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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Επισημαίνεται  ότι,   για  τον  καθορισμό  της  ελάχιστης  παραγωγής  και  τη  χορήγηση  της
συνδεδεμένης ενίσχυσης αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά  την  λήξη  κάθε  εκκοκκιστικής  περιόδου  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ  ζητά  στοιχεία  από  τον  ΕΛ.Γ.Α.
προκειμένου  να  συνυπολογίσει  τυχόν  ζημιές  που  υπέστησαν  οι  βαμβακοκαλλιέργειες  στις
διάφορες περιοχές της χώρας. 

Έτσι  ο ΕΛ.Γ.Α. χορήγει σε κάθε καλλιεργητική περίοδο  στον ΟΠΕΚΕΠΕ  τόσο το σύνολο των
στοιχείων  που  προκύπτουν  από  τα  πορίσματα  εξατομικευμένων  εκτιμήσεων  των  ζημιών  που
προξενήθηκαν στις βαμβακοκαλλιέργειες  και που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. , όσο
και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις επισημάνσεις που διενήργησαν στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. και που
αφορούν  την  παρακολούθηση της  πορείας  των  ανωτέρω καλλιεργειών   για  ζημιές,   που  δεν
καλύπτονται ασφαλιστικά  από τον ΕΛ.Γ.Α.,  (π.χ. εντομολογικές προσβολές, κ.λ.π.). 

Kατόπιν τούτων έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή του αρχείου   του ΕΛ.Γ.Α. με τα πορίσματα των
παραγωγών που αφορούν τις ζημιές στα βαμβάκια της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα   έχει αποσταλεί το πρώτο αρχείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να προχωρήσει στα περαιτέρω
για την συνδεδεμένη ενίσχυση και σύντομα εντός των προσεχών ημερών  θα αποσταλούν και το
υπόλοιπο  αρχεία  με  τις  βροχοπτώσεις  –πλημμύρες  που  προκάλεσαν  ζημιές  στις  εν  λόγω
καλλιέργειες (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2021),  έτσι ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λάβει υπόψη  τις εν λόγω
ζημιές και να προχωρήσει στη καταβολή της συνδεδεμένης Ενίσχυσης.

Επισημαίνεται   ότι,   ο  Πρόεδρος του  ΕΛ.Γ.Α.   από  την  πρώτη στιγμή  των καταστροφών που
προξενήθηκαν  στις καλλιέργειες από τα καιρικά φαινόμενα του 2021 που διακρίνονται  για την
σφοδρότητας  τους  (πολλαπλοί  παγετοί  της  Άνοιξης  του  2021),  με  συνεργασία  πάντοτε  με  την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες  του Οργανισμού  ολοκλήρωσαν
έγκαιρα  το  έργο  των  εκτιμήσεων  και  όλων  των  διαδικασιών  συμπεριλαμβανομένου  και  της
Θεσσαλίας.
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   Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση-ανεμοθύελλα  που σημειώθηκε 
στις 23 Ιουλίου 2018 καθώς και των προηγούμενων ημερών ( βροχοπτώσεις, πλημμύρες 
κ.λ.π.)  σε  διάφορες καλλιέργειες ( όπως, καλαμπόκια, ηλίανθος, βαμβάκια, δενδρώδεις 
καλλιέργειες , αμπέλια , κηπευτικά , καπνά κ.λ.π.),   στην ευρύτερη περιοχή  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών  , διενεργήθηκαν οι απαραίτητες  επισημάνσεις από τις 
υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. , έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται  δηλώσεις για τις τελευταίες 
αναγγελίες . 
 
 Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα  
κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους 
δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι  ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 
 
Επίσης από τα προαναφερόμενα αίτια ζημιές στη ανωτέρω περιοχή  είχαμε σε  πάγιο 
κεφάλαιο, ( αποθήκες, μαντριά,  υποστυλώσεις ακτινιδίων και αμπελιών  ) και 
αποθηκευμένα προϊόντα  . Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών  έχει σχεδόν  
ολοκληρωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.  
 
Έπειτα οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί 
ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν 
σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), το 
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. 
 

 



 Όλες οι  διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.   της πολιτικής
ηγεσίας και των υπηρεσιών του Οργανισμού και μάλιστα δόθηκαν για πρώτη φορά έγκαιρα  οι
αποζημιώσεις,  αποζημιώσεις που θα αγγίξουν τα 350  εκ ευρώ (εκτός των τελευταίων ζημιών) οι
οποίες ολοκληρώνονται τον Απρίλιο 2022 , ενώ έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 290 εκ. ευρώ.  

Όσον αφορά για απόφαση  της πολιτείας  για  το  πλαφόν στα βαμβάκια που αναφέρεστε  στην
ερώτηση σημειώνεται ότι, σε αυτή την διαδικασία δεν εμπλέκεται ο ΕΛ.Γ.Α. και η Διοίκηση του, δεν
είναι αρμόδια έκδοσης,  και πέρα τούτων εάν δεν οριστικοποιηθούν τα πορίσματα με το ύψος των
ζημιών  δεν  μπορεί  η  Διοίκηση  του  ΕΛ.Γ.Α.  να  γνωρίζει  πόσο  μπορεί  να  είναι  η  μείωση  της
παραγωγής.   

 Στις δύο περιπτώσεις του παρελθόντος στις πλημμύρες του Έβρου  και του Ιανού  οι πολιτικές
αποφάσεις της πολιτείας για την συνδεδεμένη  ελήφθησαν σε δύο άκρως αποδεδειγμένα  ακραία
καιρικά  φαινόμενα όπου μακροσκοπικά τεκμηριωνόταν ότι  οι  καλλιέργειες  του βαμβακιού είχαν
ολότελα καταστραφεί.  

Επισημαίνεται τέλος ότι       ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής  
άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις έτους 2021, συνολικού ποσού 251.113.205,62 ευρώ,
και  καταβλήθηκαν οι  ενισχύσεις  (23/3)  και  όσον αφορά την συνδεδεμένη στα βαμβάκια
καταβληθήκαν   ενίσχυσης  συνδεδεμένης   ύψους   171.931.369,08  ευρώ  σε  40.544
δικαιούχους στην καλλιέργεια βάμβακος . Και οι πληρωμές συνεχίζονται..

2.Τα υπόλοιπα θέματα δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του ΕΛ.Γ.Α.
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