
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/ 
551692/51274/35031/21528/2017 
Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών υποέρ-

γων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας σε ενταγμέ-

νες πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκηση» 
(Α’ 133).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…. Μετα-
φορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. 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 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 192).

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4).

7. το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 79 και την
παρ. 2 του άρθρου 80 αυτού.

9. Τον ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153).

10. Το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολο-
γικών έργων» (Α’ 39).

11. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) 
και ιδίως το άρθρο 72 αυτού.

12. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’1822) υπουρ-
γικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπα-
νών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”» (Β΄ 5968).

13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

14. Την υπό στοιχεία ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/
22-3-2016 απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδι-
κασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την 
μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία ΕΔΕΠΟΛ/Α’/ΕΣΠΑ 1420/3942/
18-11-2016 και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1-06-2017 
τροποποιητικές αποφάσεις έγκρισης Εγχειριδίου Διαδι-
κασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη 
μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2014-2020.

15. Την υπ΄αρ. 44009/2013 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρο-
νικών εντολών»

16. Την υπ΄αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων  - ΠΔΕ (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/22.09.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

17. Την υπ’ αρ. 71259/27.06.2017 εγκύκλιο για το άνοιγ-
μα και τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Το Άρθρο 27 «Πληρωμές του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων» του ν. 4605/2019 (Α’ 52), για την 
πραγματοποίηση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.

19. Την υπ΄αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί 
σύστασης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Β΄ 784) .

20. Την υπό στοιχεία 2/39609/ΓΛΓΚ/21.05.2019 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Άνοιγμα του Λογαριασμού "Ε.Δ.-Λογαριασμός Αποδοχών 
ΠΔΕ ΥΠ.ΠΟ.Α. στην ΤτΕ" και καθορισμός της κίνησής του».

21. Τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 1273/2016).

22. Τον ν. 2637/1998, για τη σύσταση του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων (Α΄ 200).

23. Τον ν. 3508/2006 ’’Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων’’ (Α΄ 249).

24. Την υπ’ αρ. 135941/30.12.15 κοινή υπουργική από-
φαση για τη ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης εισροών των 
Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. για έργα που χρηματοδο-
τούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ), μεταφοράς της Δημόσιας Δαπάνης στον Ορ-
γανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την 
πληρωμή μέτρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 από το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και λοιπών δρά-
σεων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων για την εφαρμογή αυτών.

25. Την κοινή υπουργική απόφαση Αναδιάρθρωσης 
της ΕΔΕΠΟΛ (Β΄ 2472/2019).

26. Τον ν. 3669/2008 ’’Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων’’ (Α΄ 116), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

27. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
του τρόπου χρηματοδότησης των υποέργων αρχαιολογι-
κής αυτεπιστασίας, ενταγμένων Πράξεων του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης, (μικρά δημόσια έργα, μεγά-
λα δημόσια έργα και πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων 
CLLD), παράλληλα με τη συλλογική απόφαση (ΣΑ) 014/2 
με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και με τη συλλογική απόφαση (ΣΑ) 082/1 
με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η πληρωμή των υποέργων γίνεται με τις πιστώσεις της 
ΣΑ014/2 και η μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από 

τη ΣΑ 082/1 μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στον λογαριασμό με 
ΙΒΑΝ:GR75 0100 0230 0000 0242 4218 014 με ονομασία 
«ΥΠ.ΠΟ.Α. - Επιστροφή πιστοποιημένων ποσών ΟΠΕΚΕΠΕ»
του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί 
πληρωμή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Άρθρο 2
Εγγραφή των υποέργων στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή των υποέργων αρχαιολογικής αυτε-
πιστασίας (Πολιτισμού) σε Σ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια μέ-
σου της ΕΔΕΠΟΛ, ως αρμόδια για την παρακολούθη-
ση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Πολιτισμού 
και την κατάρτιση της ΣΑ 014/2, υποβάλλει για ένταξη 
στην εν λόγω ΣΑ νέο έργο με προϋπολογισμό το σύνολο 
του προϋπολογισμού των ήδη ενταγμένων υποέργων 
Πολιτισμού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ετήσια πίστωση που θα καθοριστεί από τις προβλέψεις 
των δικαιούχων των πράξεων και την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020.

β. Η ΕΔΕΠΟΛ με κάθε νέα απόφαση ένταξης, τροπο-
ποίηση ή ανάκληση αποφάσεων, προβαίνει στην τρο-
ποποίηση του εναρίθμου με αντίστοιχη τροποποίηση 
του προϋπολογισμού του και των πιστώσεών του για το 
έτος, λαμβανομένου υπόψη του ορίου πληρωμών για το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ για το ΥΠ.ΠΟ.Α.

