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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία − Πλαίσιο μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Τομέα της Επισιτι−
στικής Ασφάλειας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 
Οκτωβρίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο 
στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Εμβλημα FAO)

Συμφωνία−Πλαίσιο μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

και του
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 

Εθνών
(FAO) για Συνεργασία στον Τομέα της Επισιτιστικής

Ασφάλειας

Προοίμιο

1. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνω−
μένων Εθνών, εφεξής αναφερόμενος ως FAO, με έδρα 
στη διεύθυνση:

Viale delle Tenne di Caracalîa
00153 Rome, Italy,
και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής 

αναφερόμενη ως «ο Δωρητής», ενώ μαζί θα καλούνται 
«οι Συμβαλλόμενοι» (και ο όρος «Συμβαλλόμενος» θα 
ερμηνεύεται ανάλογα).

2. Καθοδηγούμενοι από τους Καταστατικούς Χάρτες 
των Συμβαλλομένων και την κοινή δέσμευση τους για 
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, 
και ιδίως του στόχου του περιορισμού της έσχατης 
φτώχειας και πείνας στο ήμισυ μέχρι το 2015.

3. Έχοντας υπόψη την αποστολή του FAO στους το−
μείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αλιείας και της 
δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
παροχής τεχνικής βοήθειας στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης σύμφωνα με τα αιτήματα των εθνών−μελών 
και της ανάπτυξης κατάλληλων κανονιστικών πλαισί−
ων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας και της 
αλιείας.

4. Έχοντας υπόψη την ανάγκη καταπολέμησης της 
φτώχειας μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της αει−
φόρου γεωργίας και αλιείας και της αειφόρου χρήσης 
των φυσικών πόρων.

5. Έχοντας υπόψη τη συμβολή του «Δωρητή» στη δι−
ατηρήσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της (κατ’  
αλφαβητική σειρά) Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, της Αλ−
βανίας, της Αρμενίας, της Γεωργίας, του Κονγκό, της 
Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

6. Έχοντας υπόψη την επιθυμία που εξέφρασε η Κυ−
βέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαθέσει μέσω 
του FAO οικονομικές εισφορές για την εφαρμογή προ−
γραμμάτων στις προαναφερθείσες χώρες/περιοχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας Συμφω−
νίας−Πλαισίου.

7. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δωρητής και ο FAO 
συμφώνησαν να συνεργάζονται στον τομέα της επι−
σιτιστικής ασφάλειας με σκοπό την υποστήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση των δυνατο−
τήτων τους, στο μέτρο του δυνατού, προς όφελος των 
προαναφερθέντων χωρών/περιοχών, οι οποίες είναι 
επίσης Μέλη του FAO.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου, 
οι ακόλουθοι όροι έχουν τη σημασία που τους δίνεται 
παρακάτω:

• «Ευρώ» σημαίνει το ευρωπαϊκό νόμισμα,

• «Δολάριο ΗΠΑ» σημαίνει το νόμισμα των ΗΠΑ,
• «Λογαριασμός Διευκόλυνσης Ανάπτυξης Προγραμ−

μάτων» («ο Λογαριασμός») σημαίνει το λογαριασμό που 
τηρείται στα βιβλία του FAO, στον οποίο θα πιστώνο−
νται οι δεδουλευμένοι τόκοι των κατατεθειμένων κε−
φαλαίων των προγραμμάτων και των υπόλοιπων μη 
δαπανηθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την παρούσα 
Συμφωνία−Πλαίσιο. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού μπο−
ρεί να δαπανάται για την αξιολόγηση, την κατάρτιση 
προγραμμάτων, άλλους σκοπούς αναπτυξιακής συνερ−
γασίας ή άλλες δραστηριότητες που θα συμφωνούνται 
μεταξύ του Δωρητή και του FAO, ή, εάν το ζητήσει ο 
Δωρητής, θα επιστρέφονται στην πηγή (άρθρο 6, Δια−
χείριση κεφαλαίων).

