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«∆ικαιούχοι χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας»
Η Ερώτηση 2995/29-1-2018

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, για τα
θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis), σηµειώνεται ότι, σε
εφαρµογή της αριθ. 467/138466/22.12.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας &
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους
αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (EEL352./4.12.2013»
(Β’ 4615/28-12-2017), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 20/11917/22.1.2018 απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας & Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονοµικών
‘‘Τροποποίηση
της
υπ’
αριθ.
467/138466/28/12/2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές
που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
1408/2013 της Επιτροπής (EEL352./4.12.2013 (Β’ 4615)»’’ (Β’ 145/24-1-2018), ο
ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη στην καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης στους ατοµικούς τραπεζικούς
λογαριασµούς των δικαιούχων κτηνοτρόφων. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που καταβλήθηκε
σε 1.709 δικαιούχους ανήλθε σε 2.159.743,00 ευρώ.
Για την περίπτωση της ∆. Μακεδονίας, µόνο η Π.Ε. Κοζάνης και, συγκεκριµένα, η ∆.Ε.
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω
χιονοπτώσεων (Α∆Α 605ΙΛΨ-6Ρ1), των οποίων περιοχών όµως οι κτηνοτρόφοι (αιγοπροβάτων)
δεν πληρούσαν το κριτήριο δήλωσης αγελαίας µορφής της εκµετάλλευσης στο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (παρ. 1, αρ. 3 της αριθµ
467/138466/22-12-2017 ΚΥΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
EVANGEL Ψηφιακά
OS
υπογεγρα
APOSTOL μμένο
OU
από
EVANGEL
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης-Γρ. κ. Υπουργού
2. Υπ. Οικονοµικών-Γρ. κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη
Ε.Κ.\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 2995 ∆ικαιούχοι χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας.doc

