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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

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

Α.∆.Α. :

Αθήνα,
03/ 12 /2018
Αρ. Πρωτ. 3558/167256

ΠΡΟΣ : ΩΣ Ο Π∆
ΚΟΙΝ : ΩΣ Ο Π∆

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» και
β) στο Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε
περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, εκτός των ορεινών»,
για το έτος 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 20142020, …… καδ» και ιδίως των άρθρων 62 παρ.1.Β και 65,
2.

το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-042005),

3.

το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...»,

4.

το Π.∆. 88/2018 (ΦΕΚ. 160/τ.Α΄/29-08-2018) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ. 210/τ.Α΄/05-11-2016)
«∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

5.

το Π.∆. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/15-09-2017) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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,

ΑΔΑ: 60ΚΧ4653ΠΓ-ΙΛ9

7.

την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ. 1273/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφαση του ΥπΑΑΤ
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 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 ΕΥ∆ του ΠΑΑ 2014-2020 στη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης
Πράξεων ΠΑΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9.

την υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφαση του
ΥπΑΑΤ περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014−2020»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την 32732/21-03-2018 (Α∆Α : ΩΙΕΚ465ΧΙ8-Ω∆Η) Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµίας &
Ανάπτυξης περί οδηγιών για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2018 και τον
προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2019 – 2021,
11. την 1105/50416/02-04-2018 (Α∆Α : 9ΩΘΛ4653ΠΓ-Σ0Κ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 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» και Υποµέτρο 13.2 : «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές
µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
3517/163113/23-11-2018 (Α∆Α : ΩΤΖΧ4653ΠΓ-ΡΘ3) όµοια απόφαση,
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 2018,
και αφορούν α) το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές
περιοχές» και β) το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε
φυσικούς περιορισµούς, εκτός των ορεινών». Στους πίνακες παραδεκτών αιτήσεων
στήριξης/πληρωµής,

όπως

αυτοί

εµφανίζονται

στο

ΟΠΣΑΑ

περιλαµβάνονται

το

ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του δικαιούχου, ο προϋπολογισµός της πράξης και η επιλέξιµη
έκταση.
Η συνολική δηµόσια δαπάνη του Μέτρου 13 είναι 247.000.000,00 € (∆ιακόσια σαράντα
επτά εκατοµµύρια ευρώ) και αναλύεται ως εξής,
α) για το Υποµέτρο 13.1, δηµόσια δαπάνη ύψους 158.000.000,00 € (Εκατόν πενήντα οκτώ
εκατοµµυρίων ευρώ) και
β) για το Υποµέτρο 13.2, δηµόσια δαπάνη ύψους 89.000.000,00 € (Ογδόντα εννιά
εκατοµµυρίων ευρώ).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων και πιο συγκεκριµένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 247.000.000,00€.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι του υποµέτρου αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις της παρ. Β του άρθρου 5 της υπ’
αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του ΥπΑΑΤ.
Επιπλέον, αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους σύµφωνα µε τα άρθρα 111 και
112 του Καν. 1306/2013. Τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση
τηρούνται οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την
Προστασία ∆εδοµένων).
ΈΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης διενεργούνται πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης
ένταξης βάσει του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-052016) 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. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ.
1275/τ.Β΄/04-05-2016) 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.
1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του ΥπΑΑΤ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του
ΥπΑΑΤ και η πληρωµή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.∆.Ε., έτους
2018.
Η παρούσα να δηµοσιοποιηθεί µε θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστηµα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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Π Ι Ν Α ΚΑ Σ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΥπΑΑΤ
Τµήµα εκτέλεσης προϋπολογισµού
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ∆οµοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ
- ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
- ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων

Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κα. Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ν. Αντώνογλου
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Α.Π. και ∆.Κ.Π. κ. Χ. Κασίµη
6. Προϊστάµενο Γενικής ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
7. Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
8. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
9. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020
10. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α. 2014-2020

