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Αθήνα, 27 / 05 /2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1120
Α.Δ.Α.:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΔΑΜ:
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλ.
e-mail

: Λεωφ. Αθηνών 58
: 104 41, Αθήνα
: Π. Αργυρίδης
: 2105275028
: pargiridis@mou.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: «Mελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3:
Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων», στο
Μέτρο 20 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0036166473

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 4314/2014 (A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το Ν. 4354/2015 (Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.

Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4.

Το Ν. 4914/2022 (Α΄61) με θέμα: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο
65, παρ.19.

5.

Το Π.Δ. 97/2017 (Α΄138) Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1

ΑΔΑ: 6Κ6Ψ4653ΠΓ-ΦΗΟ
6.

Το Π.Δ. 40/2021 (Α΄100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

7.

Τον Κανονισμό (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 την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

8.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

9.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.

10.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους
και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

11.

Την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

12.

Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 4760/23-06-2021 (ΥΟΔΔ 483), με την οποία διορίσθηκε στη θέση
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων
ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα.

13.

Την υπ’ αριθμ. 24944/20.9.2016 (Β΄3066) ΚΥΑ με θέμα «Αναδιάρθρωση των Ειδικών
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

14.

Την με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β΄677) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.
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15.

Την αριθ. πρωτ. 334/16-02-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω ενέργεια στο ετήσιο πρόγραμμα της
Τεχνικής Βοήθειας συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014 – 2020.

16.

Το από 17/05/2022 υπηρεσιακό έγγραφο της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης και
Αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Mελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο
σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων»,

στο Μέτρο 20 του

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία:
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Κωδικός Πράξης:
(Ο.Π.Σ.Α.Α.)

0036166473

Κωδικός ΠΔΕ Κωδικός ΣΑ:
πράξης:

082/1

Κωδικός πράξης ΣΑ:

Δικαιούχος:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο του έργου θα είναι η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του άρθρου 39
«Εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος» του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 σχετικά με τη θέσπιση
κανόνων για την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αφορά στο μέτρου 17.3
«Εργαλείο Σταθεροποίησης Εισοδήματος Γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων» και ειδικότερα
την περιγραφή ενός εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος (Income Stabilisation Tool) για τα
πυρηνόκαρπα, με σκοπό τον μετριασμό / αντιστάθμιση των κινδύνων μείωσης εισοδήματος των
πραγματικών γεωργών, καθώς και των σχετικών χρηματοδοτικών συνεισφορών. Η αναφερόμενη
μείωση εισοδήματος θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη γεωργική παραγωγή ή/και
δραστηριότητα χωρίς να λαμβάνει υπόψη:
•
•

Παράγοντες που εμπίπτουν στον έλεγχο των παραγωγών.
Διακυμάνσεις στην παραγωγή, στις τιμές των παραγώμενων προϊόντων και καιρικά
φαινόμενα σε φυσιολογικά πλαίσια, οι οποίες και δεν απαιτούν την εφαρμογή πολιτικών
αντιστάθμισης.
• Το ρίσκο των παραγωγών που λαμβάνεται από τους ίδιους στο πλαίσιο άσκησης της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου ενδεικτικά θα απαρτίζεται από τα παρακάτω:
1. Διαδικασία και κριτήρια για την σύσταση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από επίσημα
αναγνωρισμένα συλλογικά όργανα.
2. Διαδικασία, κριτήρια και φορέας για τη διαπίστευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.
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3. Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των
όρων και υποχρεώσεων των μελών του, καθορισμός δικαιώματος συμμετοχής.
4. Μεθοδολογία υπολογισμού συνεισφοράς των μελών στο Ταμείο και διαδικασία είσπραξης
αυτών συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών υπολογισμού Ετήσιων Γεωργικών Εσόδων,
Ετήσιων Αγροτικών Εξόδων, Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος και Ετήσιας Απώλειας
Εισοδήματος.
5. Διαδικασία ενεργοποίησης στήριξης των μελών και μεθοδολογία υπολογισμού ύψους
ενίσχυσης.
6. Λοιπές διαδικασίες του Ταμείου όπως διαδικασία εξόδου μελών από αυτό, οικονομική
διαχείριση Ταμείου, δυνατότητα κατανομής μερισμάτων στα μέλη.
Ο ανάδοχος παράλληλα θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και να προβεί σε τυχόν
αναπροσαρμογή της μελέτης, κατόπιν υποδείξεων της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και την έγκριση
του υπομέτρου από την DG AGRI.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 24/05/2022 έως
31/12/2024.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2025.

Δημόσια Δαπάνη της Πράξης
Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών
Δαπάνες

Δημόσια Δαπάνη

Συγχρηματοδοτούμενη
Δημόσια Δαπάνη

30.000,00 €

30.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

7.200,00 €

7.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

37.200,00 €

37.200,00 €

0,00

0,00

37.200,00 €

37.200,00 €

Άλλες Δαπάνες (π.χ. συμμετοχή
Δήμου ή άλλο )
ΣΥΝΟΛΟ (Β)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 37.200,00 € και επιμερίζεται ως ακολούθως:
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1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α): 37.200,00 €
Η πίστωση τρέχοντος έτους (2022) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑΕ:

σε 37.200,00 €
2: Προϋπολογισμός (άλλες δαπάνες): 0 €.
Η πίστωση τρέχοντος έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε
10.000,00 €

Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε: 0 ευρώ (0 €)
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Φορέας Χρηματοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ
Οργανισμός Πληρωμών: ΟΠΕΚΕΠΕ.
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
Ποσοστό συμμετοχής ΕΓΤΑΑ 2014 – 2020: 85%, κατά μέσο όρο στο σύνολο της προγραμματικής
περιόδου, βάσει των άρθρων 51 παρ. 3 και 59 παρ. 3α του καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
✓ Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.
✓ Να διασφαλίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό δημοσιότητας κατά την υλοποίηση της
πράξης.
✓ Να υλοποιήσει την πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται στην απόφαση
ένταξης.
✓ Να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα ισχύοντα στις σχετικές εγκυκλίους και στο
ισχύον σύστημα Διαχείρισης – Ελέγχου.
✓ Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση
της πράξης έως την ολοκλήρωσή της.
✓ Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Προγράμματος.
✓ Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκτελεστικό Καν.
(ΕΚ) 808/2013.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η
πράξη επανεξετάζεται και δύναται να ανακληθεί.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. ΜONΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙKOΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ
2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΟΠΕΚΕΠΕ
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