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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 352
8 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση κυκλοφορίας διανομέα Υγραερίου LPG
για τους τύπους LPGKXXXXXX της εταιρείας
KALVACHA ENGINEERING A.E. − Βουλγαρίας. ..........
Έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευής διανο−
μής υγραερίου LPG της εταιρείας 2A MUHENDISLIK
A.S. – Τουρκία, για τους τύπους BRAVA PUNTO 1,
BRAVA PUNTO 2, BRAVA IDEA 1, BRAVA IDEA 2,
BRAVA IDEA 4. .....................................................................................
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΙΨΑΣ LOGISTICS Ο.Ε.» στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης. ......................................................................................
Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελλη−
νικού Δημοσίου με το ποσό των 100.000.000,00
ευρώ για δαπάνες συγκέντρωσης γεωργικών προ−
ϊόντων κατά την περίοδο 16.10.2010 έως 15.10.2011
και στην τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ει−
δικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό−
ντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από 16.10.2010 έως 15.10.2014 .......
Κατάργηση Παραρτημάτων Ε.Ο.Τ. Καναδά, Μονάχου,
Βερολίνου, Αμβούργου, Ελβετίας, Ρώμης, Δανίας,
Φιλανδίας και Σαγκάης. ...............................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2−151
(1)
Έγκριση κυκλοφορίας διανομέα Υγραερίου LPG για
τους τύπους LPGKXXXXXX της εταιρείας KALVACHA
ENGINEERING A.E. − Βουλγαρίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(Αριθμ. απόφ. 860)
Έχoντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
(ΦΕΚ Α98).
2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συμπλή−
ρωση του Π.Δ. 397/1988 − Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/5−7−90).

3. Τα άρθρα 3, 7 και 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξε−
ων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/
τ. Α΄/15−7−1978).
4. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του ΥΠ. Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας» κ.λπ. (ΦΕΚ 213/Α/7−10−09)».
5. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της υπουργικής απόφασης
Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως απoφάσεων επί των
Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ. Β΄/26−1−79), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της Β1/15073/86 (ΦΕΚ
846/τ. Β΄/4−12−86) υπουργικής απόφασης.
6. Την 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−10 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφ. Οι.Α.Ν.
Κων/νο Ρόβλια (ΦΕΚ1642/τ. Β/14−1−2010).
7. Το άρθρο 16 της υπουργικής απόφασης Β3−126/10
«Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή
Υφυπουργού στον Γ.Γ. Εμπορίου, στον Γ.Γ. Καταναλωτή,
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων……» (ΦΕΚ 1151/τ. Β΄/30−7−2010).
8. Την από 24−1−2011 αίτηση της επιχείρησης «KALVACHA
ENGINEERING A.E.» (Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 118 Θεσσα−
λονίκη, Τ.Κ. 54627) μετά των σχετικών πιστοποιητικών.
9. Την Εθνική έγκριση τύπου του Γερμανικού Ινστιτούτου
Μετρολογίας ΡΤΒ με Αρ. αναφοράς PTB−1.5−4014828.
10. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη
θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων
εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφο−
ρούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των δια−
νομέων Υγραερίου LPG για τους τύπους LPGKXXXXXX
της εταιρείας KALVACHA ENGINEERING A.E. − Βουλγα−
ρίας, οι οποίες εισάγονται από τον εκπρόσωπο Στόιτσο
Καλβάτσεφ.
Η έγκριση ισχύει μέχρι 30/10/2016 (βάσει της οδηγίας
2004/22 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω μετρητών
υγρών καυσίμων:

Κατασκευαστής
Τύπος μετρητή

Παροχήmin(L/min)
(ανάλογα με τον
τύπο)
Παροχήmax (L/min)
(ανάλογα με τον
τύπο)
Κλάση Ακρίβειας
Εύρος
θερμοκρασίας
χώρου
Μέγιστη Πίεση
δοκιμής
Πίεση
λειτουργίας
Προορίζονται για
τη μέτρηση