• «Σύμβαση» σημαίνει Μνημόνιο Συνεννόησης που θα 
συνάπτεται μεταξύ του Δωρητή και του FAO συμφωνά 
με το άρθρο 4 (Δέσμευση και αποδοχή, χρηματοδότηση) 
και θα έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρ−
τήματος 1.

• «HELLENIC AID» σημαίνει τη Γενική Διεύθυνση Διε−
θνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξω−
τερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία ορίζεται 
από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αρμόδια 
αρχή για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 2

Στόχοι και μορφές της συνεργασίας μεταξύ FAO και 
Ελληνικής Δημοκρατίας.

1. Η συνεργασία μεταξύ του Δωρητή και του FAO θα 
ενισχύει την αλληλεπίδραση και τις συνέργιες μετα−
ξύ των ενεργειών των δύο Συμβαλλομένων με σκοπό 
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
στις χώρες του άρθρον 3 παρ. 1. Γενικός στόχος της 
συνεργασίας είναι να ενισχύει την επίδραση και την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας που θα παρέχουν 
οι Συμβαλλόμενοι στις χώρες αυτές στον τομέα της 
επισιτιστικής ασφάλειας. Εν προκειμένω, οι ειδικοί στό−
χοι είναι:

• η ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων του FAO 
σε βασικούς τομείς της αποστολής του, για την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της επισιτιστικής ασφάλειας και 
της μείωσης της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, 
όπως ορίζεται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνω−
μένων Εθνών,

• η ενίσχυση της συμμετοχής του Δωρητή στο δι−
αρκή διάλογο πολιτικής σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέ−
ροντος,

• η πρόοδος για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης 
όσον αφορά τους θεμελιώδεις στόχους και στρατηγικές 
της αναπτυξιακής συνεργασίας σε σχετικούς τομείς, 
που θα καταστήσει δυνατή την ενεργό καταβολή προ−
σπαθειών από τους Συμβαλλομένους για τη βελτίωση 
της συνοχής των προσεγγίσεων τους,

• η διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας των ενερ−
γειών των Συμβαλλομένων,

• η παροχή ενός ουσιαστικού, οικονομικού και λει−
τουργικού πλαισίου ενεργού συνεργασίας.

2. Η συνεργασία μεταξύ του Δωρητή και του FΑO 
θα διεξάγεται με δύο τρόπους: (α) διάλογο πολιτικής 
και (β) επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο διάλογος 
πολιτικής θα αποτελεί τη βάση της συνεργασίας. Θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής των ενεργειών 
των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της 
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καθεμιάς στους κοινούς τομείς προτεραιότητας για 
παρεμβάσεις.

Βάσει του διαλόγου πολιτικής και σύμφωνα με τα 
οικεία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, θα αναπτύσσεται 
συνεργασία επιχειρησιακής φύσεως σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος. Η χρηματοδότηση αυτής της συνεργα−
σίας μπορεί να παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας 
Συμφωνίας−Πλαισίου.

3. Ως εταίροι, ο Δωρητής και ο FAO θα ενημερώνονται 
αμοιβαία για τις οικείες πολιτικές και προγράμματα.

4. Για την προαγωγή της τακτικής ανταλληγής πληρο−
φοριών» ο Δωρητής και ο FAO θα διεξάγουν συναντή−
σεις για διαβουλεύσεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Επιπλέον, ο Δωρητής και ο FAO θα διαβουλεύονται 
και θα ανταλλάσσουν απόψεις σε όλα τα θέματα που 
προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία−Πλαίσιο και 
οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τη διαχείριση των 
προγραμμάτων του FAO.

