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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 770 (1)
Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητικής 

και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματεί−
ας της Κυβέρνησης, του δικαιώματος υπογραφής με 
Εντολή Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 74 

και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, κωδικοποιητικού 
π.δ 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ311/25−2−2011 
«Αποδοχή παραίτησης και πλήρωση θέσης Προϊστα−
μένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υπο−
στήριξης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» 
(ΥΟΔΔ 47/28−2−2011).

3. Το αριθ. 2/2011 π.δ. (Α΄ 5).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε στην Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικη−
τικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμ−
ματείας της Κυβέρνησης, Ερμιόνη Μακρή−Παχάκη του 
Δημητρίου, το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα της Κυβέρνησης:

1. Όλων των εγγράφων που αφορούν:
α) εκκαθάριση δαπανών για οδοιπορικά έξοδα και έξο−

δα κίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (κωδικοποι−
ητικού π.δ. 63/2005),

β) έκδοση και εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων για 
προμήθειες πάγιων και αναλώσιμων αγαθών και παρο−
χής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω Κώδικα,

γ) αποφάσεις αναλήψεως χρηματικών ποσών από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων των Πολιτικών 
Γραφείων Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας 
και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου 
77 του εν λόγω Κώδικα, καθώς και τα έγγραφα με−
ταφοράς πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ του παραπάνω 
προϋπολογισμού,

δ) πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
77 του εν λόγω Κώδικα,

ε) δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
αποφάσεων διορισμών, αποσπάσεων και ανακλήσε−
ων αυτών του προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης και στις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω 
Κώδικα, καθώς και τις ανακοινώσεις αυτών στους εν−
διαφερόμενους,

στ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού που 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο,

ζ) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αγοράς μηχανημά−
των εν γένει και συντήρησης αυτών, αγοράς επίπλων, 
βιβλίων και αναλώσιμων ειδών μέχρι του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο φόρος προστιθέμενης αξίας,

2. Τις αποφάσεις που αφορούν την έγκριση μετακί−
νησης εκτός έδρας:

α) των ανδρών ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του 
Υπουργού Επικρατείας και του Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης,

β) των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων, των ειδι−
κών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, των αποσπασμέ−
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νων και μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματεί−
ας Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
του Υπουργού Επικρατείας, της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω Κώδικα.

3. α) Τις μηνιαίες εγκρίσεις για τις δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων των υπηρεσιών του εδαφίου η του άρθρου 77 
του εν λόγω Κώδικα,

β) τις μηνιαίες βεβαιώσεις ανελλιπούς υπηρεσίας των 
υπηρετούντων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης,

γ) τις εντολές μίσθωσης προς τον Ο.Τ.Ε. των τηλεπι−
κοινωνιακών κυκλωμάτων σχετικών με τις μετακινήσεις 
του Πρωθυπουργού και τις αποφάσεις για την έγκριση 
των αντίστοιχων δαπανών.

4. Τις ανανεώσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή 
συντήρησης μηχανημάτων, για τις υπηρεσίες που αναφέ−
ρονται στο εδάφιο η του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004 (Α΄28), 
ύστερα από έγγραφη εντολή των Προϊσταμένων των γρα−
φείων αυτών και των Προέδρων των Επιτροπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ 

F
   Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573 (2)
Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής προσωπικού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προ−

στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/10 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010).

2. Την ανάγκη για καθορισμό των προτεραιοτήτων και 
των κριτηρίων για την ορθολογική κατανομή και αξιο−
ποίηση του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προτεραιότητες και τα κριτήρια για την 
κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3812/09 ή εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων, ως εξής:

Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
 Προηγούνται οι τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Άμυνας, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία και ΣΕΠΕ), η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
οι ΟΤΑ, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
καθαριότητας, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και εξειδικευ−

μένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό στους φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09.

Οι ανάγκες των ως άνω φορέων καλύπτονται ιδίως 
από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:

− Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δη−
μοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δη−
μόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτι−
κών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

− Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περι−
πτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περι−
πτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 
ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) 
σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα 
καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010.

− Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 
και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31−12−09.

− Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 
και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01−01−2010.

− Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων.
− Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση 

στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του 
έτους 2011.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
− Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπι−

κού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του 
προηγούμενου έτους (μονίμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του 
οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.

− Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που 
προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό 
πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα κα−
θώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη 
εξειδικευμένου προσωπικού.

− Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδι−
κότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του 
δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

− Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ει−
δικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά 
το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

− Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα 
που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φο−
ρείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.

− Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλ−
λους φορείς.

ΙΙΙ. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 όπως ισχύει, 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των 
θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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    Αριθ. 2/16754/0023Α (3)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

22.2.2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 

κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πε−
νταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006).

14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 326/17−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 22.2.2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 
οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 8.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 1.000.000,00 99,95 999.500,00 35.293,15 1.034.793,15

ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 7.000.000,00 98,56 6.899.200,00 139.117,81 7.038.317,81

ΣΥΝΟΛΟ: 8.000.000,00 7.898.700,00 174.410,96 8.073.110,96

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 22−02−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα τριών 
χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτών (€ 8.073.110,96), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε
€7.898.700,00 για αξία διακανονισμού, πλέον €174.410,96,96 

για δεδουλευμένους τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

   Αριθ. 1214 (4)
 Σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 

20ης Σεπτεμβρίου 2005 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
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της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης.

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα 
άρθρα 36 και 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ53/Α΄/2010).

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/2002) «περί Σύστα−
σης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι−
χειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του
Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α 249/2003), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/
2004 (ΦΕΚ Α 259/2004), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 
(ΦΕΚ Α 33/2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 
(ΦΕΚ Α 89/2008), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α
258/2008) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α 
122/2009) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 
παρ. 2 αυτού.

7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 
αυτού.

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005).

9. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/2009 “Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/2009) για την Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
κλπ.

11. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/2010).
12. Το ΠΔ 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−

γίας» (ΦΕΚ Α 187/1988), όπως μεταγενέστερα τροπο−
ποιήθηκε.

13. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

14. Την υπ’ αριθ. 399570/10−11−2001 (ΦΕΚ Β 1363/2001) 
κοινή υπουργική απόφαση Εσωτερικών Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργί−
ας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και 
Εφαρμογών του Γ’ ΚΠΣ και θέσης Ειδικού Γραμματέα 
στο Υπ. Γεωργίας», ο οποίος μετονομάστηκε με το Ν. 
3614/2007 σε «Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών» και όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 
229920/20−2−2002 (ΦΕΚ Β 233/02) και 222822/6−5−2003 
(ΦΕΚ Β 592/03) όμοιές της.

15. Την υπ’ αριθ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ Β 485/2009) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης 
στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 και 
της δράσης 1 «πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων» του 
μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του επιχει−
ρησιακού προγράμματος αλιείας 2000−2006, από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του».

16. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

17. Την υπ’ αριθμ. 271726/6−9−2010 (ΦΕΚ 1400/Β/06−09−2010)
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Με−
ταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή 
Υπουργού».

18. Την υπουργική απόφαση 8932/22−9−2008 του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την 
υπουργική απόφαση 11246/15−01−2010 του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 14/Β/15−1−2010).

19. Την υποβολή της ένατης τροποποίησης του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή Μέσων 
Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο πλαίσιο υλοποίη−
σης του εν λόγω Προγράμματος.

20. Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την ειδική 
εμπειρία στον τομέα συγχρηματοδοτούμενων χρημα−
τοδοτικών εργαλείων και την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και οργάνωση για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού 
του Ταμείου που συστήνεται με την παρούσα.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται 
δαπάνη ύψους 150.000.000 ευρώ, η οποία βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα 
τη ΣΑΕ 082/8, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Ταμείου Δανειοδοτήσεων

1. Συστήνεται Ταμείο Δανειοδοτήσεων με την επω−
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 
εφεξής Ταμείο, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική 
μονάδα διαμέσου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για 
την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (2007−2013) και ειδικότερα για:

• τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των «γεωργι−
κών εκμεταλλεύσεων» μέσω του εκσυγχρονισμού τους, 
ώστε να βελτιωθούν οι παραγωγικές και περιβαλλοντι−
κές τους επιδόσεις σε ένα έντονο ανταγωνιστικό διε−
θνές περιβάλλον, να τονωθεί το γεωργικό εισόδημα και 
η γεωργική απασχόληση και να μειωθεί η μακροχρόνια 
τάση από−επένδυσης του αγροτικού τομέα.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4961

• την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγω−
γής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
με τη στήριξη, υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών και 
τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και 
της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών.