KALVACHA ENGINEERING A.E. −
Βουλγαρίας
LPGK XXX XX X
Όπου:
1ο x: ένας από τους χαρακτήρες
EήG
2ο x: ένας από τους χαρακτήρες
AήB
3ο x: ο χαρακτήρας M
4ο και 5ο x: ένας από τους
χαρακτήρες SA ή SH ή WD
6ο x: αριθμός ακροφυσίων
5

50

1
−20 0C / +40 0C

25 bar
16 bar
LPG

4. Τα ανωτέρω μοντέλα αντλιών καυσίμων πρέπει να
σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας αυτών,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 της Εθνικής έγκρι−
σης τύπου του Γερμανικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ΡΤΒ
με Αρ. αναφοράς PTB−1.5−4014828.
5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω
μετρητών υγρών καυσίμων στους ελέγχους που γίνονται
από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται επ’ αυτών
κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε
σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:
• Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης με Αρ. ανα−
φοράς PTB−1.5−4014828
• Ο οίκος κατασκευής και το μοντέλο των εν λόγω
Αντλιών.
• Ο αριθμός σειράς.
• Η κλάση ακρίβειας.
• Η μέγιστη παροχή.
• Η μικρότερη παροχή.
• Η μέγιστη πίεση
• Το είδος καυσίμου.
• Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας.
• Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι Φ2−151/2011
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.
6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω με−
τρητών υγρών καυσίμων, γίνεται με την επικόλληση από
την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περι−
οδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή
μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 17 της Υ.Α. Φ2−1393 «Όργανα μέτρησης» σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΔ
F
Αριθμ.Φ2−80
(2)
Έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευής διανομής υγρα−
ερίου LPG της εταιρείας 2A MUHENDISLIK A.S. – Τουρ−
κία, για τους τύπους BRAVA PUNTO 1, BRAVA PUNTO 2,
BRAVA IDEA 1, BRAVA IDEA 2, BRAVA IDEA 4.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(Αριθμ. αποφ. 859)
Έχoντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
(ΦΕΚ Α98).
2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συμπλή−
ρωση του Π.Δ. 397/1988 − Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/5−7−90).
3. Τα άρθρα 3, 7 και 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξε−
ων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/
τ. Α΄/15−7−1978).
4. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του ΥΠ. Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας» κ.λπ. (ΦΕΚ 213/Α/7−10−09)».
5. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της υπουργικής απόφασης
Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως απoφάσεων επί των
Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ. Β΄/26−1−79), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της Β1/15073/86 (ΦΕΚ
846/τ. Β΄/4−12−86) υπουργικής απόφασης.
6. Την 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−10 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφ. Οι.Α.Ν.
Κων/νο Ρόβλια (ΦΕΚ 1642/τ. Β/14−1−2010).
7. Το άρθρο 16 της υπουργικής απόφασης Β3−126/10
«Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυ−
πουργού στον Γ. Γ. Εμπορίου, στον Γ. Γ. Καταναλωτή,
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων……» (ΦΕΚ 1151/τ.Β΄/30−7−2010).
8. Την από 27−12−2010 αίτηση της επιχείρησης «ΤΟΠ
ΓΚΑΖ Α.Ε.» (Ταχ. Δ/νση: ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57011
Τ.Θ. 53) μετά των σχετικών πιστοποιητικών και τα από
17−01−2011 συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε η ως
άνω επιχείρηση.
9. Το με αριθμ. SK 07−004 MI−005 revision 0 προσθ. 1
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC, με αναπόσπαστο μέ−
ρος αυτού, την Τελική Έκθεση με αριθμ. 016/1432/07 MI−005
της Σλοβάκικης νόμιμης μετρολογίας, με αρ. κοινοποίησης
Νο. 1432, για τους τύπους Brava/Punto 1, 2 και Brava/Idea
1, 2, 4 της εταιρίας 2A MUHENDISLIK A.S. με ημερομηνία
ισχύος μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2017.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
10. To από 07−04−09 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχεί−
ρισης Ποιότητας (Annex D, Directive 2004/22/EC) Νο SK
09−011 D με παράρτημα, της Σλοβάκικης νόμιμης μετρο−
λογίας, με αρ. κοινοποίησης Νο.1432, του κατασκευαστή
2A MUHENDISLIK A.S., για τις αντλίες τύπου Brava/Punto
1, 2 και Brava/Idea 1, 2, 4.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα της συσκευ−
ής διανομής υγραερίου LPG της εταιρίας 2A MUHENDISLIK
A.S. για τους τύπους BRAVA PUNTO 1, BRAVA PUNTO 2,
BRAVA IDEA 1, BRAVA IDEA 2, BRAVA IDEA 4 οι οποίες
εισάγονται από την επιχείρηση «ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε.» και φέ−
ρουν σήμανση CE και Μ.
2. Κάθε συσκευή διανομής υγραερίου LPG, προτού χρη−
σιμοποιηθεί στην χώρα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από
άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον κάθε αντλία πρέ−
πει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης με την
Οδηγία 2004/22/ΕΚ του οίκου κατασκευής.
Η έγκριση ισχύει μέχρι 13−09−2017.
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω τύπων διανο−
μής υγραερίου LPG:

