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ΘΕΜΑ:              «Ζηµιές από φυτοπαθολογικές προσβολές σε ελαιοκαλλιέργειες της Π.Ε.  

 Ηλείας» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  4266/12-12-2018 

 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Τζαβάρας, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι σύµφωνα 
µε τον ν. 3877/2010 (Α΄160) «Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας» στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριµένοι φυσικοί 
κίνδυνοι που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή και 
ειδικότερα: α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεµοθύελλα δ) η πληµµύρα ε) ο καύσωνας 
και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις η) οι 
κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς, επίσης, οι ζηµιές από αρκούδα, οι ζηµιές από 
αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, καθώς 
και οι ζηµιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου 
Λήµνου. Σε εφαρµογή των διατάξεων του προαναφερθέντος νόµου, εκδόθηκε ο 
«Κανονισµός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως ισχύει σήµερα. 
 
Ως εκ τούτου, ο παραγωγός, µε τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και την 
καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α., ασφαλίζει τις 
καλλιέργειές του για τους συγκεκριµένους κινδύνους που προαναφέρθηκαν. 
Εποµένως, του καταβάλλονται και οι σχετικές αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές που 
έπληξαν τις καλλιέργειές του από τους εν λόγω κινδύνους. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν 
από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε ελαιοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της  
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηλείας, διαπιστώθηκαν ζηµιές από αίτια µη 
καλυπτόµενα ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. 
Ειδικότερα, στις ανωτέρω καλλιέργειες παρατηρήθηκαν φυτοπαθολογικές 
προσβολές (δάκος και µύκητες-κυρίως γλοιοσπόριο), οι οποίες, όπως προκύπτει 
από τα ανωτέρω, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.   
 
Για την ένταξη τέτοιων ζηµιών σε πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων 
(ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών 
Κατευθυντήριων Γραµµών για τη γεωργία και δασοκοµία.  

Σελίδες απάντησης: 5 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Ένας εκ των βασικών όρων είναι η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά 
είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε 
σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) τον επόµενο χρόνο της συγκοµιδής και δίδονται 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και, βεβαίως, να 
αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης της προσβολής και, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, τόσο της δακοπροσβολής όσο και των µυκητολογικών 
προσβολών. 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, 
έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί 
του υπάρχοντος Κανονισµού Ασφάλισης από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και 
συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που 
θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων 
στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του 
αγροτικού κόσµου.  
 
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α., 
η οποία παραµένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) για 
όσους επιθυµούν αυξηµένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για 
κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους 
του ΕΛ.Γ.Α. 
 
Όλες οι ως άνω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωσή τους, όπως 
ορίζεται ανωτέρω, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. 
 
Όσον αφορά στην ευθύνη της εφαρµογής των Προγραµµάτων ∆ακοκτονίας, πρέπει 
να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (Α΄87), η κατάρτιση, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των 
προγραµµάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεµήσεων, όπως η 
καταπολέµηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των ελαιοκοµικών 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Οι διαγωνισµοί για την ανάδειξη 
εργολάβου ψεκασµών πραγµατοποιούνται από τις Π.Ε. ή τις Περιφέρειες της χώρας 
και ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας ανήκει στην αρµοδιότητα 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ30 του 
προαναφερθέντος ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), τα θέµατα που 
αφορούν στην αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων φυτοπροστασίας, ανήκουν 
στην αρµοδιότητα των Περιφερειών της χώρας. 
 
Σχετικά µε το Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2018, σηµειώνονται τα εξής:  
 
α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αρµόδια η ∆ιεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) απέστειλε έγκαιρα προς τις ελαιοκοµικές Π.Ε. της 
χώρας το µε αριθµ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο µε θέµα: «Έναρξη 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018».  
 
β) Η κατανοµή των πιστώσεων του Πρόγραµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2018 
πραγµατοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αριθµ. 2170/1-02-2018 
(Α∆Α: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤ∆) Υ.Α. συνολικού ύψους 20.100.000 ευρώ και 
ακολούθησε η αριθµ. 18521/10-05-2018 (Α∆Α: ΨΘΞ2465ΧΘ7-Ζ2Ξ) Απόφαση 
τροποποίησής της. 
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γ) Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας, 
σηµειώνεται ότι: 

 εκδόθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 5303/80845/7-6-2018 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων σχετικά µε τον καθορισµό του προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Προγράµµατος 
∆ακοκτονίας έτους 2018  
και 

 εκδόθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 5593/84991/15-6-2018 (Α∆Α: 7ΖΑ94653ΠΓ-
ΚΩΦ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κατανοµή 
εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2018».  
 
Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) είχε έγκαιρα προβεί σε 
όλες τις απαιτούµενες διοικητικές πράξεις για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, 
µε αρχικό αίτηµά της το αριθµ. 195/4301/9-01-2018 έγγραφό της. 
 
δ) Η προµήθεια των υλικών δακοκτονίας πραγµατοποιήθηκε και φέτος από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (σχετ. η αριθµ. 
3492/ΧΜ/2018 ∆ιακήρυξη και η αριθµ. 3495/ΧΜ/2018 Επαναπροκήρυξη για το 
spinosad) και ολοκληρώθηκε µε τη διανοµή των υλικών στις Π.Ε. Το αίτηµα της ως 
άνω αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ για την 
προµήθεια των δακοκτόνων υλικών υποβλήθηκε αρχικά στην εν λόγω Γενική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ µε το αριθµ. 1090/17110/31-01-
2018 έγγραφο. Για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά των ∆ΑΟΚ που αιτήθηκαν, 
πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις µεταξύ των Π.Ε. µε συντονισµό της ∆ιεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Οι ανάγκες καλύφθηκαν πλήρως από 
τα αποθέµατα των ∆ΑΟΚ, τα οποία και χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου, 
χωρίς να προκύψει πρόβληµα έλλειψής τους. 
 
ε) Οι διαδικασίες για την ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας και ψεκασµών, όπως 
και η έγκαιρη έναρξη των ψεκασµών, ανήκουν, όπως προαναφέρθηκε, στην 
αρµοδιότητα των ∆ΑΟΚ των Π.Ε. της χώρας και τυχόν προβλήµατα καθυστερήσεων 
στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εργολάβων αποδίδονται στην 
τήρηση των υποχρεωτικών χρονοβόρων διαδικασιών. 
 
ζ) Όσον αφορά στην επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν από τις 
καθυστερήσεις, σηµειώνεται ότι έχει εκδοθεί από τις 18/07/2018 σχετική 
τροπολογία µε το άρθρο 57 του ν. 4554/2018 (Α΄/130), που έδωσε τη δυνατότητα 
στους προσωρινούς µειοδότες των διαγωνισµών έτους 2018 να ξεκινήσουν τους 
ψεκασµούς πριν από την υπογραφή των συµβάσεων.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι η φύση του εν λόγω προγράµµατος, καθώς είναι βιολογικό και 
πολυπαραµετρικό (µε έναν από τους κυριότερους παράγοντες να είναι οι 
κλιµατολογικές συνθήκες) και απαιτεί την άµεση συσχέτιση και εµπλοκή πολλών 
φορέων για τη διενέργειά του (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονοµικών, Περιφέρειες, Περιφερειακές 
Ενότητες, ∆ήµοι µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις αυτών), καθιστά αναγκαία:  
α) την πλήρη εγρήγορση όλων των φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, 
όπως και των ελαιοπαραγωγών και  
β) την προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική εφαρµογή του.  
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Σχετικά µε το Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2019, σηµειώνεται ότι µε το αριθµ. 
12067/161065/21-11-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ προς τις ∆ΑΟΚ των Π.Ε. της χώρας κηρύχθηκε επίσηµα η 
έναρξη των εργασιών του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2019.  
 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ σχετικά µε τις διαδικασίες προµήθειας δακοκτόνων υλικών 
και κάλυψης των αναγκών σε εποχιακό προσωπικό για το εν λόγω Πρόγραµµα. 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι το Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας εκσυγχρονίζεται και 
προσαρµόζεται στις απαιτούµενες συνθήκες, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ 
καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες από το ΥΠΑΑΤ για να νοµοθετηθούν οι 
αρµοδιότητές του και το πλαίσιο συνεργασίας του µε το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Στόχος είναι να ολοκληρώνεται η διαδικασία νωρίς, για όλη την Ελλάδα, και να µην 
υπάρχουν πια οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται µετά την ισχύ του Καλλικράτη. 
Επιπλέον, θα ακολουθήσει η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να 
επισπευσθεί και η πρόσληψη του προσωπικού εφαρµογής της δακοκτονίας και να 
είναι όλα έτοιµα στις αρχές του µηνός Μαΐου. 
 
Παράλληλα, ο ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία µε το ΥΠΑΑΤ, ήδη υλοποιεί από 
τις 9-9-2018 πιλοτικό ερευνητικό πρόγραµµα, ύψους 144.000 ευρώ, για την 
ηλεκτρονική παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσµών του δάκου της 
Ελλάδας σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χανιά, Ρέθυµνο, Λέσβο, Σάµο, Φωκίδα και 
Μεσσηνία. Στις προθέσεις και στον σχεδιασµό της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ είναι η 
άµεση σύνδεση του προγράµµατος δακοκτονίας µε την έρευνα. 
 
Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι την Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου του 2018, 
πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά η εναρκτήρια ηµερίδα του έργου «Πιλοτική εφαρµογή 
νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσµών του δάκου σε 
διάφορες ελαιοκοµικές περιοχές της Ελλάδας ‘NT4D’», στο Ινστιτούτο Ελιάς 
Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου.  
 
Την έναρξη της ηµερίδας κήρυξε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), κ. Ν. Αντώνογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
αναδιοργάνωση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ακοκτονίας για τον 
αποτελεσµατικότερο συντονισµό των διαδικασιών του, µε στόχο την 1η Μαΐου κάθε 
έτους να υπάρχει πλήρης ετοιµότητα για την έναρξη των εργασιών επί του πεδίου.  
 
Το έργο, διάρκειας 2 ετών, υλοποιείται µε χρηµατοδότηση από το ΥΠΑΑΤ και 
συµµετέχοντες φορείς είναι το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου 
(συντονιστής), το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας, το ΤΕΙ Κρήτης, το ΥΠΑΑΤ/Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου 
Χανίων και οι ∆ΑΟΚ 8 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίες, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι τα Χανιά, το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Σάµος, η 
Λέσβος, η Φωκίδα και η Κυπαρισσία. 
 
Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν οι βασικές ενέργειες του έργου και έγινε συζήτηση 
για το πλάνο των δράσεων του έργου µε τους γεωπόνους των ∆ΑΟΚ και όλους τους 
εµπλεκόµενους στο έργο φορείς. 
 
Βασικός σκοπός του έργου είναι η πιλοτική εφαρµογή νέων τεχνολογιών, 
µεθοδολογιών και εργαλείων στην εφαρµογή της δακοκτονίας και η περαιτέρω 
συνολική ενσωµάτωσή τους στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας.  
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Συνοπτικά, θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 Εφαρµογή ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ελέγχου και 
παρακολούθησης µε δωρεάν λογισµικό στην αντιµετώπιση του δάκου σε 
διάφορες ελαιοκοµικές περιοχές της χώρας. 

 Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση των γεωχωρικών και 
περιγραφικών δεδοµένων και δηµιουργία χαρτών επικινδυνότητας. 

 Παρακολούθηση του πληθυσµού του δάκου µε αυτοµατοποιηµένες έξυπνες 
ηλεκτρονικές παγίδες. 

 Παρακολούθηση και διαχείριση της ανθεκτικότητας του δάκου στα 
εντοµοκτόνα µε έξυπνα εργαλεία: διαγνωστικά ακριβείας και διαδικτυακή 
πλατφόρµα. 

 ∆ιάχυση και σταδιακή ενσωµάτωση καινοτόµων πρακτικών στο Εθνικό 
Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας. 

 
Απώτερος στόχος του έργου είναι ο βέλτιστος προγραµµατισµός και ο έλεγχος των 
ψεκασµών, ώστε να εφαρµόζεται, µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα, το 
Εθνικό Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας και η συνδροµή προς τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας της χώρας, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
αποτελεσµατικότερη και πιο οικονοµική δακοκτονία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες 
κινητές συσκευές, την επιστήµη της γεωπληροφορικής, την αυτοµατοποιηµένη 
ηλεκτρονική καταγραφή των δακοσυλλήψεων και τη µοριακή βιοτεχνολογία. Άµεσα 
ωφελούµενοι είναι όλοι όσοι εµπλέκονται στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας, 
καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το εθνικό µας προϊόν µέσω της 
βελτίωσης της ποιότητας του παραγόµενου ελαιόλαδου. 
 
Όσον αφορά στη χορήγηση de minimis, επισηµαίνεται ότι η χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) για την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, µέχρι και το έτος 2020, προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, η 
Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 µπορεί να χορηγήσει κρατικές ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας (de minimis), οι οποίες να µην ξεπερνούν το ποσό των 
109.260.000 €. Επισηµαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος του ποσού αυτού έχει, ήδη, 
διατεθεί για την κάλυψη ενισχύσεων που δόθηκαν σε διάφορες κατηγορίες 
παραγωγών που επλήγησαν από ζηµιές (ζηµιές ροδάκινων από το εµπάργκο της 
Ρωσίας, ζηµιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, ασθένειες, ακρίδες 
κ.λπ.). Το ύψος ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 15.000,00 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. 
 
Για το πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis), 
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1408/2013, απαιτείται: 
α)  η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την αναγνώριση της ανάγκης 

χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης και  
β)  ο υπολογισµός του συνολικού ποσού που θα χορηγηθεί.  
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Κ. Τζαβάρα 


		2019-01-11T14:45:47+0200