5. Ο FAO μπορεί να υποβάλλει στο Δωρητή προς 
μελέτη προτάσεις προγραμμάτων με τη μορφή εγγρά−
φου («έγγραφο προγράμματος»), συμπεριλαμβανομένων 
των προϋπολογισμών των προγραμμάτων. Ο προϋπο−
λογισμός θα συντάσσεται με βάση τα τυπικά κονδύλια 
και τις υποκατηγορίες κονδυλίων που ορίζει ο FAO. Ο 
Δωρητής θα ανακοινώνει στον FAO χωρίς ανάρμοστη 
καθυστέρηση την απόφαση του σχετικά με τις προτά−
σεις αυτές, οι οποίες θα ενσωματώνονται σε Σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.

6. Οι Υπεύθυνοι Συντονισμού Προγραμμάτων της 
HELLENIC AID στις σχετικές χώρες μπορούν να λει−
τουργούν ως σύνδεσμοι για τον προσδιορισμό των ανα−
γκών και να διευκολύνουν την κατάρτιση και εκτέλεση 
προγραμμάτων στις ενδιαφερόμενες χώρες.

Άρθρο 3

Πεδίο και φύση συνεργασίας

1. Η γεωγραφική περιοχή συνεργασίας περιλαμβάνει 
την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Αλβανία, την Αρμενία, 
τη Γεωργία, το Κονγκό, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, 
καθώς και όποιες άλλες χώρες μπορεί να υποδείξει ο 
Δωρητής.

2. Το ουσιαστικό πεδίο συνεργασίας οριοθετείται από 
τους ακόλουθους γενικούς τομείς:

• Τομέας 1. Επισιτιστική ασφάλεια
• Τομέας 2. Ανάπτυξη δυνατοτήτων
• Τομέας 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
• Τομέας 4. Γεωργικές τεχνολογίες.
3. Η γεωγραφική περιοχή και το ουσιαστικό πεδίο 

συνεργασίας μπορούν να διευρύνονται με αμοιβαία συ−
ναίνεση των Συμβαλλομένων.

4. Πέραν της οικονομικής υποστήριξης, ο Δωρητής 
μπορεί να κάνει και εισφορές σε είδος. Οι εισφορές 
αυτές θα καθορίζονται από κοινού ανά πρόγραμμα και 
θα επιβλέπονται από τον FAO στο πλαίσιο της γενικής 
ευθύνης του για την εφαρμογή.

5. Κατά την επιλογή εμπειρογνωμόνων για τους τομείς 
των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτεί ο Δωρητής, 
τα τφόαωκα που θα προτείνει ο Δωρητής θα λαμβάνο−
νται υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η 
πείρα του υποψηφίου είναι κατάλληλα για τη θέση.

6. Ο FAO και ο Δωρητής θα συνεργάζονται περαιτέρω 
στον τομέα της ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων και 
της διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, εργαστηρίων 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση 
των ικανοτήτων των εθνικών ομόλογων αρχών.

Άρθρο 4

Δέσμευση και αποδοχή, χρηματοδότηση

1. Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν στο μέλ−
λον Συμβάσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας−Πλαι−
σίου για τη χρηματοδότηση και εφαρμογή συγκεκριμέ−
νων προγραμμάτων. Οι Συμβάσεις αυτές θα διέπονται 
από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου 
και θα εξειδικεύουν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και 
τους όρους χρηματοδότησης, και θα περιέχουν τουλά−
χιστον ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει 
την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης 
της συμμετοχής του Δωρητή, τη μέγιστη εισφορά του 
Δωρητή στο πρόγραμμα και τη μονάδα/πρόσωπο του 
Δωρητή που θα είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα. Υπό−
δειγμα Σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφω−
νία−Πλαίσιο ως Παράρτημα 1.

2. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον FAO, 
κάθε εισφορά σε μετρητά του Δωρητή («Εισφορά του 
Δωρητή») θα γίνεται σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ. Το ισό−
ποσο σε δολάρια ΗΠΑ εισφοράς που καταβάλλεται σε 
ευρώ θα υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που θα 
ισχύει όταν θα γίνεται η είσπραξη από τον FAO.

