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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 293
27 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 370/22240
Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν:
Τον Ν. 992/1979 «Για την οργάνωση των διοικητικών
υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προ−
σχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
(ΦΕΚ Α΄ 280) και ιδίως τα άρθρα 26, 28.
Των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄
200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), το άρθρο 24 του
Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας
της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 3 του Ν.
3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Των άρθρων 22, 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
Του άρθρου 29, παρ. 1, του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
2. Τους Κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν.
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου «για
τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου «για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής «για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−

νονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με
τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005
του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαρια−
σμών των οργανισμών πληρωμών τις Δηλώσεις Δαπανών
και Εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου «για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 498/2007 της Επιτροπής
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1306/2013 του Συμβου−
λίου και του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθ. 352/78,
(ΕΚ) υπ’ αριθ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αριθ.
814/2000, (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αριθ.
485/2008 του Συμβουλίου.
• Τον Καν. (Ε.Κ.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1083/2006»
(Ε.Ε. L 347/20−12−2013).
• Τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αριθ. 508/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου
2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
υπ’ αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) υπ’ αριθ. 861/2006, (ΕΚ) υπ’ αριθ.
1198/2006 και (ΕΚ) υπ’ αριθ. 791/2007 και του κανονισμού
(ΕΕ) υπ’ αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.

3980

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) υπ’ αριθ. 772/
2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2014 για τον
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των
κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο
σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
3. Την υπ’ αριθ. Υ59/20.02.2015 (ΦΕΚ Β΄ 256) απόφαση
του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα.
4. Τις αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
α. Την υπ’ αριθ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ Β΄ 1205) από−
φαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ορ−
γανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενι−
σχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
β. Την υπ’ αριθ. 258392/12−5−2008 (ΦΕΚ Α΄ 910) από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κανονισμός
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπη−
ρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ.».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση
των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για
πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του
τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι
στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Τα
ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε
από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε
από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας.

Άρθρο 2
Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων
Για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό
του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό
προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα
πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. − Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Θ.Α., σε λογαρια−
σμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί επ’ ονόματί
του στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης
των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η
Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης
ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού να
μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα χωρίς κα−
θυστέρηση (εντός δύο εργασίμων ημερών) και χωρίς
περαιτέρω όχληση σε λογαριασμό/ούς στην Τράπεζα
του Οργανισμού Πληρωμών, που έχει αναλάβει την τή−
ρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ.
Υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού αυτού ορί−
ζεται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι και ο
υπόλογος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας πρέπει να επιστραφεί μέρος
ή όλη η προχρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ
στην Ε.Ε. και δεν έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αιτείται να
αποσταλούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών τα
αντίστοιχα ποσά στον ΕΛΕΓΕΠ, προκειμένου να τακτο−
ποιηθούν οι λογαριασμοί και να αποδοθούν τα οφειλό−
μενα ποσά στην Ε.Ε.
Τελικές διατάξεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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