• την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουρ−
γία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή 
τομέα και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δρα−
στηριότητες (παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολ−
λαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών 
εισοδημάτων).

• τη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προ−
ϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση 
της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, τη 
συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
καθώς και την προβολή – προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών.

2. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 71, §5 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1698/2005 και τα άρθρα 50−52 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1974/2006), στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμά−
των αγροτικής ανάπτυξης, μπορεί να συγχρηματοδοτεί 
δαπάνες για πράξεις που περιλαμβάνουν συνεισφορές 
για τη στήριξη ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων, 
ταμείων εγγυήσεων και ταμείων δανειοδοτήσεων.

3. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των εν δυνάμει 
δικαιούχων των μέτρων 121, 123Α, 311, 312 και 313Β του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και των 
επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση 
στα εν λόγω μέτρα.

4. Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενίσχυση 
των ενεργειών και δράσεων που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ 2007−2013, καταβάλλεται από το Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, 
το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων 
(150.000.000) ευρώ σε μία δόση.

5. Το ανωτέρω ποσό, που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του 
ΠΔΕ για το έτος 2011, σε μία δόση, συνολικού ύψους 
εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ από 
τη ΣΑΕ 082/8 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Το ανώτερο ποσό δύναται με 
νέα απόφαση, να αυξηθεί με μία ή περισσότερες δόσεις 
ή να μειωθεί.

Η διαχείριση του Ταμείου και των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων γίνεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για λογαριασμό 
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις εσωτερικές 
διαδικασίες / κανονισμούς λειτουργίας της και με βάση 
το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Δι−
αχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 και τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

1. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων 
του Ταμείου και την κάλυψη του κόστους διαχείρισης 

του Ταμείου θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αμοιβή 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του καταβε−
βλημένου κεφαλαίου σε ετήσιο μέσο όρο καθόλη τη 
διάρκεια του προγράμματος.

2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των 
πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στην ΤΕ−
ΜΠΜΕ ΑΕ αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των 
υπηρεσιών της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης 
και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέ−
χουσα δραστηριότητα αυτής. Οι δαπάνες αυτές περι−
λαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς 
τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων, ταξιδιών, διαμονής και 
γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άμεσα συν−
δεδεμένη με την εκτέλεση της δράσης και οι οποίες 
θα καθορίζονται συγκεκριμένα στη συμφωνία χρημα−
τοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Τα 
γενικά (έμμεσα) έξοδα καλύπτονται, εάν είναι στοιχείο 
του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση της δράσης 
και εάν καταλογίζονται στη δράση αυτή κατ’ αναλογία, 
σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο 
κατανομής.

3. Η πληρωμή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου απολογιστικά 
κάθε τρίμηνο και κατανέμεται στην πράξη την οποία 
βαρύνει, μετά από αίτημα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που υπο−
βάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΠΑΑ 
2007−2013

4. Η πιστοποίηση−έγκριση του κόστους διαχείρισης 
που υποβάλλεται για πληρωμή διενεργείται από τις 
προαναφερόμενες ειδικές υπηρεσίες, με έλεγχο των 
παρακάτω δικαιολογητικών:

(α) Αναλυτική κατάσταση των άμεσων και έμμεσων 
δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και

(β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματο−
ποίηση και εξόφληση των δαπανών.

5. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί όλα τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά και παραστατικά τα οποία θέτει στη διάθεση 
της ΕΥΔ ΠΑΑ και των όποιων αρμόδιων ελεγκτικών 
ευρωπαϊκών οργανισμών όποτε ζητηθούν.

