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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207
: 112 53, Αθήνα
: Μιχαήλ Σφακιανάκης
: 210 – 2128241
: 210 - 2128183
: msfakianakis@minagric.gr

ΑΔΑ: ΨΚ294653ΠΓ-ΜΟ9

Α.Δ.Α. :

Αθήνα,
10/12/2019
Αρ. Πρωτ. 1772/319599

ΠΡΟΣ : ΩΣ Ο ΠΔ
ΚΟΙΝ : ΩΣ Ο ΠΔ

ΘΕΜΑ : «Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ
2014-2020 και ειδικότερα,
α) στο Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
ορεινές περιοχές»,
β) στο Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και
γ) στο Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε
περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»,
για το έτος 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ. 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ……
καδ» και ιδίως του άρθρου 66,
2. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
3. το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/15-09-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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5. την υπ’ αριθ. 6353/210150/23-08-2019 (ΦΕΚ 644/Υ.Ο.Δ.Δ./29-08-2019) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
6. την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά,
7. την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ. 1273/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος
´Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. την υπ’ αριθ. 1064/19-04-2016 (ΦΕΚ. 1295/τ.Β΄/09-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ του ΠΑΑ 2014-2020 στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Πράξεων ΠΑΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. την υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
περί «Εφαρμογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014−2020», που τροποποιεί και
αντικαθιστά την υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ 1275/τ.Β΄/04-05-2016) όμοια
απόφαση,
10. την υπ’ αριθ. 25853/28-02-2019 (ΑΔΑ : Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης περί οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020 – 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. την υπ’ αριθ. 939/109429/16-05-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΘ24653ΠΓ-ΓΦ1) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2019 στο ΠΑΑ 2014-2020,
Μέτρο 13 : «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα», Υπομέτρο 13.1 : «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές
περιοχές», Υπομέτρο 13.2 : «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με
φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» και Υπομέτρο 13.3 : «Χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
13. τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά
παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2019,
και αφορούν α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές
περιοχές», β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με
φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα».
Στους πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, όπως αυτοί εμφανίζονται στο
ΟΠΣΑΑ,

περιλαμβάνονται

ο

μοναδικός

κωδικός

ταυτοποίησης

της

αίτησης

στήριξης/πληρωμής, ο τίτλος και ο προϋπολογισμός κάθε πράξης και η επιλέξιμη έκταση.
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Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 είναι 251.712.973,33 € (Διακόσια πενήντα
ένα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και
33 λεπτά) και αναλύεται ως εξής,
α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 169.663.097,81 € (Εκατόν εξήντα εννιά
εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός
λεπτών),
β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 71.992.148,58 € (Εβδομήντα ενός
εκατομμυρίων εννιακόσιων ενενήντα δυο χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και
πενήντα οκτώ λεπτών) και
γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 10.057.726,94 € (Δέκα εκατομμυρίων
πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 251.712.973,33 € (Διακόσια
πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 33
λεπτά).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’
αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ.
Επιπλέον, αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα άρθρα 111 και
112 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε
περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΕ) 2016/679, Καν. (ΕΕ) 45/2001 και Καν. (ΕΕ)
2018/1725, όπως αυτοί ισχύουν, περί προστασίας των δεδομένων.

ΈΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης διενεργούνται πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης
ένταξης βάσει του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-052019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ και αφορούν διοικητικούς ελέγχους.
Οι έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής διενεργούνται μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης
ένταξης βάσει των άρθρων 12 και 13 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ
1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ και αφορούν διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων επιλεξιμότητας ή των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων
των δικαιούχων επιβάλλονται οι μειώσεις/κυρώσεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ.
562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του
ΥπΑΑΤ και η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε., έτους
2019.
Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και του
ΠΑΑ και να γνωστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του και
στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΥπΑΑΤ
Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ
- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
- Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Σκρέκα
3. Γραφείο Υφυπουργού κα. Φ. Αραμπατζή
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Π. και Δ.Κ.Π. κ. Κ. Μπαγινέτα
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Στρατάκου
6. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δ. Τσαγκαλίδη
7. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Α. Πολύμερο
8. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών
9. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020
10. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020
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