Κατασκευαστής
Τύπος

Παροχήmin (L/min)
Παροχήmax (L/min)
Εύρος
θερμοκρασίας
λειτουργίας
Μέγιστη Πίεση
(Βar)
Προορίζονται για
τη μέτρηση

2A MUHENDISLIK A.S.
BRAVA PUNTO
BRAVA IDEA 4
1, BRAVA
PUNTO 2,
BRAVA IDEA 1,
BRAVA IDEA 2
8
5
45
50
−20 0C / +40 0C

25
LPG

4. Τα ανωτέρω μοντέλα συσκευών διανομής υγραερίου
LPG πρέπει να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της
ακρίβειας αυτών.
5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω
συσκευών διανομής υγραερίου LPG στους ελέγχους που
γίνονται από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται επ’
αυτών κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και
σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:
• Η σήμανση CE και η συμπληρωματική μετρολογική
σήμανση Μ.
• Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EΚ SK
07−004 MI−005 revision 0 προσθ. 1.
• Ο οίκος κατασκευής και το μοντέλο των εν λόγω
συσκευών διανομής υγραερίου LPG.
• Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής.
• Η κλάση ακρίβειας.
• Η μέγιστη παροχή.
• Η μικρότερη παροχή.
• Η μέγιστη πίεση
• Το είδος καυσίμου.
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• Το εύρος θερμοκρασίας του καυσίμου.
• Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας.
• Η μηχανική περιβαλλοντική κλάση.
• Η ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική κλάση.
• Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι Φ2−80/2011
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.
6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω συ−
σκευών διανομής υγραερίου LPG, γίνεται με την επικόλ−
ληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού
και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή
μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 17 της Υ.Α. Φ2−1393 «Όργανα μέτρησης» σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΔ
F
(3)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΙΨΑΣ LOGISTICS Ο.Ε.» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.
Με την 59521/ΥΠΕ/5/01675/Ε/Ν. 3299/04/27.12.2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΣΙΨΑΣ LOGISTICS Ο.Ε.» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη ίδρυση μονάδας
παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυσίδας προς τρίτους
(3PL), στη θέση Νησιά του Δήμου Ναυπάκτου του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπά−
νης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα πέντε (1.517.755) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,990%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης επτακοσίων εβδομήντα τριών
χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και πέντε λεπτών του
ευρώ (773.905,05 €).
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό
των 766.405,05 ευρώ, ήτοι ποσοστό 51% που αναλογεί στην
αρχική επένδυση ύψους 1.502.755 € και από το ποσό των
7.500,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% που αναλογεί στις δα−
πάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους 15.000 €.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις
απασχόλησης (3 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4−11−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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Αριθμ Σύμβασης. 5982/Ρ.Μ./2010
(4)
Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελληνικού
Δημοσίου με το ποσό των 100.000.000,00 ευρώ για δα−
πάνες συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων κατά την
περίοδο 16.10.2010 έως 15.10.2011 και στην τήρηση και
ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυή−
σεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από 16.10.2010
έως 15.10.2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύμβαση 5982/Ρ.Μ./2010 χρηματοδότησης, τήρησης και
ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσε−
ων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με
αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου
με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00
€) για δαπάνες συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων κατά
την περίοδο από 16/10/2010 μέχρι 15/10/2011 και β) την
ανάληψη της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του
ΕΛΕΓΕΠ από 16/10/2010 μέχρι 15/10/2014.
Αθήνα σήμερα την 22−11 του έτους δύο χιλιάδες δέκα
(2010) μεταξύ α) του Ελληνικού Δημοσίου, που νόμιμα εκ−
προσωπείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό
Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη β) της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδας Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο ATEbank, που νό−
μιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόδωρο Παντα−
λάκη συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Έχοντας υπόψη:
Α. Διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του
διαγωνισμού και σύναψης των συμβάσεων.
1) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. L 134/
30−04−04 σελ. 114 − 240) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 1564/2005/
Ε.Κ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, «για την
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς Δημοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δια−
δικασιών δημοσίων συμβάσεων».
2) Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής.
3) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ»,
4) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου».
5) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997) «Δικαστική προστα−
σία κατά το στάδιο που προηγείται της σύμβασης».
7) Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) «Περί Νομικού κα−
θεστώτος Ιδιωτικής Τηλεόρασης κ.λπ.», όπως ισχύει και το
εφαρμοστικό αυτού Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996).
8) Του Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002) «ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

9) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/2005) «μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα−
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005
(ΦΕΚ 279/Α/2005).
10) Του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄/1999) «Ενιαί−
ος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατά−
ξεις» όπως ισχύει.
11) O Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
12) Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α/03) «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29−06−00
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις Εμπορικές Συναλλαγές».
13) Ο Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/
Α΄/2007)
Β. Διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό πληρωμής.
1. Το Νόμο 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΦΕΚ 200/Α/98), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Νόμο 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α/99), άρ−
θρο 4 με το οποίο ανηκαταστάθηκε το άρθρο 13 του
Ν. 2637/98 και συστάθηκε ο Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ.).
2. Το Νόμο 2945/01 «Εθνικό σύστημα προστασίας της
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/Α/01), με
τον οποίο καταργούνται, τροποποιούνται και συμπληρώνο−
νται διατάξεις των Νόμων 2637/98 και 2732/99 και ορίζεται ο
σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (άρθρο 24 το
οποίο αντικαθιστά το άρθρο 14 του Νόμου 2637/98).
3. Το Νόμο 3147/03 «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης
επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι−
σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», άρθρο 29
παραγρ. 1 − 8 (ΦΕΚ 135/Α/03).
4. Την αριθμ. 371380/02−08−2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας (ΦΕΚ 1102/Β/01) με την οποία καταργή−
θηκε η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωρ−
γικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας από τον
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. −
Ν.Π.Ι.Δ.), ο οποίος εγκρίθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με
την αριθμ. 379286/02−08−2001 απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας (ΦΕΚ 1102/Β/01).
5. Την αριθμ. 271562/11−8−02 απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού Πληρωμών» (ΦΕΚ 1042/Β/02).
Γ. Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής.
1. Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδό−
τηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (Ε.Ε. L 209/11−8−05)
2. Καν. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για
τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και την τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006, (ΕΚ) 378/2007 και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003» όπως ισχύει
(E.E.L.30/16−31/01/2009),
3. Καν. 885/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
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1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ»
όπως ισχύει (E.E.L. 171/23−06−2006).
4. Καν. 884/2006 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβου−
λίου, όσον αφορά τη Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων
του ΕΓΤΕ και τη λογιστική Καταχώρηση των ενεργειών
Δημόσιας Αποθεματοποίησης από τους Οργανισμούς των
Κρατών − Μελών» όπως ισχύει (E.E.L.171/23−06−2006),
5. Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» όπως ισχύει (E.E.L.277/1
−21/10−2005),
6. Καν. 1198/2006 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας» όπως ισχύει (E.E.L.223/1−15/08/2006),
7. Καν. 2220/1985 της Επιτροπής «για τον καθορισμό
των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώ−
τος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα» όπως ισχύει
(E.E.L.205/03−08−1985),
8. Καν. 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμ−
βουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των
Οργανισμών Πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων
και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (E.E.L.171/23−06−2006),
9. Καν. 1974/2006 της Επιτροπής «για την θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής
Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (E.E.L.368/15).
10. Καν. 498/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» (E.E.L.
120/1),