3. Όλες οι οικονομικές εισφορές θα γίνονται με επι−
ταγή πληρωτέα στον FAO.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

1. Ο FAO θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εξασφαλίζει την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή του 
προγράμματος ή της δραστηριότητας και θα αναλαμ−
βάνει κάθε ευθύνη σχετικά με την εκτέλεση του από το 
δικό του προσωπικό, ή οποιονδήποτε οργανισμό, εταιρία 
ή πρόσωπα που θα ορίζει ο FAO για το σκοπό αυτό. Ο 
Δωρητής δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι 
τρίτων για προγράμματα που εκτελεί ο FAO και που δι−
εξάγονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου. Ο 
FAO θα επιδεικνύει την ίδια επιμέλεια στην εκπλήρωση 
των καθηκόντων του βάσει της παρούσας Συμφωνίας−
Πλαισίου και κάθε Σύμβασης με αυτή που επιδεικνύει 
σχετικά με τη διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων 
του και δεν θα έχει καμία άλλη σχετική ευθύνη έναντι 
του Δωρητή.

2. Ο FAO μπορεί να αναθέτει τις ευθύνες του ή/και 
να συνάπτει σχετικές συμβάσεις υπεργολαβίας ανα−
φορικά με το πρόγραμμα, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις πρακτικές του και σύμφωνα με 
τους όρους που τίθενται στο εγκεκριμένο έγγραφο τρυ 
σχετικού προγράμματος.

3. Σε περίπτωση που ο FAO αναμένει αναβολή κατά 
δύο μήνες και πλέον της ημερομηνίας έναρξης που 
προβλέπεται στην υπογεγραμμένη Σύμβαση, ο FAO θα 
ειδοποιεί γραπτώς το Δωρητή και θα υποβάλλει ανα−
προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα.

4. Εάν το επιβάλλει η εφαρμογή προγράμματος, ο 
FAO θα υποβάλλει αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού 
προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη για να ενημε−
ρώνει το Δωρητή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην 
εφαρμογή. Εν προκειμένω, ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση που η αναθεώρηση συνεπάγεται 
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αίτηση επιπλέον κεφαλαίων ή/και παράταση της διάρ−
κειας του προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή 
που απαιτεί τροποποίηση της Σύμβασης, η αναθεώρηση 
θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Δωρητή. Η έγκριση 
αυτής της αναθεώρησης θα επισημοποιείται με προ−
σθήκη στη Σύμβαση.

β) Σε περίπτωση που η αναθεώρηση προβλέπει τροπο−
ποίηση των δραστηριοτήτων χωρίς ανακατανομή κεφα−
λαίων μεταξύ των κονδυλίων του προϋπολογισμού του 
προγράμματος η αναθεώρηση θα κοινοποιείται από τον 
FAO μόνο για ενημερωτικούς και αρχειακούς λόγους. Η 
αλλαγή αυτή δεν απαιτεί τροποποίηση της Σύμβασης.

γ) Σε περίπτωση που η αναθεώρηση συνεπάγεται αλ−
λαγή του προγράμματος εργασίας, αλλαγή των συνολι−
κών εισροών ή/και των εκροών, χωρίς όμως ν’ αλλάζει 
τους γενικούς σκοπούς ή το γενικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος, η αναθεώρηση θα υποβάλλεται από 
τον FAO προς έγκριση στο Δωρητή. Εφόσον δεν ενη−
μερώσει ο Δωρητής τον FAO περί του αντιθέτου, το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της 
αναθεώρησης του προϋπολογισμού από τον FAO, οι 
προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρί−
θηκαν από το Δωρητή. Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν 
τροποποίηση της Σύμβασης.

