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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1726

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

20 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 320856
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συ−
μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο−
νισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 867/08 της
Επιτροπής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργι−
κών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και
τη χρηματοδότησή τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄)
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά
μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου και 867/08 της Επιτροπής, όσον αφορά
τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προ−
γράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους».
1.2 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
1.3 Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του ν.
2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας».
1.5 Της υπ’ αριθμ. 379286/2001 απόφασης του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμών».
1.6 Της υπ’ αριθμ. 222700/15.2.2002 (Β΄ 215) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Διευθύν−

σεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».
1.7 Του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
1.8 Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
1.9 Tων άρθρων 103 και 125, του Καν(ΕΚ) 1234/07 του
Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα «Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ».
1.10 Του Καν.(ΕΚ) 867/08 της Επιτροπής για τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής του καν (ΕΚ)1234/2007 του Συμβου−
λίου, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων,
τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότη−
σή τους (L 237), όπως ισχύει.
1.11 Του κανονισμού περί διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ−
Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λο−
γαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
(Β΄ 1470)
1.12 Του κανονισμού περί οργανωτικής διάρθρωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ−ΝΠΙΔ) (Β΄ 1104)
2. Την υπ’ αριθμ. 105833/17.7.2009 γνώμη του Τμήματος
Συνδεδεμένων Καθεστώτων και Προγραμμάτων της Δ/
νσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Την από 28.7.2009 εισήγηση του Τμήματος Ελαίας
της Διεύθυνσης ΠΑΠ−Δενροκηπευτικής της Γενικής Διεύ−
θυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ−
μογής της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 κοινής υπουργικής
απόφασης για τα τριετή προγράμματα εργασίας των
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) που υλο−
ποιούνται στο χρονικό διάστημα από 1.4.2009 έως και
την 31.3.2012.
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Άρθρο 2
Διενέργεια προμηθειών και αναθέσεις έργων και
υπηρεσιών από τις ΟΕΦ − Σύναψη συμβάσεων
1. Για την ανάθεση έργων και υπηρεσιών και την προ−
μήθεια υλικών εξοπλισμού από τις Οργανώσεις Ελαιουρ−
γικών Φορέων σε τρίτους ακολουθείται η διαδικασία:
1.1. Για τις δαπάνες προμηθειών ή ανάθεσης έργων
ή παροχής υπηρεσιών που ανέρχονται σε ποσό ίσο η
μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ, συνάπτονται συμβάσεις
μεταξύ των ΟΕΦ και των αναδόχων ώστε να διασφα−
λίζεται η ποιότητα της προμήθειας ή της παρεχόμενη−
ςεργασίας και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης του
εγκεκριμένου προγράμματος.
1.2. Όλες οι προαναφερόμενες συμβάσεις συνάπτονται
οριστικά μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του σχεδίου
τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων υπο−
βάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά πριν την υπο−
γραφή τους και πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου
ή αγοράς της προμήθειας.
Σε αντίθετη περίπτωση οι δαπάνες θεωρούνται μη
επιλέξιμες προς ενίσχυση.
1.3.Οι αιτήσεις έγκρισης υποβάλλονται καθ΄ όλη την
διάρκεια υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος και
μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους υλοποίησης. Σε αντί−
θετη περίπτωση η δαπάνη της σύμβασης αποκλείεται
από τη χρηματοδότηση.
2. Οι ως άνω συμβάσεις ανάλογα με τη διάρκεια υλο−
ποίησης της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος
και για τη χρονική περίοδο αναφοράς από 1.4.2009 έως
31.3.2012 πρέπει να περιλαμβάνουν:
2.1. το αντικείμενο του έργου
2.2. το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών,
το ετήσιο σχέδιο κόστους χρηματοδότησης
2.3. το ετήσιο σχέδιο καταβολών της αμοιβής των ανα−
δόχων για την περίοδο από την 1ηΑπριλίου τρέχοντος
έτους έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους
2.4. τα ακριβή στοιχεία των έργων χωροθέτησης και
των επωφελούμενων απ’ αυτά (επωνυμία−ΑΦΜ) κυρίως
όταν πρόκειται για δημιουργία υποδομών ανάπτυξης
συστημάτων (βελτίωσης εργαστηρίων, Haccp – ISO, κα−
τασκευής μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, διάνοιξη
δρόμων και καλλιεργητικές παρεμβάσεις).
3. Τα συμπληρωματικά στοιχεία καθορισμού των έρ−
γων ανακοινώνονται στο ΥΠΑΑΤ προκειμένου να λάβει
γνώση για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμ−
ματος και να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 3 της υπ’ αριθμ.
266342/12.2.2009 κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι συμβάσεις προμήθειας πάγιου εξοπλισμού πρέπει
να έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους (από 1ηΑπριλί−
ου τρέχοντος έτους έως 31η Μαρτίου του επόμενου
έτους).
5. Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους των Ο.Ε.Φ.
για την έγκριση των συμβάσεων προμηθειών και της
διασφάλισης της νομιμότητας για την ανάθεση των
έργων/παροχής υπηρεσιών αποτελεί η συνυποβολή με
την υπό έγκριση σύμβαση:
5.1. της αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. για την κατακύρωση του έργου
και τον τρόπο επιλογής του αναδόχου (ανάλυση των
διαδικασιών στις οποίες προέβη το Δ.Σ. για την ανάθεση
του έργου οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις

της συνεταιριστικής νομοθεσίας και του καταστατικού
τους).
5.2. της οικονομοτεχνικής μελέτης, με ανάλυση της
παρεχόμενης εργασίας και του κόστους.
6. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ανάθεσης
έργων που συνάπτουν οι Ο.Ε.Φ. με τους αναδόχους,
περιλαμβάνουν πέραν των προβλεπομένων και οπωσδή−
ποτε τη διάταξη του άρθρου 4 παραγρ. 4 της σύμβασης
μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ, και των Ο.Ε.Φ., δηλαδή ότι «ο
ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώματα και να
απολαύει των ιδίων εγγυήσεων και ελέγχων έναντι και
των υπεργολάβων των Ο.Ε.Φ».
7. Σε όλες τις συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών των συμβούλων, απαιτείται η περιγραφή των
παραδοτέων του έργου για τα οποία τα πρακτικά παρα−
λαβής αυτών, υποχρεωτικά υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ ανά φάση χρηματοδότησης, προκειμένου να κριθεί
επιλέξιμη η αντίστοιχη δαπάνη.
Όσον αφορά τις μελέτες πρέπει να υποβάλλονται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μαγνητικό μέσο ή/και σε έντυπη
μορφή.
8. Δεν γίνονται αποδεκτές συμβάσεις οι οποίες δεν
είναι θεωρημένες από την οικεία ΔΟΥ κατά το στάδιο
της εκκαθάρισης (β’ δόση προκαταβολή και εξόφληση
υπολοίπου).
Άρθρο 3
Διαδικασίες χορήγησης της χρηματοδότησης −
Δικαιολογητικά
1. Οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος −
όροι και προϋποθέσεις.
1.1. Η χρηματοδότηση των ενεργειών του προγράμ−
ματος της Ο.Ε.Φ., οι πληρωμές οδοιπορικών, οι αγο−
ρές αναλώσιμων υλικών, οι δαπάνες υπεργολαβίας και
λοιπές δαπάνες, πραγματοποιούνται μέσω του ειδικού
λογαριασμού, που τηρείται ανά έτος για το πρόγραμμα
και αναφέρεται στην αίτηση της α΄ δόσης προκαταβο−
λής, με έκδοση τραπεζικών επιταγών ή με απευθείας
πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων των προ−
γραμμάτων των Ο.Ε.Φ. με το δικαιούμενο ποσό.
1.2. Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού του προγράμ−
ματος αποτελεί στοιχείο που ελέγχεται από τον Ορ−
γανισμό Πληρωμών προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι
δηλωθείσες δαπάνες στις σχετικές καταστάσεις πλη−
ρωμής.
1.3. Η ιδία συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. που αναλογεί στα
ποσά της α΄ και β΄ δόσης προκαταβολής της εθνικής και
κοινοτικής χρηματοδότησης και εφόσον προβλέπεται
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος,
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό συγχρόνως με την
χορήγηση της α΄ και β΄ δόσης προκαταβολής από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
1.4. Το υπόλοιπο ποσό της εθνικής και κοινοτικής
χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
κατά την εξόφληση, κατατίθεται επίσης από τα ιδία
κεφάλαια του φορέα, στον ειδικό λογαριασμό για την
κάλυψη των αναγκών του προγράμματος μέχρι τη λήξη
της ετήσιας περιόδου εκτέλεσής του.
1.5. Η πληρωμή μικρών απρόβλεπτων εξόδων για την
κάλυψη τρεχουσών αναγκών μέχρι ορίου 4.000 ευρώ
ετησίως, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με ανά−
ληψη ποσών μέχρι 1.000 ευρώ την κάθε φορά, από τον
ειδικό λογαριασμό του φορέα, με την προϋπόθεση ότι
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θα τηρείται αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
πληρωμών (π.χ. στοιχεία τιμολογίων και των εκδοτών
τους κ.τ.λ.)
1.6. Οι Ο.Ε.Φ. υποχρεούνται να καταχωρούν όλες τις
δαπάνες που επιδοτούνται από το εγκεκριμένο πρό−
γραμμα, με ειδική σημείωση στα λογιστικά τους βιβλία
(βιβλίο μητρώου παγίων εξόδων για τον πάγιο εξοπλι−
σμό − λοιπά λογιστικά βιβλία για τις λοιπές δαπάνες).
