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ΚΟΙΝ.  :    ΩΣ Π.Α.

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ’  αριθ. πρωτ. 1040/25-1-2023 Αναφορά

Σχετικά  με  την  ανωτέρω  Αναφορά  που  κατέθεσε  ο  Βουλευτής  κ.  Β.  Βασιλειάδης, σας
ενημερώνουμε  τα εξής:

Στο Υπομέτρο 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
εντάχθηκαν  10.396  δικαιούχοι με  δημόσια  δαπάνη  598  εκ.  ευρώ.  Υπενθυμίζουμε  ότι  ο
προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 316 εκ. ευρώ και τα επιπλέον 282 εκ. ευρώ αποτελούν
υπερδέσμευση.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα πληρωμής δημόσιας δαπάνης 386 εκ. ευρώ από 9.100
δικαιούχους ενώ έχουν ήδη εκταμιευθεί 316,4 εκ. ευρώ. Συνεπώς η αιτούμενη δημόσια δαπάνη
αντιστοιχεί στο 64% της υπερδέσμευσης και στο 122% του αρχικού προϋπολογισμού του μέτρου.
Στα ανωτέρω ποσά δεν συνυπολογίζονται τα αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν από τους
δικαιούχους  εφεξής  και  μέχρι  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  των  επενδυτικών
σχεδίων.
Έχουν ενεργοποιηθεί 9.100 επενδυτικά σχέδια, δηλαδή ποσοστό 87% των αρχικά εγκεκριμένων.
Η δημόσια δαπάνη των μη ενεργοποιημένων σχεδίων αθροίζει σε 56 εκ. ευρώ και εντάσσεται
στο πλαίσιο της απόσβεσης της υπερδέσμευσης χωρίς να είναι ικανή να δημιουργήσει χώρο για
την  ένταξη  επιλαχόντων.  Για  τα  μη  ενεργοποιημένα  σχέδια  θα  ακολουθήσει  η  διαδικασία
απένταξης τους.
Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι πόροι για μεταφορά στο
υπομέτρο 4.1.
Επισημαίνεται,  ότι  επίκειται η νέα προκήρυξη εντός Φεβρουαρίου 2023, για την οποία,  ήδη,
ολοκληρώθηκε η Προδημοσίευση για διαβούλευση στις 13.01.2023.
Σε  ό,τι  αφορά  στο  Υπομέτρο  5.1  του  Μέτρου  5,  ο  ΕΛΓΑ  δημοσιοποίησε  τον  Πίνακα
Αποτελεσμάτων  Διοικητικού  Ελέγχου  (ΠΑΔΕ)  των  αιτήσεων  στήριξης  που  υποβλήθηκαν  στο
πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1
Σύμφωνα  με  τον  ανωτέρω  Πίνακα,  το  ποσό  της  δημόσιας  επιχορήγησης  των  θετικά
αξιολογούμενων  αιτήσεων  στήριξης,  ανέρχεται  σε  περίπου 27.000.000 ευρώ,  ποσό το  οποίο
υπερβαίνει  τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της 2ης πρόσκλησης που ανέρχεται σε 15.000.000
ευρώ.
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