Άρθρο 6

Διαχείριση κεφαλαίων

1. Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου και 
βάσει των επίσημων αιτημάτων των κυβερνήσεων των 
ενδιαφερόμενων μελών, ο FAO, σε συνεννόηση με το 
Δωρητή, θα εκτελεί προγράμματα τεχνικής βοήθειας 
ή/και εκτάκτου ανάγκης, και θα διαχειρίζεται τα κεφά−
λαια που θα διαθέτει ο Δωρητής για το σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς του FAO. 
Όλες οι οικονομικές δεσμεύσεις και οι δαπάνες που θα 
πραγματοποιεί ο FAO σχετικά με τις δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας−
Πλαισίου θα είναι εκπεφρασμένες και θα αναφέρονται 
σε δολάρια ΗΠΑ.

2. Σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς του 
FAO, όλα τα άμεσα έξοδα που θα πραγματοποιεί ο FAO 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ άλλων για υπηρεσίες 
τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

3. Οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων θα περιλαμ−
βάνουν και κονδύλιο για την αποζημίωση του Οργανι−
σμού για έμμεσα κυμαινόμενα διοικητικά και λειτουρ−
γικά έξοδα (Έξοδα Υποστήριξης Προγραμμάτων) που 
θα πραγματοποιούνται σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος σύμφωνα με την πολιτική του FAO στον 
τομέα των Εξόδων Υποστήριξης Προγραμμάτων, όπως 
έχει εγκριθεί και όπως μπορεί να τροποποιείται κάθε 
φορά από τα Διοικητικά Όργανα του FAO.

4. Έκτακτα έξοδα μπορούν να περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό, μέχρι 5% των συνολικών εξόδων του 
προγράμματος.

5. Οι τυχόν τόκοι των κατατεθειμένων κεφαλαίων θα 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονι−
σμούς του FAO και θα πιστώνονται στο Λογαριασμό. 
Το υπόλοιπο των εισφορών που παραμένει αδαπάνητο 
μετά την εκπλήρωση όλων των δεσμεύσεων και υπο−
χρεώσεων θα πιστώνεται επίσης στο Λογαριασμό σε 
συνεννόηση με το Δωρητή.

6. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού μπορεί να δαπανά−
ται για την αξιολόγηση, την κατάρτιση προγραμμάτων, 
άλλους σκοπούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή άλλες 
δραστηριότητες που θα συμφωνούνται μεταξύ του Δω−
ρητή και του FAO, ή, εάν το ζητήσει ο Δωρητής, θα 
επιστρέφονται στην πηγή.

7. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα εμβάζει ο Δωρη−
τής στον FAO για προγράμματα βάσει της παρούσας 
Συμφωνίας−Πλαισίου θα διατίθεται για την κάλυψη, εάν 
χρειάζεται, των δαπανών σε συνεχή βάση, σε ποσό που 
δεν θα υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε 
επιμέρους προγράμματος.

8. Ο FAO, σύμφωνα με το έγγραφο του σχετικού προ−
γράμματος, θα προμηθεύεται αγαθά, εργασίες ή/και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις εσωτερικές 
διαδικασίες προμηθειών του FAO, όπως αντανακλώνται 
στους κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες του FAO. 
Όλα τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα εφόδια θα χρησιμο−
ποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των σχετικών 
προγραμμάτων και θα αγοράζονται, χρησιμοποιούνται 
και διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονι−
σμούς του FAO. Η κυριότητα του εξοπλισμού, των εφο−
δίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που χρηματο−
δοτούνται από την εισφορά θα περιέρχεται στον FAΟ. 
Όλα τα αγαθά και ο εξοπλισμός που θα αποκτώνται με 
την εισφορά του Δωρητή θα κατανέμονται στο τέλος 
του προγράμματος στο μέρος του έργου που αφορά 
τον FAO ή σε σκοπό αναπτυξιακής συνεργασίας, εκτός 
εάν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

9. Ο FAO θα προσλαμβάνει εμπειρογνώμονες σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το 
προσωπικό του FAO. Από κάθε άποψη αυτοί θα αντιμετω−
πίζονται ως μέλη του προσωπικού τοο FAO και θα είναι 
άμεσα υπόλογοι στον FAO για την εκτέλεση των καθηκό−
ντων τους. Οι συνεργασίες (fellowships) θα αντιμετωπίζο−
νται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του FAO.

