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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/15683/0026 (1)
  Καθορισμός δικαιολογητικών για δαπάνες μεταφοράς 

αιτούντων διεθνούς προστασίας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26, παρ. 1, του 

Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247), 
όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ταυ−
τάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 (Α.141),

β) του άρθρου 30, του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανι−
σμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προ−
στασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα (L. 180/31),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α.98).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β.2105).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή 
των εξόδων μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστα−
σίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρη−
ματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών που 
αφορούν στην μεταφορά αιτούντων διεθνούς προστα−
σίας, ως ακολούθως:

Ι. Μεταφορές αιτούντων διεθνή προστασία
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά−

ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) 

αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου 

βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ταξιδιωτικού πρακτο−

ρείου) [επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο 
επικοινωνίας, email, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθ−
μός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],

iv) αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης,
ν) δικαιούμενο ποσό, κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο 

ποσό στο δικαιούχο 
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά−

μενο της οικείας Υπηρεσίας Οικονομικού.
3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ασύλου περί της έγκρισης 

μεταφοράς του αιτούντος σε αλλοδαπή χώρα, στην 
οποία να φαίνεται αν η μεταφορά γίνεται εθελοντικά, 
με ελεγχόμενη αναχώρηση ή με συνοδεία.

4. Εξοφλημένο τιμολόγιο ταξιδιωτικού πρακτορείου 
και φωτοαντίγραφο του εισιτηρίου.

5. Αντίγραφο της απόφασης του άρθ. 18 (β) του Π.Δ/
τος 113/2013 (Α.146), με την οποία κρίνεται η αίτηση 
διεθνούς προστασίας του αλλοδαπού, ως απαράδεκτη, 
και αποδεικτικό επίδοσης της στον αιτούντα.

6. Αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος περί μη 
ασκήσεως προσφυγής κατά της επιδοθείσας απόφασης 
ή επί ασκήσεως προσφυγής, αντίγραφο της σχετικής 
δευτεροβάθμιας απόφασης.

7. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
των σχετικών μεταφορών.
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II. Μετακινήσεις προσώπων
που συνοδεύουν τους ανωτέρω

Τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή εξόδων μετακίνησης σε μετακινούμενους 
υπαλλήλους κατ’ εντολή του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2839/82099 (2)
    Έγκριση δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου 

προώθησης και κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
σε εφαρμογή των κανονισμών (EE) 1308/13 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 288/2009 
της Επιτροπής για το σχολικό έτος 2013−2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά Μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσια−
κής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζωών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανι−
σμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 3 του 
Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθ−
μιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

στ) Του Π.Δ. υπ’ αριθ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

2. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Ε.):1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 

β) (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα»

γ) (Ε.Κ.) 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανο−

νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια 
οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατα−
νάλωσης φρούτων στα σχολεία», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 
((2013)1730/26−03−2013, όπως τροποποιήθηκε από την 
αριθ. ((2013)4707/26−07−2013 «σχετικά με την οριστική 
κατανομή της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, για την περίοδο 
από την 1η Αυγούστου 2013 έως και την 31 Ιουλίου 2014».

4. Την με αριθ. 726/17829/14−02−2012 (ΦΕΚ 610 Β΄/2012) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαί−
ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 
της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία».

5. Την αριθ. Υ 48 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(ΦΕΚ 2105 Β΄2012).

7. Τις αριθ. 837/46070/7−4−2014 Ε.Α.Δ.:517 Α.Δ.Α.: ΒΙΗ3Β−
ΝΣΤ και 1345/76694/12−6−2014 Ε Α.Δ. 741 Α.Δ.Α.: 73ΦΣΒ−
Ω1Π «Αποφάσεις περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού. Για το έτος 2014, η εν λόγω 
δαπάνη ανέρχεται σε ποσό μέχρι 3.637.700 ευρώ περί−
που, η οποία θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδό−
τηση ποσού μέχρι 1.837.700 ευρώ και κατά το υπόλοιπο 
μέρος, ποσού μέχρι 1.800.000 ευρώ από τις πιστώσεις 
του ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 έτους 2014. Για τα επόμενα έτη 
θα δεσμεύονται αντίστοιχες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Εθνική δαπάνη

Εγκρίνεται η συνολική δαπάνη ύψους μέχρι 1.800.000 
ευρώ για το έτος 2014, η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 έτους 2014. Το ποσό 
αυτό αφορά στην πληρωμή του προγράμματος της 
προώθησης και κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
σχολικού έτους 2013−2014. 

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
Α) Ποσό ύψους έως 1.730.000 ευρώ αφορά στην εθνική 

συμμετοχή του προγράμματος του σχεδίου προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, στην εκτέλεση 
των συνοδευτικών μέτρων και στην κάλυψη του φόρου 
προστιθέμενης αξίας.

Β) Ποσό ύψους έως 70.000 ευρώ αφορά στην πληρωμή 
οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων 
των υπαλλήλων που θα διενεργήσουν τους προβλεπό−
μενους επιτόπιους ελέγχους.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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