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Η Ερώτηση 9622/16-9-2020

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που
Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

κατέθεσε

ο

Βουλευτής

κ.

Κ.

Όσον αφορά την καταβολή, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., της οικονομικής ενίσχυσης σε
δικαιούχους του Μέτρου 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για
φυσικά μειονεκτήματα» και του Μέτρου 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007-2013 για τα έτη αιτήσεων 2013-2015, στο πλαίσιο των ανειλημμένων
υποχρεώσεων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Π.Α.Α. 2014-2020, σας γνωρίζουμε ότι :
Οι τελευταίες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διορθωτικών ενεργειών επί
των αξιολογήσεων/υπολογισμού πληρωμής συνυπολογίζοντας τις ενδικοφανείς
προσφυγές των παραγωγών που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις καθορισμού
συνεχιζόμενων πράξεων του Π.Α.Α. 2014-2020.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αριθμ. 321699/5981/29-08-2008
Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εκδίκαση των ενστάσεων
πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ελεγκτές της αρμόδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το αποτέλεσμα της ένστασης
καταχωρήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει τα Μέτρα. Για τις
προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, ενημερώθηκαν οι προσφεύγοντες από τον
πίνακα των τελικά απορριπτομένων αιτήσεων ο οποίος απεστάλη στις Περιφερειακές
Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς επίσης και στους πιστοποιημένους φορείς
υποβολής αιτήσεων.
Ειδικότερα, μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 η ενημέρωση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται είτε
μέσω του αποτελέσματος της πληρωμής τους είτε κατόπιν έγγραφου αιτήματος στην
αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Οργανισμού.
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων,
δικαιούχοι για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι μόνο οι παραγωγοί με
ημερομηνία απόφασης ένταξης πράξης σε σχετικό μέτρο του Π.Α.Α. 2007-2013
μέχρι την 31/12/2015.
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