γ. Η εγγραφή των υποέργων Πολιτισμού στη Σ.Α. 
014/2 δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταφορά 
πιστώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

δ. Οι πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο σύνολο τους, συμπεριλαμβανομένων των υποέργων 
Πολιτισμού, συνεχίζουν να εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
Χρηματοδότηση των ΣΑ- καθορισμός 
της κίνησης του εναρίθμου 
για τα υποέργα Πολιτισμού στη ΣΑ014/2

Για τη χρηματοδότηση των υποέργων Πολιτισμού 
ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Για τα υποέργα που έχουν ενταχθεί σε ενάριθμο στη 
ΣΑ014/2 βάσει των διατάξεων για τις ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές Διαχειριστής ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. Υπεύθυνος Λογαρια-
σμού για την εκτέλεση των πληρωμών θα ορίζεται από 
την ΓΔΟΥ του ΥΠ.ΠΟ.Α. στέλεχος της ΕΔΕΠΟΛ κατόπιν 
εισήγησής της.

β. Τα αιτήματα χρηματοδότησης της ΣΑ 014/2 προς 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τα αιτήματα 
κατανομής στο έργο προς την ΤτΕ, υποβάλλονται μέσα 
από το σύστημα e-pde από τη ΓΔΟΥ του ΥΠ.ΠΟ.Α., μετά 
από έγγραφο της ΕΔΕΠΟΛ, η οποία παρακολουθεί την 
υλοποίηση των υποέργων, μεριμνά για τη έγκαιρη χρη-
ματοδότησή τους και ενημερώνει της ΕΥΔ ΠΑΑ για τις 
απαιτούμενες πιστώσεις μέσω της ΣΑ 082/1.
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γ. Τα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων του ΠΑΑ 
που είναι ενταγμένα στη ΣΑ082/1 υποβάλλονται από 
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 
του ΥΠ.Α.Α.Τ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του e-pde.

δ. Η ανάκληση τυχόν αδιαθέτων υπολοίπων από τον 
τριτοβάθμιο λογαριασμό του ενάριθμου για τα υποέργα 
Πολιτισμού της ΣΑ 014/2, υλοποιείται μέσω αρνητικών 
αιτημάτων κατανομής, που πραγματοποιεί η ΓΔΟΥ του 
ΥΠ.ΠΟ.Α μέσω του e-pde, μετά από έγγραφο της ΕΔΕ-
ΠΟΛ.

ε. Στην περίπτωση επιστροφών αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών, αυτές πραγματοποιούνται με ενέρ-
γειες της ΓΔΟΥ του ΥΠ.ΠΟ.Α., μετά από σχετική εισήγηση 
της ΕΔΕΠΟΛ.

Άρθρο 4

Διενέργεια πληρωμών και εκκαθάριση δαπάνης 
των υποέργων Πολιτισμού της ΣΑ014/2

Η εισήγηση της εκκαθάρισης πραγματοποιείται από 
τον Δικαιούχο του υποέργου, ο οποίος με ευθύνη του 
αποστέλλει στη Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α., τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της εντολής πληρωμής. Η 
εντολή πληρωμής, αρμοδίως υπογεγραμμένη, εκτελείται 
από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (στέλεχος της ΕΔΕΠΟΛ) 
μέσω του e-pde. Η τακτοποίηση των οικονομικών υπο-
χρεώσεων (πληρωμή μισθοδοσίας, προμήθειών και πα-
ροχής υπηρεσιών) πραγματοποιείται αποκλειστικά με 
τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω 
του e-pde με βάση την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ 5154 
(Β΄ 2595/2013) κοινή υπουργική απόφαση ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συσχετίζονται με 
τη Νομική Δέσμευση, δηλαδή την υπουργική απόφαση 
Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας του κάθε υποέργου στο 
e-pde..

Αναλυτικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:
α. όσον αφορά στη Διαδικασία Πληρωμής δαπανών 

μισθοδοσίας, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), 
ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο δικαιούχος του υποέργου ακολουθεί τη διαδικασία 
εισήγησης εκκαθάρισης και αποστολής της στη Γ.Δ.Ο.Υ. 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. για έκδοση της εντολής πληρωμής. Ο υπεύ-
θυνος λογαριασμού, (στέλεχος της Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ) μεταφέρει 
μέσω του e-pde τη συνολική δαπάνη μισθοδοσίας στο 
λογαριασμό με ΙΒΑΝ:GR0201000230000002424203420, 
που τηρείται στην ΤτΕ αποκλειστικά για την πληρωμή 
μισθοδοσίας Ι.Δ.Ο.Χ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 
Η μεταφορά αυτή των χρημάτων αντιστοιχεί σε έναν 
και μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής. (EPS) και 
γνωστοποιείται από την ΕΔΕΠΟΛ άμεσα στον Δικαιούχο 
του υποέργου. Ο τελευταίος, κάνοντας χρήση αυτού του 
κωδικού, ανεβάζει το αρχείο μισθοδοσίας (XML) στο σύ-
στημα της Ε.Α.Π. εντός των αυστηρών προθεσμιών που 
τίθενται, ώστε να υλοποιείται η μισθοδοσία του κάθε 
εργαζομένου Ι.Δ.Ο.Χ., προκειμένου να μην υπάρχουν 
καθυστερήσεις στις πληρωμές των εργαζομένων.

