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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
του φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.».

2

Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77
του ν. 4399/2016.

3

Συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 49α του ν.4036/2012 «Διάθεση
γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 135554 -19/12/2016
(1)
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΕΘΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 143), και ιδίως το άρθρο 63 αυτού.
β) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινούμενων Εντός και Εκτός Επικράτειας»
(ΦΕ.Κ. Α΄ 94),
γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Αρ. Φύλλου 4155

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
ν. 4127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116),
στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208),
ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210),
η) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 185),
θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112),
ι) του ν. 4444/2016 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 234).
2. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης.» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2934).
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3. Την αριθμ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.05.2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2017» (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ).
4. Το αριθμ. 63619/ΔΠΕΦ/230/15.6.2016 έγγραφο και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς για την κατάρτιση και την ορθή
εκτέλεση του προϋπολογισμού τους/του, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.
5. Την αριθμ. 134640/16.12.2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα την έγκριση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σε Ευρώ,
έχουν ως εξής:
A/A

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

16.980.000

16.914.000

66.000

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση της Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του παρακάτω πίνακα, καθώς και προβούν στις λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα - Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό
Σχέδιο
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
(ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ
997673346
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
e.sanianos@etean.com.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2107450400
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ

Ι. ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2017
16.980.000

1. Πωλήσεις (=α+β)

800.000

α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών

73

800.000

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)

74

0

γ) Τακτικού Προϋπολογισμού

74.96

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ
(βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)

41.10 ή 43.00*

ε)Ε.Ε.

43.04 ή 74.08

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

75

1.280.000
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4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)

76 ΠΛΗΝ 76.04

5. Ιδιοπαραγωγή παγίων

78 ΠΛΗΝ 78.05

6. Λοιπά Έσοδα

82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)

40867

14.900.000

16.914.000

8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)

60 ΠΛΗΝ 60.05

2.137.000

ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού

60.00 ΕΩΣ 60.01

1.632.000

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμ- 60.03 ΕΩΣ 60.04
μισθου και ημερομίσθιου προσωπικού

400.000

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

60.02

105.000

9. Αμοιβές καιΈξοδα Τρίτων

61

632.000

10. Παροχές Τρίτων

62

418.000

Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03

118.000

Εκ των οποίων Ενοίκια

62.04

122.000

Εκ των οποίων Ασφάλιστρα

62.05

2.000

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις

62.07

123.000

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου
εισοδήματος χρήσης)

63 + 54.08 (ή 88.08J+88.09

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης

54.08 (ή 88.08)+88.09

12. Διάφορα Έξοδα

60.05 + [64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.121 +
82.00 + 88.06 + 53.01 + ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44χρέωση (ΠΛΗΝ
44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο
ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα
που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες
κατηγορίες

3.000

13.404.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε 64.06 (ή 67**)
Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)
13. Τόκοι και συναφή έξοδα

65 ΚΑΙ 16.18

3.000

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
14.Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η δια[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ
φορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων 16.18
κατά τη χρήση.
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

[14]

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2
εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την
αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=1-11)
* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.
67** Παροχές -Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις (αφοράτους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

100.000
217.000

35.000

66.000
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Περιγραφές Λογαριασμών

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2017

ΕΙΣΡΟΕΣ
1. Εισπράξεις από δάνεια

45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.

1.845.000
13.000.000

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής
ρύθμισης
ΕΚΡΟΕΣ
4. Πληρωμές χρεολυσίων

45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

5. Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του 43
φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)
α) Πληρωμές τόκων
β) Πληρωμές χρεολυσίων
8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας
9. Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεων
σας (πλην δανειακών)
10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
(σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
1

Διαθέσιμα (α+β+γ)
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)

442.096.899
1.580

Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος

1.580
441.791.801

Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

441.791.801
303.517

Από πόρους του ΠΔΕ
2

Από λοιπούς πόρους

303.517

Χρεόγραφα (α+β+γ)

841.453.000

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και
ομόλογα)

742.153.000

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)

99.300.000

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές -μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απαιτήσεις

19.131.570

α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και
λοιπούς φορείς ΓΚ)

10.803.678

β) από φορείς εκτός ΓΚ

8.327.892

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
(σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
4

Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς

0

α) Δάνεια εσωτερικού
β) Δάνεια εξωτερικού
5

Λοιπές υποχρεώσεις

242.208.288

α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και
λοιπούς φορείς ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

242.208.288

Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του
λογ/μού 60

68

Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου

64

Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου

1

Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή

3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Yπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 135056
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για
τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3908/2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 77 του ν. 4399/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 117),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
19 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227), και ιδίως του άρθρου
77 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3299/2004
(ΦΕΚ Α΄ 261), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει-

ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α΄ 8),
όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(Α΄ 114).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
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μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208)
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.» (ΦΕΚ Β΄ 3722).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1.α. Η χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης γίνεται
μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον φορέα
του επενδυτικού σχεδίου, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3908/2011, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδομο(1/7) της προβλεπόμενης στη σχετική
απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, εφόσον έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα επενδυτικά έργα συνολικού ύψους
τουλάχιστον ίσου με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και τα σχετικά
παραστατικά δαπανών έχουν εξοφληθεί.
β. Η ανωτέρω προκαταβολή παρέχεται άπαξ, είναι μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης, και
αποτελεί την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης, χωρίς την εφαρμογή των προϋποθέσεων υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου,
της υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση
της υλοποίησης του εν λόγω 50% του επενδυτικού σχεδίου και της πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται
η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της
υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Το αίτημα για τη χορήγηση της προκαταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) - Ιδιωτικές Επενδύσεις, μέσω
της ενέργειας «ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και συνοδεύεται:
α) από αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των πληρωμών
τους,
β) από τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά
εξόφλησής τους,
γ) από υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι i) έχει υλοποιήσει
εγκεκριμένα βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το ένα
έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης, και ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους που υποβάλλει συνημμένα,
αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, και
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δ) από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των
αναπτυξιακών νόμων, και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον ιστότοπο της υπηρεσίας ιδιωτικών επενδύσεων.
3. α. Μετά την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβληθέντα παραστατικά και
δικαιολογητικά. Ειδικότερα η υπηρεσία ελέγχει εάν τα
παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης
τους αφορούν στο εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του
επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, και εάν το συνολικό ύψος των δαπανών είναι
τουλάχιστον ίσο με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το αργότερο
εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του αιτήματος εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την
καταβολή της προκαταβολής.
β. Σε περίπτωση που με τον τακτικό έλεγχο για την
πιστοποίηση του 50% της επένδυσης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, ή από έκτακτο έλεγχο, δεν
επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα με το αίτημα χορήγησης
προκαταβολής και την υπεύθυνη δήλωση που το συνοδεύει στοιχεία, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 23 του ν. 4399/2016.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 10878/130365
(3)
Συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 49α του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49α του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
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κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ) του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως ισχύει.
2. Το αριθμ. Ε8 4778/130362/22-11-2016 έγγραφο
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών
Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή ενστάσεων της παρ.
2 του αρθρ. 49α του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως ισχύει,
αποτελούμενη από:
α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το
νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
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γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από έναν
υπάλληλο του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
τον αναπληρωτή του.
3. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής.
4. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.
5. Επί θεμάτων σχετικών με τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Yπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02041552212160008*