11. Ν. 992/79 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπη−
ρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσεως
της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας κ.λπ.» (ΦΕΚ
280/Α΄/79) άρθρα 25−28,
12. Ν. 3508/2006 «ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 249/Α΄/
16−11−2006),
13. Ν. 3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α΄/02−10−2008),
14. Κ.Υ.Α. αριθμ. 99833/1−8−1980 «Περί εξυπηρετήσεως
χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτή−
των» των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και άνευ
χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ (ΦΕΚ 803/Β΄/1980),
15. Κ.Υ.Α. αριθμ. 282966/13−07−2007 «Έγκριση Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ. των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυή−
σεων Γεωργικών Προϊόντων» των Υπουργών Οικονομικών
και Γεωργίας (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007),
Δ. Διατάξεις σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα της Ελ−
λάδος Α.Ε.
1. Το με αριθμό 2960/8.7.1991 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε.. και Ε.Π.Ε.,
στο οποίο δημοσιεύτηκε η καταχώριση, στο Μητρώο ανω−
νύμων εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, της σύστασης
της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., δια μετατρο−
πής της μέχρι τότε υφισταμένης «Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος».
2. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της ATEbank, όπως
αυτό ισχύει μετά την από 28.04.2010 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρήθηκε στο Μη−
τρώο Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Διεύθυνση
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Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας στις 12.05.2010.
3. Το με αρ. 14345/15.12.2009 ΦΕΚ., τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο
οποίο δημοσιεύθηκαν το από 08.12.2009 πρακτικό της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτι−
κής Τράπεζας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της ATEbank και το από 08.12.2009 πρακτικό του Δ.Σ. της
ATEbank περί συγκρότησης σε σώμα και χορήγησης δικαι−
ωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
4. Τη με αριθμ. Κ2 9090/1−10−2010 Βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ATEbank σύμφωνα με την από 27.05.2010 συνεδρίαση
του Δ.Σ. αυτής.
Ε. Τους όρους της διακήρυξης.
Την αριθμ. 3399/Ρ.Μ./2010 Διακήρυξη του διαγωνισμού
ΣΤ. Τις αποφάσεις.
Ι. Την αριθμ. 54381/14.10.2010 απόφαση κατακύρωσης
του διαγωνισμού.
2. Την αριθμ. 250/2010 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου.
3. Την αριθμ. 46/19−10−2010 απόφαση του Γενικού Συμ−
βουλίου Χορηγήσεων −ΓΣΧ της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε. με την οποία εγκρίνεται η συνομολόγηση
της παρούσης σύμβασης.
Υπογράφεται η παρούσα σύμβαση που έχει ως εξής:
Άρθρο 1°
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα χρηματοδοτή−
σει το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο από 16−10−2010
μέχρι 15−10−2011 μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ
(100.000.000,00 €) με σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότη−
ση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την πραγματοποίηση πληρωμών
συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυ−
χόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση
στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών
διατάξεων. Η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος,
επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη, μέχρι το 2014 με υπο−
γραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και
προϋποθέσεις.
Άρθρο 2°
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ο Υφυπουργός Οικονομικών, που νόμιμα εκπροσωπούν
το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συ−
νάπτουν δάνειο με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €)
και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην
παρούσα σύμβαση (Διακήρυξη 3399/Ρ.Μ./2010). Ημερομηνία
εξόφλησης του δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται
η 31 −12−2012.
Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο
επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο EURIBOR
εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε
περιόδου εκτοκισμού (και διαμορφώνεται δύο εργάσιμες
ημέρες πριν την έναρξη αυτής), συν περιθωρίου (Margin)
2,30% ετησίως. Μετά την λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού
(30.6 ή 31.12.), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα θα εκτοκίζονται
στο σύνολο τους με το επιτόκιο EURIBOR εξάμηνης δι−
άρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε περιόδου
εκτοκισμού συν περιθωρίου (Margin) 2,30% ετησίως. Ειδικά,
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λόγω της λήξης του οικονομικού έτους, για την περίοδο
εκτοκισμού από 16.10.2010 έως 31.12.2010 και για τα επόμε−
να χρόνια από 16.10.−31.12 θα ισχύει το επιτόκιο της 16.10
όπως αυτό υπολογίζεται παραπάνω.
«Εργάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά
την οποία λειτουργεί το διευρωπαϊκό σύστημα πληρω−
μών TARGET (Trans−European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer System) και παράλληλα λει−
τουργούν οι Τράπεζες στην Αθήνα.
Αν οποιαδήποτε περίοδος εκτοκισμού λήγει σε ημέρα
μη εργάσιμη, η λήξη παρατείνεται στην αμέσως επόμε−
νη εργάσιμη ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μηνός, δι−
αφορετικά η περίοδος λήγει την αμέσως προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα.
Αν το προαναφερόμενο επιτόκιο δεν εμφανίζεται στην
σχετική σελίδα, τότε ως βασικό επιτόκιο θα λαμβάνεται
το EURIBOR της προηγούμενης ημέρας, για την οποία
υπήρχε επιτόκιο.
Σε περιόδους διαταραχής της χρηματαγοράς εφαρμόζεται το
προβλεπόμενο από το σχετικό κανονισμό EURIBOR επιτόκιο.
Το επιτόκιο υπερημερίας αποτελείται από το πιο πάνω
συνολικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο συν margin) συν το
εκάστοτε ισχύον στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. περιθώριο προσαύξησης.
Λόγω του μεγάλου ύψους της χρηματοδότησης σε περί−
πτωση που για διαφόρους λόγους επέλθει διαφοροποίηση
του κόστους άντλησης των κεφαλαίων της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατόπιν συμφωνίας των δύο
συμβαλλομένων θα τροποποιείται ανάλογα το επιτόκιο.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του τόκου, προ−
μήθειας ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης με βάση την
παρούσα σύμβαση στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, ο
οφειλέτης θα καθίσταται υπερήμερος αυτοδικαίως και
χωρίς καμιά άλλη όχληση, ειδοποίηση ή επιταγή με μόνη
την πάροδο της ημέρας κατά την οποία είναι πληρωτέο
το σχετικό ποσό όπως ορίζεται αυτή για την κάθε επι−
βάρυνση στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2, 3 και άρθρο 4) της
παρούσας σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας θα οφείλονται
αυτοδικαίως τόκοι υπερημερίας για το καθυστερούμενο
ποσό, με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερη−
μερίας επιπλέον του κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντος
επιτοκίου και προμήθειας προσαυξημένο με τις τυχόν
επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων πού αναλογούν, από την πρώτη
ημέρα της καθυστέρησης, χωρίς να απαιτείται οποιαδή−
ποτε όχληση προς τον οφειλέτη. Οι τόκοι υπερημερίας
που θα προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κε−
φάλαιο ανά εξάμηνο και ανατοκίζονται.
Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δεδου−
λευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την 31−
12−2010. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλάμβανα την υποχρέωση
να καταβάλλει, μετά το λογισμό τους παραπάνω τόκους,
διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του
δανείου στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή οι τόκοι Α΄
εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β΄ εξαμήνου την
31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμε−
νου και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση, είναι
δε εντελώς ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε προμήθεια ή
αμοιβή που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταβολή
τους καθυστέρησα πέραν του μηνός από το λογισμό των
τόκων και την έγγραφη ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η τελευταία θα
αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους
εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ’ αυτόν τον επόμε−