Τα λογιστικά τους βιβλία τίθενται στη διάθεση των
αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων για την
πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων.
2. Προμήθειες εξοπλισμού
2.1. Εφόσον οι Ο.Ε.Φ. χρηματοδοτούνται για την προ−
μήθεια εξοπλισμού, υποχρεούνται στην αγορά καινούρ−
γιου εξοπλισμού (άρθρο 7 Καν.(ΕΚ) 867/08) καθώς και
στη διατήρησή του σε λειτουργική κατάσταση τουλά−
χιστον για 5 έτη από την προμήθειά του. Σε αντίθετη
περίπτωση, επιβάλλεται η κύρωση της καταβολής από
τις Ο.Ε.Φ. ποσού διπλάσιου της αξίας του εξοπλισμού,
όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομίμων
αποσβέσεων.
2.2. Οι προμήθειες των παγίων, εκτός εξαιρετικών πε−
ριπτώσεων, πρέπει να πραγματοποιούνται έως ένα μήνα
πριν τη λήξη του προγράμματος έτσι ώστε να υπάρχει ο
απαιτούμενος χρόνος για την παραλαβή, εγκατάσταση
και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.
2.3. Για την επιλεξιμότητα της δαπάνης των παγίων
και την πληρωμή στο πλαίσιο του προγράμματος απαι−
τείται η προσκόμιση των οριστικών πρωτοκόλλων πα−
ραλαβής από τον τελικό αποδέκτη. Για τις περιπτώσεις
διεπαγγελματικών και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών
οργανώσεων (άρθρο 2 παρ. 2δ και 2β Καν(ΕΚ) 867/08),
απαιτούνται τα πρωτόκολλα παραλαβής από τα μέλη
τους ή τις ενώσεις τους.
2.4. Τα αγορασθέντα υλικά εξοπλισμού ή οι εγκατα−
στάσεις που αποκτώνται στα πλαίσια υλοποίησης της
παρούσας καθώς και όλα τα έντυπα (μελέτες, εγχειρίδια
κ.λπ.) που παραδίδονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή από τις Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια των συμβάσεων υλο−
ποίησης των προγραμμάτων τους υποχρεωτικά φέρουν
σε εμφανές σημείο, μη αφαιρούμενη ειδική ετικέτα, στην
οποία αναγράφονται ευανάγνωστα τα εξής:
«Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε – καν.(ΕΚ)
867/08 – δράση … του εγκεκριμένου προγράμματος με
την υπ’ αριθμ. 286827/31.3.2009 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Γενικά
3.1. Κατά την υποβολή των φακέλων για τη χορήγη−
ση της α΄ και β΄ δόσης προκαταβολής και εξόφλησης
υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 266342/12.2.2009 απόφασης,
δικαιολογητικά.
3.2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των Ο.Ε.Φ. πρέπει να
είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και
να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του.
3.3. Οι ΟΕΦ που υποχρεούνται να τηρούν τα πρω−
τότυπα παραστατικά δαπανών στο αρχείο τους, να
αναγράφεται το σχετικό σχόλιο στην αίτηση χρημα−
τοδότησης.
3.4. Οι καταστάσεις δαπανών για τη χρηματοδότηση
των προγραμμάτων τους υποβάλλονται από τις ΟΕΦ,
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τη
γραμμογράφηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της παρούσας).
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3.5. Όταν οι Ο.Ε.Φ. υποβάλλουν παραστατικά πληρω−
μής με την υποβολή της αίτησης χορήγησης της β΄
δόσης προκαταβολής και της αίτησης εξόφλησης, συ−
νυποβάλλουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία πρέπει
να αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία και το ΑΦΜ
των εκδοτών των τιμολογίων.
3.6. Οι καταστάσεις έγκρισης της β΄ δόσης προκα−
ταβολής και του υπολοίπου χρηματοδότησης συνο−
δεύονται από εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά
δαπανών (καθαρή αξία και Φ.Π.Α.) της α΄ και β΄ δόσης
και του υπολοίπου χρηματοδότησης αντιστοίχως. Στις
περιπτώσεις που οι Ο.Ε.Φ. υποχρεούνται να τηρούν τα
πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στο αρχείο τους,
θεωρημένα αντίγραφα αυτών.
Τα εν λόγω παραστατικά είναι:
3.6.1 Για παροχή υπηρεσιών: τιμολόγια παροχής υπη−
ρεσιών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
3.6.2 Για αγορά πάγιων υλικών (εξοπλισμού κ.λπ.): τιμο−
λόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικές και λοιπά παρα−
στατικά, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Φ.Β. & Σ.