Άρθρο 7

Πρόοδος και υποβολή εκθέσεων

1. Ο FAO θα τηρεί τo Δωρητή ενήμερο σχετικά με την 
πρόοδο κάθε προγράμματος/δραστηριότητας βάσει της 
παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου υποβάλλοντας περιλή−
ψεις εκθέσεων επίβλεψης προόδου και ολοκλήρωσης.

2. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τις πρακτικές του FAO. Για κάθε πρό−
γραμμα που διεξάγεται βάσει της παρούσας Συμφωνί−
ας−Πλαισίου, ο FAO θα υποβάλλει στο Δωρητή, εκτός 
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά:

α. Εξαμηνιαία έκθεση προόδου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν αναθεώρησης του προϋπολογισμού, που θα καλύ−
πτει την περίοδο από το Σεπτέμβριο έως το Φεβρουάριο 
και θα υποβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η εξαμηνιαία 
έκθεση προόδου για την περίοδο Μαρτίου−Αυγούστου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναθεώρησης του προϋ−
πολογισμού, θα υποβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 
Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν:

− περιγραφή της προόδου του προγράμματος,
− τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ανά κύριο κονδύλιο.
β. Εξαμηνιαία λογιστική κατάσταση, για τα εξάμηνα 

που λήγουν 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου, η οποία θα 
υποβάλλεται εντός 90 ημερών από τη λήξη της περιό−
δου που καλύπτει και θα περιλαμβάνει:

− τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά κύριο κονδύλιο, 
σύμφωνα με τo λογιστικό σχέδιο του FAO,
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− τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανά κύριο κον−
δύλιο, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αποκλίσεων,

− τα κεφάλαια που μεταβίβασε ο Δωρητής,
− ανάλογα με τις ανάγκες, θα κατατίθεται μαζί με τις 

εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις αίτηση για τα 
κεφάλαια που απαιτούνται για την ερχόμενη περίοδο.

γ. Εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση, θα 
υποβάλλεται τελική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει 
γενική επισκόπηση της όλης εφαρμογής του προγράμ−
ματος.

δ. Τελική οικονομική έκθεση για το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα, η οποία θα υποβάλλεται εντός 18 μηνών 
από την ολοκλήρωση.

3. Αναφορικά με προγράμματα που αφορούν συγκεκρι−
μένες χώρες, ο FAO θα διαθέτει επίσης αντίγραφα των 
προαναφερθεισών εκθέσεων απευθείας στο Δωρητή, 
καθώς και στις αντιπροσωπείες της HELLENIC AID που 
τυχόν υπάρχουν στις σχετικές χώρες.

4. Κάθε εξάμηνο, ο FAO θα υποβάλλει στο Δωρητή 
συνοπτική έκθεση προόδου και οικονομική κατάσταση 
του Λογαριασμού. Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να υπο−
βάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση των 
συσσωρευμένων κεφαλαίων του Λογαριασμού και ο FAO 
μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα κεφάλαια μόνο μετά 
από έγκριση κάθε πρότασης από το Δωρητή. Απολογι−
σμός της αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών θα γίνεται 
στην ετήσια διαβούλευση που προβλέπεται στο άρθρο 
2 της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου.

5. Ο FAO θα υποβάλλει στο Δωρητή σε δολάρια ΗΠΑ 
τις εκθέσεις του σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαί−
ων από τον FAO για λογαριασμό του Δωρητή.