νο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα
διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η ημέρα
έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημε−
ρίας θεωρείται η τελευταία ημέρα του διμήνου από τον
λογισμό των τόκων και ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εφόσον η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί στη λήξη
της (31−12−2012), το επιτόκιο με το οποίο θα εκτοκιστεί
το υπόλοιπο θα είναι: από 1−1−2013 το επιτόκιο EURIBOR
εξάμηνης διάρκειας συν περιθωρίου (Margin) 2,30% ετη−
σίως, το οποίο θα ισχύει την 1 −1−2013 και από 1−4−2013 το
βασικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων χορηγήσεων για
κεφάλαιο κίνησης, που θα ισχύει στην Αγροτική Τράπε−
ζα της Ελλάδος Α.Ε. στην αρχή της εκάστοτε εξάμηνης
περιόδου εκτοκισμού (δηλ. 01−01 και 01−07). Η Δανείστρια,
όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί
τελείως το δάνειο, θα μπορεί να μεταβάλλει το επιτόκιο
εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων
της, μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 3°
Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρω−
μών εισπράξεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν,
θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τον
Ο.Π.E.Κ.Ε.Π.Ε.
Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογα−
ριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. −
Λογαριασμός Χρηματοδότησης Αγοραστικών Παρεμβά−
σεων 2010 − 2011», που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε.. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γί−
νονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι
πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Κανονισμός 1290/2005), με αξία (Valeur) κίνη−
σης κεφαλαίων ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την
πίστωση του λογαριασμού της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 4°
Οι πληρωμές σε βάρος του λογ/σμού θα πραγματο−
ποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδο−
θούν σ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28
του Νόμου 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του
προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων.
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται μέ−
χρι την 10η του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή τους
να επιστρέφει όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται
στα Καταστήματα της από ανεκτέλεστες πληρωμές (συ−
μπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πληρωμών μέσω
της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με ονομαστικές
καταστάσεις αναφέροντας και τη σχετική εντολή πλη−
ρωμής) εφόσον αυτό προβλέπεται στις σχετικές κατά
περίπτωση διατάξεις.
Η κατάθεση των ποσών υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς και η
ενημέρωσή του, για τους λογαριασμούς των ποσών από
καταπτώσεις εγγυήσεων κλπ. θα γίνεται μέχρι και τη 9η
του επόμενου μήνα από την καταβολή τους.
Εξαιρετικά οι τόκοι του δανείου του Δημοσίου θα εισπράτ−
τονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που εξου−
σιοδοτείται με την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε
οφειλόμενου ποσού, χωρίς την έκδοση εντολής πληρωμής.
Τα ποσά που καταβάλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελ−
λάδος Α.Ε. βάση εντολών πληρωμής, καθώς και οι τόκοι
της χρηματοδότησης, παρακολουθούνται λογιστικά σε
ιδιαίτερες υπομερίδες.
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Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ευθύνεται για
την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την
κανονική τήρηση του ΕΛΕΓΕΠ καθώς και την πιστή τήρηση
των διαδικασιών που αναφέρονται στις προαναφερθείσες
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται στο
τέλος εκάστου μηνός να αποστέλλει τα extraits των λο−
γαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για τις πράξεις
του προηγούμενου μήνα.
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν έχει καμία
ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υπο−
χρεώσεως, την αναγνώριση− εκκαθάριση οποιασδήποτε
δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ
μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Για τα ποσά που καταβάλλει
η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργεί ως Πλη−
ρώτρια Τράπεζα και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λο−
γαριασμού.
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τις εργασί−
ες που εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
σύμβασης, δικαιούται προμήθεια για την τήρηση και την
ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων για την πραγματοποίηση πληρω−
μών αξίας προϊόντων στους δικαιούχους, η οποία συμφω−
νείται σε ποσοστό 0,60% πάνω στο συνολικό ύψος των
εκτελουμένων οριστικών εντολών πληρωμής σε βάρος
του Ειδικού αυτού Λογαριασμού.
Το ποσοστό αυτό θεωρείται εύλογο και δίκαιο από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την
έκδοση εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σ’
ένα μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου
και την λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμήνου
και της σχετικής αίτησης της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
η καταβολή της καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη
λήψη της παραπάνω κατάστασης και αίτησης, η Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα λογίζει έντοκα το σύνολο
των προμηθειών στην αντίστοιχη χρηματοδότηση Γεωργι−
κών Δαπανών. Επίσης θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση
για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν
μέσα σ’ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το
θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότηση
του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και
έναρξης καταβολής υπερημερίας (άρθρο 2) θεωρείται η
τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήψη της κατάστα−
σης πληρωμών του εξαμήνου και της σχετικής αίτησης.
Η προμήθεια αυτή είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποι−
αδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή τόκους που τυχόν
δικαιούται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την
