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Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση πράξεων στο
πλαίσιο του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που
σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών
φαινομένων,

δυσμενών

καιρικών

συνθηκών

και

καταστροφικών

συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με
αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενη έγκριση διάθεσης πίστωσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος Έργου στο ΠΔΕ: «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που
αποσκοπούν

στην

άμβλυνση

των

επιπτώσεων

των

πιθανών

φυσικών

καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών
συμβάντων».
Κωδικός Έργου ΠΔΕ: 2020ΣΕ08210029
Προϋπολογισμός: 6.052.337,61 €, που χρηματοδοτείται από την Συλλογική
Απόφαση (ΣΑ) 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τον
Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού για την ΣΑΕ 082/1.
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Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της
Ελλάδος 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Την αρ. 3189/129898/21.12.2017 (Β’ 4739) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές
δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών
συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και
ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την 2323/2016 (Β’ 3290) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε
φορά.
4. Την με αρ. πρωτ. 4882/11.04.2018 (ΑΔΑ: 68Κ94653ΠΓ – ΜΧΥ) Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 1η
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπομέτρο 5.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε
προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των
πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των
καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αρ. πρωτ. 8388/21.06.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ654653ΠΓ – ΒΨΥ), με την με αρ.
πρωτ. 9623/18.07.2018 (ΑΔΑ: Ω7Β44653ΠΓ – Δ4Α) και με την με αρ. πρωτ.
11858/11.09.2018 (ΑΔΑ: 67ΙΟ4653ΠΓ – Χ2Φ) 1η, 2η και 3η τροποποίησή της,
αντίστοιχα.
5. Την αριθ. 7450/16.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΡΡΨ4653ΠΓ – ΒΛΦ) Απόφαση Ένταξης
Πράξεων, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Την ετήσια «Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε και
τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε τρέχοντος έτους» του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
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7. Την με αρ. πρωτ.105/12168/23.03.2018 (ΦΕΚ 1136/Β΄/28.03.2018) Υ.Α περί
ανάθεσης καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στον
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) του ΥΠΑΑΤ.
8. Την

αριθ.

20377/17.02.2021

απόφαση

του

Υφυπουργού

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων με την οποία το έργο «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις
που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών
συμβάντων» εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210029
και πίστωση για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 ύψους 3.000.000,00 € .
9. Την αριθ. 12748/27.11.2020 (ΑΔΑ ΩΦΚΠ46ΨΧΞ5-9ΥΖ) Απόφαση Έγκρισης
Διάθεσης Πίστωσης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Στήριξη για επενδύσεις σε
προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των
πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των
καταστροφικών συμβάντων», στο πλαίσιο του Υπομέτρου 5.1, Μέτρο 5 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 .
Εγκρίνουμε

τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.651.725,45 € (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων
πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα πέντε
λεπτών) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό
2020ΣΕ08210029 και με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές
δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών
φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των
καταστροφικών συμβάντων», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές
ενισχύσεις σε δικαιούχους του Υπομέτρου 5.1 του Π.Α.Α.
Από το παραπάνω ποσό (2.651.725,45 €), ποσό ύψους 251.725,45 € (διακοσίων
πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών)
αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 12748/27.11.2020 (ΑΔΑ ΩΦΚΠ46ΨΧΞ5-9ΥΖ)
Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Απόφαση Έγκρισης

Ύψος Διάθεσης

Διάθεσης Πίστωσης

Πίστωσης (€)

12748/27.11.2020

600.000,00

Πληρωμές (€)

Αδιάθετο Ποσό (€)

348.274,55

251.725,45

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 2.400.000,00
€ (δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ).
Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων – καταχωρήσεων στο ΟΠΣΑΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
πληρωμή των δικαιούχων της δράσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
Μενάνδρου 22, Τ.Κ. 10552, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα
2. ΥΠ.Α.Α.Τ.
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020
Λεωφόρος Αθηνών 58, ΤΚ 10441, Αθήνα