6. Oι αντιπρόσωποι του Δωρητή θα έχουν την ευ−
καιρία να συμμετέχουν σε αποστολές απολογισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων 
που διεξάγονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας−Πλαι−
σίου, όποτε ενδείκνυται. Ο FAO θα ειδοποιεί το Δωρητή 
σχετικά με οποιαδήποτε αξιολόγηση κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος και μετά το τέλος του, και θα τον 
προσκαλεί να συμμετάσχει

7. Ο FAO θα υποβάλλει στο Δωρητή οικονομικές κα−
ταστάσεις του Λογαριασμού, μαζί με τις επιμέρους οι−
κονομικές καταστάσεις που αφορούν το πρόγραμμα/τη 
δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από το Λογαρι−
ασμό.

Άρθρο 8

Λογαριασμοί και έλεγχος

1. Ο FAO θα καταγράφει σε χωριστό λογαριασμό κα−
θολικού όλες τις οικονομικές συναλλαγές σε δολάρια 
ΗΠΑ για κάθε πρόγραμμα που εκτελείται βάσει της 
παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου.

2. Ο FAO βεβαιώνει ότι οι οικονομικές συναλλαγές, οι 
λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις που αφο−
ρούν την παρούσα Συμφωνία−Πλαίσιο:

− θα διεξάγονται και θα τηρούνται σύμφωνα με τους 
Οικονομικούς Κανονισμούς Κανόνες και Οδηγίες του 
FAO,

− θα υπόκεινται αποκλειστικά στις διαδικασίες εσω−
τερικού και εξωτερικού ελέγχου του FAO.

3. Ο FAO θα αποστέλλει στο Δωρητή τη Διετή Οικονο−
μική Έκθεση και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 
του, αφού εγκριθούν από τα Διοικητικά του Όργανα.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

Έναρξη ισχύος: Η παρούσα Συμφωνία−Πλαίσιο θα τεθεί 
σε ισχύ την ημερομηνία που η Ελληνική Κυβέρνηση θα 
ενημερώσει τον FAO ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές 
νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για να τεθεί σε 
ισχύ.

Τροποποιήσεις της Συμφωνίας−Πλαισίου: Οι Συμβαλ−
λόμενοι μπορούν, μέσω ανταλλαγής επιστολών, να 
τροποποιούν οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας 
Συμφωνίας−Πλαισίου ή να συνάπτουν συμπληρωματι−
κές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τίθενται 
σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης 
παραγράφου.

Τροποποιήσεις των όρων προγραμμάτων: Ο Δωρητής 
και ο FAO θα ενημερώνονται αμοιβαία χωρίς καθυ−
στέρηση για κάθε σημαντική τροποποίηση των όρων 
και των προϋποθέσεων οποιωνδήποτε προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας−
Πλαισίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο FAO θα δίνει στο Δωρητή 
εύλογη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τον FAO προ−
τού πραγματοποιηθεί τέτοια τροποποίηση. Ωστόσο, δεν 
θα γίνεται καμία τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης 
χωρίς κοινή συμφωνία του Δωρητή και του FAO.

Καταγγελία: Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος μπορεί 
να καταγγείλει οποιαδήποτε Σύμβαση που συνήφθη βά−
σει της παρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου αποστέλλοντας 
στον αντισυμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση που θα τί−
θεται σε ισχύ εντός τριών μηνών. Με την καταγγελία της 
Σύμβασης, και εφόσον δεν συμφωνήσουν διαφορετικά οι 
Συμβαλλόμενοι, οι συμβατικές υποχρεώσεις που αναλή−
φθηκαν μεταξύ του FAO, οποιουδήποτε συμβούλου ή/και 
τρίτου πριν από τη λήψη της ειδοποίησης καταγγελίας 
της Σύμβασης δεν θα επηρεαστούν, εντός λογικών ορί−
ων, από την καταγγελία. Το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο 
μετρητών ή μη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων 
θα πιστώνεται χωρίς όρους στο Λογαριασμό.

Προνόμια και ασυλίες του FAO: Καμία διάταξη της πα−
ρούσας Συμφωνίας−Πλαισίου ή οποιουδήποτε σχετικού 
εγγράφου ή Σύμβασης δεν θα ερμηνευθεί ότι συνιστά 
παραίτηση από προνόμια ή ασυλίες του FAO.

