως Υπόλογος − Τελικός Δικαιούχος 
και φορέας υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται:

1. Να τηρεί τους όρους της με αριθμ. 3.23141/6.5938/
21−1−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντι−
ας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και των τυχόν τρο−
ποποιήσεων αυτής καθώς και του Συμφώνου Αποδοχής 
των Όρων της Απόφασης Ένταξης.

2. Να τηρεί την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομο−
θεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης.

3. Να τηρεί τους όρους της από 1−7−2014 υπογρα−
φείσας σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ. για 
την υλοποίηση της πράξης.
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4. Να ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι−
κών Αναφορών, Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων 
και Άλλων Φορέων του ΥΠΑΑΤ για τον σχεδιασμό και την 
πορεία υλοποίησης του φυσικού έργου και με κοινοποίηση 
των μηνιαίων δελτίων δαπανών που αφορούν τις πράξεις 
καθώς και των εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.

5. Να υποβάλλει για κάθε υποέργο τον τελικό απο−
λογισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δι−
εύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών, Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων και 
Άλλων Φορέων του ΥΠΑΑΤ όπως και στην Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

6. Κάθε δαπάνη ή αμοιβή του Τελικού Δικαιούχου πέρα 
των οριζομένων ως επιλέξιμων βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Φορέα (ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ).
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 Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Διαδικασία και δικαιολογητικά για την καταβολή 
της χρηματοδότησης.

1.1. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορή−
γησης έχουν ως ακολούθως:

α) Αίτηση του Υπολόγου − Τελικού Δικαιούχου ΕΛΓΟ−
ΔΗΜΗΤΡΑ υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Οργανισμού, με την οποία ζητείται η καταβολή της 
επιχορήγησης. 

β) Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Παρακολούθησης 
Εποπτευομένων και Άλλων Φορέων προς την Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκτέλεσης του Προϋ−
πολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ζητείται 
η καταβολή της επιχορήγησης στον Υπόλογο−Τελικό 
Δικαιούχο.

γ) Την από 1−7−2014 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση της Πρά−
ξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 
453350), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007−2013, 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, η οποία περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους:

• Τον σκοπό για τον οποίο δίνεται η επιχορήγηση και 
την περιληπτική περιγραφή των ενεργειών.

• Την υποχρέωση του φορέα να διαθέσει το ποσό της 
επιχορήγησης αποκλειστικά για το σκοπό που εγκρί−
θηκε και για κάλυψη μόνο δαπανών επιλέξιμων για το 
πρόγραμμα.

• Την υποχρέωση του φορέα να επιστρέψει το ποσό 
της επιχορήγησης που τυχόν δεν χρησιμοποιήθηκε. Σε 
περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης ή αθέτη−
σης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, η υποχρέωση του φορέα να επιστρέψει το 
ποσό της επιχορήγησης προσαυξημένο νόμιμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 «περί κωδικού εισπράξε−
ως Δημοσίων εσόδων» και σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007 
(ΦΕΚ Α 267) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς−Εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για 
την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπα−
ϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από οποιοδήποτε 
έλεγχο μη επιλέξιμη δαπάνη ή μη ύπαρξη παραστατικών 
στοιχείων (όπως προβλέπει η παρούσα απόφαση και ο 
Κ.Φ.Α.Σ.) τότε η δαπάνη απορρίπτεται σαν «μη επιλέξιμη».

δ) Προϋπολογιστική κατάσταση δαπανών σε δύο (2) 
αντίγραφα υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Φορέα ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ και θεωρημένη από την 
Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα όπου θα αναφέρονται 
οι προγραμματισμένες δαπάνες στα πλαίσια του εγκε−
κριμένου Τεχνικού Δελτίου.

ε) Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα για την αποδοχή της 
επιχορήγησης που προβλέπει η παρούσα απόφαση για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει.

στ) Τιμολόγιο για την καταβολή της επιχορήγησης.
ζ) Εξοφλητική απόδειξη.
η) Αντίγραφο της υπουργικής απόφασης στην 

οποία καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης, κα−
θώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αριθμ. 
2014380/377/0026/26−2−1998 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών, «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής 
επιχορηγήσεων σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ από πιστώσεις του 
Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) 
περί ελέγχου επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων και τις 
διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α 163).