3.6.3 Για τα έξοδα των ημερησίων αποζημιώσεων
και των μετακινήσεων του προσωπικού των ΟΕΦ που
συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος (ανά
μετακινούμενο) τα εξής:
• αναλυτική κατάσταση των δαπανών
• απόφαση/ή εντολή μετακίνησης από τα αρμόδια
όργανα των Ο.Ε.Φ για το σκοπό αυτό
• συνοπτική έκθεση περιγραφής των πεπραγμένων
του μετακινούμενου
• παραστατικά δαπανών.
Τα παραστατικά δαπανών περιλαμβάνουν για τα έξο−
δα ταξιδιού: αεροπορικά εισιτήρια και κάρτα επιβίβασης
τουριστικής θέσης, σιδηροδρομικά εισιτήρια, εισιτήρια
μέσων μαζικής μεταφοράς (τα έξοδα μετακίνησης με
ταξί δεν είναι επιλέξιμα χρηματοδότησης).
Για τα έξοδα διαμονής πρέπει να περιλαμβάνονται
η απόδειξη του ξενοδοχείου ή το τιμολόγιο ή το Δ.Π.Υ
στο όνομα του υπαλλήλου που διανυκτέρευσε (ανώτατο
όριο ενίσχυσης 60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο
εκτός της τουριστικής περιόδου, όπου ορίζεται ανώτατο
όριο 70 ευρώ).
3.7. Σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, κα−
ταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση που ανέρχεται στο
ποσό των 0,19 ευρώ ανά χιλιόμετρο, (συνυποβάλλεται
σε φωτοαντίγραφο η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια
οδήγησης).
3.8. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις καθορίζονται ως
εξής:
3.8.1. Στο ποσό των 60 ευρώ, για τις εκτός έδρας
μετακινήσεις με διανυκτέρευση.
3.8.2. Στο ποσό των 30 ευρώ για την ημέρα επιστροφής.
3.8.3. Στο ποσό των 20 ευρώ για τις αυθημερόν με−
τακινήσεις.
3.9. Κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση
της α΄ δόσης προκαταβολής, στον πίνακα προϋπολο−
γισμού δαπανών – έγκρισης α΄ δόσης προκαταβολής
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα
ποσά της κοινοτικής, εθνικής και ιδίας συμμετοχής ανά
τομέα, δράση και κατηγορία δαπάνης που αντιστοιχούν
στο ένα δεύτερο του 90% των προβλεπόμενων επιλέ−
ξιμων δαπανών για κάθε έτος βάσει του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ.
2 Καν.(ΕΚ) 867/2008.
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3.10. Κατά την υποβολή καταστάσεων δαπανών για
την χορήγηση της β΄ δόσης προκαταβολής και του
υπολοίπου χρηματοδότησης ισχύουν αντιστοίχως τα
παρακάτω:
3.10.1. Το συνολικό ποσό των πραγματοποιηθεισών
δαπανών στις καταστάσεις δαπανών της α΄ δόσης για
την έγκριση της β΄ δόσης προκαταβολής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
VIII), αντιστοιχεί στα παραστατικά δαπανών απορρό−
φησης της α΄ δόσης και δεν πρέπει να υπερβαίνει το
συνολικό ποσό της α’ δόσης που καλύπτεται από την
εθνική, κοινοτική και την ιδία συμμετοχή.
3.10.2. Το συνολικό ποσό των πραγματοποιηθεισών
δαπανών (πραγματοποιηθείσες δαπάνες της α΄ δόσης
προκαταβολής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες της β΄
δόσης προκαταβολής και του υπολοίπου) στις καταστά−
σεις δαπανών− έγκρισης υπολοίπου χρηματοδότησης
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IX) που αντιστοιχεί στα παραστατικά του
συνόλου των δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
3.11. Σε κάθε πρωτότυπο παραστατικό που υποβάλ−
λεται από τις Ο.Ε.Φ., πρέπει με μέριμνα του φορέα, να
υπάρχει η ένδειξη «Το πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο
από την Ε.Ε. καν. 867/08 και δεν έχει επιδοτηθεί από
άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα».

Στην περίπτωση αντιγράφων, οι αρμόδιες επιτροπές
ελέγχου μετά από τον έλεγχο εκ των πρωτοτύπων,
θεωρούν τα σχετικά έγγραφα τα οποία θα προσκομι−
στούν από τις ΟΕΦ.
3.12. Η πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου προ−
γράμματος παρακολουθείται με επιτόπιους τακτικούς
ελέγχους και δειγματοληπτικούς τεχνικοοικονομικούς
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 2663423/
12.2.2009 απόφασης.
Άρθρο 4
Υποδείγματα – Γενικές Διατάξεις
Τα Υποδείγματα Ι έως Χ τα οποία προσαρτώνται στην
παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυ−
τής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02017262008090016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