παρούσα ή από άλλες συμβάσεις.
Πέραν της παραπάνω προμήθειας που αφορά το λογα−
ριασμό πληρωμών δεν προβλέπονται προμήθειες αδράνει−
ας, παρακολούθησης φακέλων, και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η δαπάνη της προμήθειας αυτής θα βαρύνει τη σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του «ΕΛΕΓΕΠ» και καλύπτε−
ται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Κράτους (ΚΑΕ 2112, Φορέας 29/110).
Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διά−
θεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται
καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση
λογαριασμού «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Λογαριασμός Χρηματοδότη−
σης Αγοραστικών Παρεμβάσεων 2010−2011 »
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Εάν η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της ή
προκόψει άνοιγμα κατά την εκκαθάριση, το άνοιγμα αυτό
αναλάμβανα να το καλύψα το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 5°
Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεση του
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη δυνα−
τότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμ−
βασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως
ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο
εφαρμογής της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολι−
τικής 54/27.02.2004, όπως τροποποιήθηκε με την Πρά−
ξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 61/6.12.2006, που
αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη
εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διενέργεια
πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημε−
ρήσιας πίστωσης.
Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση αποτελέσει
αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό
Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη χορήγηση προς την
ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές
εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελμα−
τικό/τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη
λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την
παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.
Άρθρο 6°
Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν
συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 7°
Πέρα από τη χρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε. δε θα έχει καμία ανάμειξη στην απο−
θηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών
προϊόντων.
Η διαχείριση του λογαριασμού ΕΛΕΓEΠ από την Αγρο−
τική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε σχέση με την παρού−
σα σύμβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου
Λογιστικού.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση
σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη
συνέχεια.
Η παρούσα ισχύει από 16 Οκτωβρίου 2010.
Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚO ΔΗΜOΣΙΟ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ο Διοικητής
Θ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1856
(5)
Κατάργηση Παραρτημάτων Ε.Ο.Τ. Καναδά, Μονάχου, Βε−
ρολίνου, Αμβούργου, Ελβετίας, Ρώμης, Δανίας, Φιλαν−
δίας και Σαγκάης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3270/2004 «Περί
Αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θεμάτων τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11−10−2004).
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, του άρθρου 19 του
Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22−8−2005).
4. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7−10−2009).
5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).
6. Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ35/Α/1−3−2010) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού».
7. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19−7−1993.
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010).
9. Την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα των ορ−
γανωτικών δομών που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα
στην επίτευξη των στόχων του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού, καθώς και τη διαφοροποίηση και τον εμπλου−
τισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού του−
ριστικού προϊόντος.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.600.000,00 € (ενός
εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ) κατά μέγιστο
(αποζημιώσεις επιτόπιου προσωπικού, ρήτρες για καταγ−
γελίες μισθωτών συμβάσεων και έξοδα μετεγκατάστασης),
η οποία αντιρροπείται από την εξοικονόμηση κόστους
λειτουργίας των Γραφείων για ένα έτος, αποφασίζουμε:
1. α. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Κανα−
δά με έδρα το Τορόντο και περιοχή αρμοδιότητας τον
Καναδά.
β. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Μονάχου με
έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
γ. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Βερολίνου
με έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
δ. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Αμβούργου
με έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
ε. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Ελβετίας, με
έδρα τη Ζυρίχη και περιοχή αρμοδιότητας την Ελβετία.
στ. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Ρώμης, με
έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
ζ. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Δανίας, με
έδρα την Κοπεγχάγη και περιοχή αρμοδιότητας την Δανία
και τις χώρες της Βαλτικής.
η. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Φιλανδί−
ας, με έδρα το Ελσίνκι και περιοχή αρμοδιότητας την
Φιλανδία.
θ. Την κατάργηση του Παραρτήματος Ε.Ο.Τ. Σαγκάης με
έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
2. Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη
1.600.000,00 € (ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων
ΕΥΡΩ) κατά μέγιστο, η οποία υπερκαλύπτεται από την
εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας των υπό κατάρ−
γηση παραρτημάτων, των Γραφείων Εξωτερικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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