
1 / 5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Α.Δ.Α. : 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     Αθήνα,        20/04/2021 

 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.   716/108884 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &   
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΦΕΚ : 1844/Β΄/07-05-2021 
      Ταχ. Δ/νση : Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207    

Ταχ. Κωδ. : 112 53, Αθήνα    

Πληροφορίες : Μιχαήλ Σφακιανάκης  ΠΡΟΣ : ΩΣ Ο ΠΔ 

Τηλέφωνο : 210 – 2128241    

e-mail : msfakianakis@minagric.gr  ΚΟΙΝ : 

 

ΩΣ Ο ΠΔ 

      
   

      

ΘΕΜΑ : «2η Τροποποίηση της αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄ 1641) Απόφασης 

του ΥπΑΑΤ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 

1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης 

«Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζο-

νται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020».» 
 
 

Ο   Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

Έχοντας υπ’ υπόψη : 

1. Τις εθνικές διατάξεις : 

  α) του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα 
τα άρθρα 61 έως 72, και κυρίως τα άρθρα 65 και 69, 

  β) του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας 
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
και ειδικότερα τα άρθρα 13 έως 29, 

  γ) του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 25, 

  δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

  ε) του Π.Δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

στ) του Π.Δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών», 

ζ) της αριθ. 68/08-01-2021 (Β΄ 36) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου», 
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  η) της αριθ. 282966/09-07-2007 (Β΄ 1205) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 
πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που 
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

  θ) της αριθ. 281255/06-05-2008 (Β΄ 794) Απόφασης του ΥπΑΑΤ «Έγκριση Κανονισμού 
Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»», όπως 
ισχύει, 

  ι) της αριθ. 4941/07-11-2011 (Β΄ 2538) ΚΥΑ «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς 
ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 
2007-2013», όπως ισχύει, 

ια) της αριθ. 104/7056/21-01-2015 (Β΄ 147) Απόφασης του ΥπΑΑΤ «Εθνικές επιλογές, 
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ιβ) της αριθ. 1791/74062/02-07-2015 (Β΄ 1468) Απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 
809/2014 της Επιτροπής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ιγ) της αριθ. 24944/20-09-2016 (Β΄ 3066) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. Τις ενωσιακές διατάξεις : 

  α. του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347 / 20.12.2013), 

  β. του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΕΕ L 347 / 20.12.2013), 

  γ. του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347 / 20.12.2013), 

  δ. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227 / 31.07.2014), 

  ε. του εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227 / 
31.07.2014), 

στ. του εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 
227/31.07.2014), 

  ζ. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014  
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
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εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014), 

  η. της υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής της 
11ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της 
Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

3. την αριθ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) Απόφαση του ΥπΑΑΤ «Θέσπιση διαδικασιών 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος ´Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014–2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. την αριθ. 1064/19-04-2016 (Β΄ 1295) 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 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

5. την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄ 1641) Απόφασης 
του ΥπΑΑΤ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 
(ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις 
σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του 
ΠΑΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 635/139272/29-05-2020 
(Β΄2120) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, λόγω α) της τροποποίησης του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον Καν.(ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και β) της 8ης τροποποίησης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του 
ΠΔΕ ή του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Δημόσια Δαπάνη που πρόκειται να 
προκληθεί από την εφαρμογή του Μέτρου 13, θα προβλεφθεί σε νέες σχετικές ΥΑ. 

7. το αριθ. πρωτ 1167/13-04-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για τη σύμφωνη 
γνώμη επί του σχεδίου του παρόντος, 

8. το αριθ. πρωτ 22849/12-04-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύμφωνη γνώμη 
επί του σχεδίου του παρόντος. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Την 2η τροποποίηση της 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2019) Απόφασης του 

ΥπΑΑΤ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 

(ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 

2014-2020», ως εξής : 
 
 

Άρθρο 1 

α.  Η περ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής : 

« γ) Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα. 

Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, 

παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση 

της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά 

την νέα οριοθέτηση. 

Από το έτος 2021, στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς 

συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό 

κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η 
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λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά, και όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.» 
 

β.  Η περ. β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής : 

« β) της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4. 

Για τα έτη εφαρμογής 2019 και 2020, στους δικαιούχους των περιοχών αυτών 

θα συνεχίσουν να χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5 

καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίηση από τον Καν. 

(ΕΕ) 2020/2220. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της 

ενίσχυσης που ισχύει κατά την περίοδο 2014-2020, χωρίς να υπερβαίνει το 

80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο 2014-2020, και 

καθορίζεται στα 64,80 ευρώ ανά εκτάριο για το 2019 και στα 32,40 ευρώ ανά 

εκτάριο για το 2020, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4. 

Για τα έτη εφαρμογής 2021 και 2022, στους δικαιούχους των περιοχών αυτών 

θα συνεχίσουν να χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) 

2020/2220, και ισχύει. Η ετήσια ενίσχυση καθορίζεται στα 25 ευρώ ανά εκτάριο 

τόσο για το 2021 όσο και για το 2022, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.» 
 

Άρθρο 2 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2019) υπουργική 

απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 

(ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 

2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 635/139272/29-05-2020 (Β΄2120) κοινή 

απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της, 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  
  

  
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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   Α.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  Δομοκού 5,  10445  ΑΘΗΝΑ 

     - Δ/νση  Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

     - Δ/νση  Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 

2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Περιφερειακές Διευθύνσεις (Δια μέσω των ανωτέρω) 

 

   Β.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Σ. Λιβανό 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Οικονόμου 

3. Γραφείο Υφυπουργού κα. Φ. Αραμπατζή 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Π. και Δ.Κ.Π. κ. Κ. Μπαγινέτα 

5. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κα. Χ. Καλογήρου 

6. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θ. Μπέση 

7. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Α. Πολύμερο 

8. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

9. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥπΑΑΤ 

10. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών 

11. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2014-2020 

12. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 
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