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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 829/146683
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
εκτροφής Γουνοφόρων σε όλη την επικράτεια και
λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της
19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων»
(Α’ 280).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
3. Το άρθρο 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200),
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999
(Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις
παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’135).

Αρ. Φύλλου 2739

10. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).
11. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).
12. Το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α’ 42 της 25/02/2020 και το άρθρο
ένατο της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α’ 64 της 14/03/2020, οι οποίες
κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από
25.2.2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α’ 42)», β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του (Α’ 55) «και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμών και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Α’ 64)» και άλλες
διατάξεις (Α’ 76).
13. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β’ 915/2020)
(άρθρο 1ο σημεία 48-52) και (Β’1299/2020) περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις Β’986/2020 και Β’1168/2020 περί
απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.
14. Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 ανακοίνωση
της επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε.
15. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γουνοφόρων όλης της χώρας λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για τα έτη 2020 και 2021 εξ αιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
16. Την υπ’ αρ. 62/141569/25-5-2022 εισήγηση της
ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΤ.
17. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 1.5023.955 ευρώ σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), η οποία καλύπτεται με πιστώσεις
που μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/17166/27-04-2022