β. Όσον αφορά στη Διαδικασία Πληρωμής λοιπών 
δαπανών, πλην μισθοδοσίας, μέσω του e-pde, ισχύουν 
τα ακόλουθα:

Ο Δικαιούχος του υποέργου ακολουθεί τη διαδικασία 
εισήγησης εκκαθάρισης και αποστολής της στη Γ.Δ.Ο.Υ. 
του ΥΠ.ΠΟ.Α για έκδοση της εντολής πληρωμής. Ο υπεύ-
θυνος λογαριασμού (στέλεχος της ΕΔΕΠΟΛ εκτελεί την 
εντολή πληρωμής και με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) 
μέσω του e-pde πληρώνει τον κάθε ανάδοχο στο πλαίσιο 
της απόφασης της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου.

Για την επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου των υποέργων στα οποία συμμετέχουν οι Υπηρε-
σίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέ-
πει το Σ.Δ.Ε. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Β΄ 1273/2016), η αντίστοιχη πρόσκληση με την οποία 
εντάχθηκαν τα υποέργα Πολιτισμού και το Ολοκληρω-
μένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

α. Οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. υποβάλλουν στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ 2014-2020 για ενδιάμεση επαλήθευση τις πραγ-
ματοποιθείσες δαπάνες που έχουν υλοποιήσει εις βά-
ρος του τριτοβάθμιου λογαριασμού της ΣΑ 014/2 με τα 
αντίστοιχα παραστατικά. Μετά την έγκρισή τους από την 
Ε.Υ.Ε. του Π.Α.Α. οι δηλωθείσες δαπάνες διαβιβάζονται 
για έγκριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α.

β. Η ΓΔΟΥ του ΥΠ.Α.Α.Τ. μεταφέρει τις απαιτούμενες 
κάθε φορά πιστώσεις της ΣΑ 082/1 στον εμπορικό λο-
γαριασμό που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει των άρθρων 6 
και 7 της υπ’ αρ. 135941/30.12.15 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

γ. Το ποσό των δαπανών που θα κριθεί επιλέξιμο δεν 
επιστρέφεται σε λογαριασμό του δικαιούχου του υποέρ-
γου Πολιτισμού αλλά μεταφέρεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο 
λογαριασμό με ΙΒΑΝ:GR75 0100 0230 0000 0242 4218 
014 με ονομασία «ΥΠ.ΠΟ.Α. - Επιστροφή πιστοποιημέ-
νων ποσών ΟΠΕΚΕΠΕ» που ανοίχθηκε για το σκοπό αυτό 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με δικαιούχο το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιστροφή πιστοποιη-
θείσας δαπάνης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την ΕΔΕΠΟΛ με 
ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό κατάθεσης. Η ΕΔΕΠΟΛ 
ενημερώνει τη ΓΔΟΥ του ΥΠ.ΠΟ.Α και εισηγείται σ’ αυτήν 
για τις δικές της ενέργειες.

δ. Η μεταφορά ποσού από τον Κεντρικό Λογαριασμό 
23/200850 και τη ΣΑ 082/1, στον εμπορικό λογαριασμό 
που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί πληρωμή για το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

ε. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού του ΓΛΚ, κατόπιν αιτήματος της ΓΔΟΥ του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., θα μεταφέρει κάθε ποσό που θα κατατίθεται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝ:GR75 
0100 0230 0000 0242 4218 014 με ονομασία «ΥΠ.
ΠΟ.Α. - Επιστροφή πιστοποιημένων ποσών ΟΠΕΚΕΠΕ» 
στο λογαριασμό Ελληνικό Δημόσιο «Λογαριασμός αδι-
αθέτων υπολοίπων Νομικών Προσώπων (231) με IBAN
GR8501000233100100000231000.
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στ. Η αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά από τον λογαριασμό με IBAN:GR75 0100 0230 0000 
0242 4218 014 στο λογαριασμό με IBANGR8501000233100100000231000 θα αποστέλλεται στην ΕΔΕΠΟΛ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045071410200004*

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πολιτισμού  Αγροτικής Ανάπτυξης
Και Αθλητισμού Και Τροφίμων
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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