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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 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», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 66, παρ. 3. 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

3. Το π.δ. 97/08-09-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄ 138). 

4. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α΄19). 

5. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄142). 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 

ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Αθήνα, 31 / 01 / 2023 

Αριθ. πρωτ.:  339  

 

  

 

    

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε 

γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία» 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
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6. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 

και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 

100). 

7. Την υπ’ αρ. 4760/23-6-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).  

8. Την αριθ. 2618/13-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄5375). 

9. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2014- 2020”» (ΦΕΚ Β’ 

1273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ.3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη 

προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις 

επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873). 

11. Την αριθ. 3540/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ4653ΠΓ-ΓΔΨ) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή 

στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2022.  

12. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της 

Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13.  Την υπ’ αριθ. 14645/11-02-2022 (ΑΔΑ : 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8) Εγκύκλιο του Υπ. 

Ανάπτυξης  και Επενδύσεων περί οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση 

του ΠΔΕ 2022 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2023 – 2025, 

14.  Τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς 

δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22. 
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15.  Τα αποτελέσματα από τους προβλεπόμενους διοικητικούς ελέγχους επί των 

αιτήσεων στήριξης-πληρωμής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη 

προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές απεικονίζονται στον 

πίνακα κατάταξης που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε ογδόντα πέντε 

εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό πενήντα οκτώ ευρώ 

(85.949.158,00€).   

 

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 (κωδικός έργου 2023ΣΕ08210001) 

ανέρχεται σε ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό 

πενήντα οκτώ ευρώ (85.949.158,00€). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα 

άρθρα 111 και 112 του Καν. 1306/2013 και ενημερώνονται ότι 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. (ΕΚ) 679/2016 και (ΕΕ) 1725/2018 περί προστασίας των   περί προστασίας των 

δεδομένων. 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής  διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10 

της αριθ.  3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή 

στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873). 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2020. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης  πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 14 της αριθ. 3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη 

προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις 

επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873), και η πληρωμή 

διενεργείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε. έτους 2023. 

 

 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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