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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ : 1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
2. Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Δήμο Παπαδημητρίου
3. Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: Κατάφωρη αδικία για τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας ο
αποκλεισμός τους από κρατικές ενισχύσεις ως αντιστάθμισμα των
ζημιών στις εκτροφές τους από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το
χειμώνα του 2016
Πρωτοφανής και επιζήμια διακριτική μεταχείριση της Κυβέρνησης εις
βάρος των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας, η εξαίρεσή τους από τη
χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) ως αντιστάθμισμα
των

ζημιών

από

τον

παγετό

του

2016

στις

κτηνοτροφικές

τους

εκμεταλλεύσεις.
Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 467/138466/22.12.2017
Κ.Υ.Α.

των

υπουργών

Οικονομίας

&

Ανάπτυξης

κ.

Δήμου

Παπαδημητρίου, Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Γεώργιου Χουλιαράκη
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελου Αποστόλου, η
οποία δημοσιεύθηκε στο 4615 Β΄/ 28.12.2017 ΦΕΚ, χορηγούνται κρατικές
ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων δεκαεννέα (19) Περιφερειακών
Ενοτήτων της πατρίδας μας. Οι Νομοί αυτοί επλήγησαν από σφοδρές
χιονοπτώσεις και ακραίο παγετό κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016.
Προς έκπληξη όλων, από τις ενισχύσεις αυτές εξαιρούνται οι
αιγοπροβατοτρόφοι Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Παρά το γεγονός
ότι στο σύνολο της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκαν τα
πιο ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα το χειμώνα του 2016, οι
πληγέντες αιγοπροβατοτρόφοι σε τρεις από τις τέσσερις Π.Ε. της Δυτικής

Μακεδονίας αποκλείστηκαν από τη λίστα των δικαιούχων των κρατικών
ενισχύσεων.
Απορίας άξιο το γεγονός της καταβολής των ενισχύσεων αυτών σε
δικαιούχους

Περιφερειακών

Ενοτήτων

άλλων

Περιφερειών,

όπου

επικράτησαν καιρικές συνθήκες ακραίες μεν, αλλά λιγότερο σφοδρές από
αυτές που επικράτησαν στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
Επειδή

η

Κ.Υ.Α.

αναφέρεται

σε

αιγοπροβατοτρόφους

εκμεταλλεύσεων αγελαίας μορφής οι έδρες των οποίων βρίσκονται σε Π.Ε.
που κηρύχτηκαν από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης,
Επειδή η Δυτική Μακεδονία επλήγη σφοδρότερα από τις ακραίες
καιρικές συνθήκες του χειμώνα, με σοβαρότατες ζημιές τόσο στη φυτική
όσο και στη ζωική παραγωγή,
Επειδή είναι τουλάχιστον οξύμωρο Π.Ε. Περιφερειών θερμότερων
κλιμάτων να ενισχύονται για τις ζημιές του χειμώνα του 2016 και την ίδια
στιγμή

να

αποκλείονται

Π.Ε.

της

Δυτικής

Μακεδονίας

που

είναι

πανελλαδικώς γνωστές, τουλάχιστον, για τους δριμείς χειμώνες τους,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Για ποιο λόγο απέκλεισε η Κυβέρνηση τους αιγοπροβατοτρόφους
των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας;
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει αυτή την κατάφωρη
αδικία εις βάρος των κτηνοτρόφων της ακριτικής και ιδιαίτερα ορεινής
Περιφέρειας της πατρίδας μας;
3. Για ποιο λόγο δε συμπεριλήφθησαν στις λίστες των δικαιούχων
των ενισχύσεων αυτών και βοοτρόφοι αγελαίας μορφής που επλήγησαν
από το δριμύ χειμώνα του 2016;
4. Ποια η τύχη των αιτημάτων και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων
για ζημιές στη φυτική παραγωγή (αποθηκευμένες πατάτες) στην Π.Ε. που
ακόμη εκκρεμούν;
Αθήνα 15/01/2018