θ) Φορολογική ενημερότητα.
ι) Ασφαλιστική ενημερότητα.
1.2. Για την καταβολή της επιχορήγησης στον Υπόλο−

γο−Δικαιούχο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Η καταβολή της επιχορήγησης στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗ−

ΤΡΑ πραγματοποιείται με χρέωση της ΣΑΕ 182/8 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Για την πληρωμή της επιχορήγησης στον Τελικό 
Δικαιούχο, ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, ως Υπόλογος και Τελι−
κός Δικαιούχος υποβάλει στην Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης, Τμήμα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 
(Τακτικού και ΠΔΕ) τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 
2014380/377/0026/26−2−1998 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών, «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής 
επιχορηγήσεων σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ από πιστώσεις του 
Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) περί ελέγχου 
επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων και τις διατάξεις του 
άρθρου 76 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α163).

γ) Για την πληρωμή κάθε επόμενης δόσης μετά την 
προκαταβολή, ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλει και απο−
λογιστική κατάσταση δαπανών σε 3 (τρία) αντίγραφα 
υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Οργανισμού θε−
ωρημένη από την Οικονομική Υπηρεσία του στην οποία 
αναφέρονται όλες οι δαπάνες ανά πράξη από την πί−
στωση των προηγουμένων δόσεων.

δ) Το ποσό της επιχορήγησης κατατίθεται σε ιδιαί−
τερο διακριτό τραπεζικό λογαριασμό όψεως, ο οποίος 
τηρείται από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, για την συγκεκριμένη 
πράξη. Ο Τελικός Δικαιούχος (ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ ) οφείλει 
να υποβάλει στοιχεία της κίνησης του λογαριασμού 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και στην 
Αρχή Πληρωμής και ειδικότερα για τους δημιουργού−
μενους τόκους.

ε) Το γραμμάτιο κατάθεσης και η κίνηση του λογα−
ριασμού της Τράπεζας (EXTRAIT), αποτελούν δικαιολο−
γητικά για κάθε επόμενη επιχορήγηση.

στ) Οι τόκοι που προκύπτουν παραμένουν στο λο−
γαριασμό μαζί με τυχόν αδιάθετο ποσό επιχορήγησης 
της πράξης και επιστρέφονται στο τέλος του χρόνου.

2. Εμφάνιση πληρωμής της χρηματοδότησης στη δη−
μόσια ληψοδοσία.

Η εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης από την 
αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Προ−
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων διενεργείται με την 
έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμά−
των, με την υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών: 
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α) αντίγραφο της υπουργικής απόφασης χρηματοδό−
τησης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
(ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ), 

β) αντίγραφο της εντολής της αρμόδιας για την εκτέ−
λεση της ΣΑΕ 182−8 Διεύθυνσης, προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) για την χρηματοδότηση του έργου, με 
κωδικό 2104ΣΕ18280000, 

γ) αντίγραφο δελτίου αναγγελίας (EXTRAIT), της Τ.τ.Ε. 
περί εκτέλεσης της ανωτέρω εντολής.

Άρθρο 5
Διαδικασία Ελέγχου της Επιχορήγησης

1. Ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να τηρεί σε ειδι−
κούς φακέλους και να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων 
ελεγκτικών οργάνων (Κοινοτικών και Εθνικών) τα νόμιμα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων πραγματοποιούνται 
οι σχετικές δαπάνες και όπως αυτά προβλέπονται από 
τον ΚΦΑΣ, σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α΄/
3−12−2007) «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς.

Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φέρουν 
σφραγίδα με τον χαρακτηρισμό Ε.Π. Εκπόνηση σχε−

δίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350), στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007−2013, του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

Όλα τα παραστατικά φυλάσσονται στην Οικονομική 
Υπηρεσία του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλει στο Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Ελεγκτικό Συνέ−
δριο, απολογιστικά μετά το πέρας διμήνου από τη λήξη 
του οικονομικού έτους 2014, απολογισμό της συνολικής 
οικονομικής του δραστηριότητας, καθώς και ξεχωριστό 
απολογισμό της χρηματοδότησης που έλαβε [άρθρο 41, 
Ν. 4129/2013 (Α.52), όπως ισχύει].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 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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