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 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
ΘΕΜΑ:               «Συμμετοχή επιλαχόντων γεωργών και κτηνοτρόφων στα Σχέδια 

Βελτίωσης» 
 

ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 5972/28-4-2020 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. 
Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα  
με το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την 
διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων έχει ήδη προβλεφθεί μία σειρά 
μέτρων και συγκεκριμένα:  

 Χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους: η χορήγηση προκαταβολής 
υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013. 
Στον Κανονισμό ορίζεται ότι το ανώτερο ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου 
(άρθρο 45 παρ. 4), ενώ ως προϋπόθεση χορήγησης της προκαταβολής έχει τεθεί 
η προσκόμισή από τον δικαιούχο ισόποσης εγγυητικής επιστολής (άρθρο 63 παρ. 
1). Καθώς αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί στον Κανονισμό η τήρησή τους είναι 
υποχρεωτική από όλα τα κράτη μέλη.  

 Διευκόλυνση στη χορήγηση τραπεζικών δανείων: έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα, 
μετά από αίτημα του δικαιούχου και σχετική συμφωνία του με τραπεζικό ίδρυμα, 
να διευκολύνεται η χορήγηση τραπεζικού δανείου με την προϋπόθεση ο 
δικαιούχος να μην μεταβάλει τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι την κατάθεση 

σε αυτόν δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης τουλάχιστον ίσης με το τραπεζικό 
δάνειο.  

 Σύσταση Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: με συμμετοχή του ΠΑΑ 
2014-2020, ύψους 80 εκ. ευρώ ως εγγύηση για την ανάπτυξη ενός 
χαρτοφυλακίου δανείων από τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να φτάσει τα 400 εκ. 
ευρώ. Η διαχείριση του Ταμείου έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων και η πλήρης ενεργοποίησή του προβλέπεται εντός του 
Σεπτεμβρίου. Μέσω του Ταμείου προβλέπεται η παροχή δανείων, με ευνοϊκούς 
όρους αναφορικά με το επιτόκιο ή/και το ύψος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τα εν λόγω δάνεια 
είναι ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων όσο και για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου 
κίνησης. Τα δάνεια μπορούν να συνδυάζονται, υπό όρους, με την επιχορήγηση, 
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στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι και δικαιούχος στο Υπομέτρο 4.1 
ώστε να καλύπτεται μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής. 

 Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου του μέτρου: συμπληρωματικά ως προς τα 
ανωτέρω μέτρα ρευστότητας τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο 
προβλέπεται η κατάργηση του ελάχιστου ύψους της πρώτης πληρωμής (από 20% 
επί της δημόσιας δαπάνης που αυτό έπρεπε να ήταν) και η αύξηση του αριθμού 

των αιτημάτων πληρωμής από τρία σε τέσσερα. 

Ως προς την ένταξη των επιλαχόντων στη δράση, υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξή της 
αφορούσε ποσό ύψους 316 εκ. €, ενώ για την ικανοποίηση του αυξημένου 
επενδυτικού ενδιαφέροντος τελικώς εντάχθηκε σε αυτήν και μεγάλο μέρος 
επιλαχόντων, με συνέπεια οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν για την ένταξη 
δικαιούχων να ανέλθουν σε 600 εκ. € δημόσια δαπάνη. Δεδομένου ότι, αφενός οι 
πόροι της δράσης διπλασιάστηκαν και αφετέρου επειδή, λόγω του προχωρημένου 
της προγραμματικής περιόδου, έχει δεσμευτεί το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ, τα 
δημοσιονομικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η διαχείριση δε των 
εναπομείναντων πόρων τίθενται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση λαμβανομένης και 
της επιτακτικής ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19. Στις ανάγκες επίσης, πρέπει να προστεθούν και αυτές της 
εξισωτικής αποζημίωσης, μέτρο που για τις πληρωμές δικαιούχων τα έτη 2021-2023 

απαιτεί πόρους της τάξης των 240 εκ. € ετησίως και οι οποίοι θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, μέσα από 
ανακατανομή τους μεταξύ μέτρων του ΠΑΑ στις επόμενες τροποποιήσεις του.  
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