6. Η επιλεξιμότητα των δαπανών διαχείρισης εγκρί−
νεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 3
Αποφάσεις ένταξης μέτρων

που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου

1. Η χρηματοδότηση του εν λόγω Ταμείου θα γίνει με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ, μέσω του ΠΑΑ και 
πιο συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα 
παρακάτω μέτρα με αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 
ως ακολούθως:

Μέτρο 121: 100.000.0000 € (Δ.Δ.)
Μέτρο 123Α: 30.000.0000 € (Δ.Δ.)
Μέτρο 311:  3.000.0000 € (Δ.Δ.)
Μέτρο 312:  3.000.0000 € (Δ.Δ.)
Μέτρο 313Β: 14.000.0000 € (Δ.Δ.)
Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά μέτρο δύναται 

να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της ΕΥΔ 
ΠΑΑ.

2. Όλα τα ανωτέρω μέτρα χρηματοδοτούνται από τη 
ΣΑΕ 082/8.
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3. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί για τα μέτρα της παραγράφου 
1 τα ποσά της δημόσιας δαπάνης κάθε μέτρου σε χω−
ριστές λογιστικές μερίδες παρακολούθησης.

4. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρ−
χής για τα ανωτέρω μέτρα και μεριμνά για την κα−
ταχώρηση των στοιχείων της παρούσας απόφασης 
(ένταξης και οικονομικής παρακολούθησης των μέτρων) 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

5. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ασκεί καθήκοντα δικαιούχου για τα 
εν λόγω μέτρα.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ, της ΕΥΔ ΠΑΑ ασκούνται σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 
2007−2013.

Άρθρο 4
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
και ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Η χρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 3, μετά 
την παρούσα απόφαση συγχρηματοδότησης από το 
ΠΑΑ και την εγγραφή τους στο ΠΔΕ και μετά την υπο−
γραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 συμφωνίας 
χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, θα γίνεται με μεταφορά των πιστώσε−
ων στο Λογαριασμό του Ταμείου που θα ανοιχθεί για τα 
συγκεκριμένα μέτρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας 
για την εκτέλεση της ΣΑΕ 082/8, Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 37501/04−03−
2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με το άρθρο 4 παρ. 
3 της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται 
και η διαδικασία ενταλματοποίησης που πρέπει να τη−
ρηθεί.

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου και η εμφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον 
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται ένα−
ντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντιγράφου της εντολής των αρμόδιων Υπηρεσιών 
του ΥΠΠΑΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρη−
ματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων επενδύσε−
ων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα απόφαση.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο 
λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 5
Εποπτεία και παρακολούθηση του

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Για τον καθορισμό και την εφαρμογή της επενδυτι−
κής στρατηγικής και το συντονισμό της υλοποίησης των 
δράσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε 
τακτικά μέλη και αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκ των 
οποίων:

α) ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υπο−
δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, ως Πρόεδρος,

β) ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΠΑΑ, ως μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου σε 
περίπτωση απουσίας του,

γ) ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
του ΠΑΑ, ως μέλος,

δ) Δύο ειδικοί εμπειρογνώμονες από το Υπ.Α.Α.&Τ, ως 
μέλη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής εί−
ναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους. Στις 
συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να 
παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως 
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν 
προβλέπεται χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση 
του έργου της.

3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:

α) Εγκρίνει την επενδυτική στρατηγική και σχεδιασμό, 
καθώς και τα προϊόντα του Ταμείου, ύστερα από εισή−
γηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

β) Εγκρίνει τροποποιήσεις της επενδυτικής στρατη−
γικής και σχεδιασμού καθώς και των προϊόντων μετά 
από πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

γ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των προσκλήσεων του 
Ταμείου για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, 
μετά από εισήγηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

δ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., τα 
αποτελέσματα επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονο−
μικής Τεχνικής (ΜΧΤ) καθώς και το σχέδιο Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης και Συν−επένδυσης μεταξύ των ΜΧΤ 
και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..

ε) Εποπτεύει την πρόοδο του Ταμείου, εγκρίνει τις 
εκθέσεις προόδου και παρακολουθεί σε περιοδική βάση 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως 
αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά από σχετική συμ−
φωνία χρηματοδότησης που θα υπογραφεί σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της παρούσας μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Επίσης, εισηγείται την 
αύξηση ή τη μείωση του ποσού χρηματοδότησης του 
Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή προ−
τάσεις προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρμόδιους 
φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
του Ταμείου.

ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία 
φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του, ή πρόταση της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα 
όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία 
από τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου 
ή/και του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτο−
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μέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει 
λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής 
του ΠΑΑ ενημερώνουν την Επενδυτική Επιτροπή και 
την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για ζητήματα που άπτονται του έρ−
γου τους.

Άρθρο 6
Επιλογή Χρηματοπιστωτικών

και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του 
Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
θα εισηγείται προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή 
αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και την επι−
λογή των Χρηματοπιστωτικών και Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών.

2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή 
προς έγκριση τα κριτήρια επιλογής των Χρηματοπι−
στωτικών και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και το 
προτεινόμενο από αυτούς Σχέδιο Υλοποίησης, τα οποία 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των Κα−
νονισμών που διέπουν το ΕΓΤΑΑ και συμβατά με τους 
στόχους του ΠΑΑ 2007−2013.

Άρθρο 7
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι −

Διαδρομή ελέγχου

1. Το Ταμείο και οι Χρηματοπιστωτικοί και Χρηματοοι−
κονομικοί Οργανισμοί, υποχρεούνται να διενεργούν και 
να αποδέχονται όλες τις προβλεπόμενες επαληθεύσεις, 
επιθεωρήσεις και ελέγχους από το σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ−
ματοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προ−
γραμματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι 
πραγματοποιούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται 
ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται 
σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα προτε−
ραιότητας.

3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και 
ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγραφα 
στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επι−
λογής των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών 
οργανισμών, η τήρηση της διαδρομής ελέγχου, η ορθή 
καταβολή των κινήτρων όπως επίσης και η τήρηση των 
ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως ορί−
ζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσε−
ων ή επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία που επη−
ρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρμό−
ζονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των 
τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κοινή 
υπουργική απόφαση για τα αχρεωστήτως καταβληθέ−
ντα του ΠΑΑ.

5. Το Ταμείο και οι Χρηματοπιστωτικοί και Χρημα−
τοοικονομικοί Οργανισμοί οφείλουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, να τηρούν όλα τα δικαιο−

λογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν 
τα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής και να θέτουν αυτά 
στη διάθεση των εθνικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

α) διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.

β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή για το ΠΑΑ από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Όροι υλοποίησης

1. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για 
τον αναγκαίο προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων 
και λεπτομερειών υλοποίησης της παρούσας απόφασης 
θα υπογραφεί η σχετική συμφωνία χρηματοδότησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., 
στην οποία θα καθοριστούν οι όροι και οι στόχοι της 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Άρθρο 51 Παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006.

2. Η τήρηση των όρων της ανωτέρω συμφωνίας χρη−
ματοδότησης και η αποτελεσματική λειτουργία αυτής 
παρακολουθείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

3. Το προϊόν του κεφαλαίου (τόκοι) που παράγεται από 
την πληρωμή του ΠΑΑ στο Ταμείο ή σε Μέσα Χρημα−
τοοικονομικής Τεχνικής και οι πόροι που επιστρέφονται 
στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, μετά 
την αρχική επένδυσή τους σε μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, θα χρησιμοποιηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 
την εκ νέου χρηματοδότηση μέσων χρηματοοικονο−
μικής τεχνικής για την αγροτική επιχειρηματικότητα, 
προς όφελος μεμονωμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 1974/2006 Άρθρο 52. Το σύνολο των 
πόρων, εισπράξεων και τόκων που θα επιστραφούν 
στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέ−
ρω επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους 
καταστατικούς σκοπούς και τις διαδικασίες της, που 
ισχύουν κάθε φορά για τη χρηματοδότηση της αγρο−
τικής επιχειρηματικότητας.

4. Οι κανόνες εκκαθάρισης του Ταμείου θα καθορι−
στούν στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ορίζονται λεπτομέρειες της παρούσας και 
εφαρμοστικές οδηγίες.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

•  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.

. . .

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. και Γ.Ε.Μ.Η. 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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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