Επίλυση διαφορών: Σε περίπτωση διαφωνίας σχετι−
κά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας 
Συμφωνίας−Πλαισίου ή οποιασδήποτε Σύμβασης που 
θα συναφθεί βάσει αυτής, οι Συμβαλλόμενοι θα δια−
βουλεύονται και, εάν χρειαστεί, θα επιλύουν τη διαφο−
ρά μέσω διαπραγματεύσεων ή με όποιον άλλο τρόπο 
συμφωνηθεί.

Σε μαρτυρία αυτού, οι Συμβαλλόμενοι, ενεργώντας ο 
καθένας μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου του, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία−
Πλαίσιο σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική.

Για τον FAO Για την Κυβέρνηση

της Ελληνικής Δημοκρατίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Ζακ Ντιούφ Πέτρος Δούκας

Γενικός Διευθυντής Υφυπουργός Εξωτερικών

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007
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ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναφορικά με τη Συμφωνία−Πλαίσιο μεταξύ της Κυ−
βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανι−
σμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για 
Συνεργασία στον Τομέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας, η 
οποία συνήφθη στις ________________________ μεταξύ της Κυβέρ−
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εφεξής 
αναφερόμενου ως FAO.

Επειδή η HELLENIC AID αποφάσισε να ενισχύσει το 
πρόγραμμα ____________________________ του FAO με συνολικό ανώ−
τατο ποσό ____________________________. Ωστόσο, το ποσό αυτό 
δεν θα υπερβεί το ισόποσο σε ευρώ.

Επειδή ο FAO είναι πρόθυμος να δεχθεί την ενίσχυση 
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας−Πλαισίου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η HELLENIC AID και ο FAO 
συμφωνούν τα εξής:

Η ενίσχυση αυτή θα παρασχεθεί για την περίοδο από 
__________________________ μέχρι ________________________.

Στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι όροι της Συμφωνί−
ας−Πλαισίου, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά στην 
παρούσα. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:

1. Η HELLENIC AID θα καταθέσει το ποσό αυτό στο 
συμφωνημένο Λογαριασμό ως εξής:

Η πρώτη δόση, ύψους __________________________, θα κατατεθεί 
από τη HELLENIC AID με την παραλαβή της πλήρως 

υπογεγραμμένης σύμβασης για το πρόγραμμα από τον 
FAO. Οι επόμενες δόσεις, οι οποίες θα υπολογιστούν 
βάσει του προϋπολογισμού, θα κατατεθούν μετά τις 
εξαμηνιαίες αιτήσεις κεφαλαίων.

Συμφωνείται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα κα−
ταθέσεων βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και μπορεί να αναπροσαρμοστεί βάσει των ρυθμών 
εκταμίευσης που καταγράφονται στις οικονομικές κα−
ταστάσεις, ούτως ώστε να αντανακλά την πραγματική 
πρόοδο του προγράμματος.

2. Ο FAO θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στο έγγραφο του έργου, 
το οποίο επισυνάπτεται στην επιστολή του FAO προς 
τη HELLENIC AID με ημερομηνία _______________________ .

3. Ο FAO θα μεριμνά ώστε η προμήθεια αγαθών και 
υπηρεσιών να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
FAO. Ο FAO θα κοινοποιεί τον κατάλογο των προτει−
νόμενων διαγωνιζομένων πριν από την προκήρυξη των 
διαγωνισμών και θα παρέχει στη HELLENIC AID αντίγρα−
φο της έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών.

4. Επειδή το προαναφερθέν πρόγραμμα θα εφαρμο−
στεί βάσει της Συμφωνίας−Πλαισίου και των διατάξεων 
της παρούσας Σύμβασης η HELLENIC AID και ο FAO 
υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση εις διπλούν.

Για τον FAO Για την HELLENIC AID
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της 
Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προ−
ϋποθέσεων του άρθρου IX της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ
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