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ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 4433/5-4-2022 Ερώτηση 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, 639/2014, 
640/2014, 641/2014, 2020/2220], για την καλλιέργεια βαμβακιού χορηγείται ειδική 
(συνδεδεμένη) ενίσχυση. Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης ανέρχεται σε 733,98 €/εκτάριο για 
βασική έκταση 250.000 εκταρίων από το έτος εσοδείας 2021 ενώ θα συνεχίσει να χορηγείται και 
με τη νέα ΚΑΠ από το 2023 με το ως άνω αναφερόμενο ποσό. Επιπλέον, χορηγείται ενίσχυση 
2€/ha στα μέλη διεπαγγελματικών οργανώσεων, η οποία θα συνεχιστεί και με τη νέα ΚΑΠ.  
 
Όσον αφορά στην τιμή πώλησης συσπόρου βαμβακιού σε επίπεδο χώρας για το έτος 2021, αυτή 
ήταν περίπου 0,65 έως 0,70€/κιλό, ενώ χορηγούνταν και πριμ ποιότητας (συγκεκριμένες 
ποικιλίες, μειωμένη υγρασία, παράδοση από τον παραγωγό). Η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά 
αυξημένη σε σχέση με αυτή της προηγούμενης περιόδου που ήταν 0,41€/κιλό.  
 
Με την υπ’ αριθμ. 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ (Β΄3257), η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 
1178/27361/10-3-2015 ΥΑ (Β΄430) σχετικά με τον ‘‘καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου’’, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, από το έτος 2017, ορίζεται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας (νομός), με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής 
απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε Περιφερειακής Ενότητας μειωμένο κατά 20%.  
Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 
βαμβάκι λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση, η οποία κυμαίνεται, σε επίπεδο χώρας, 
από 150 κιλά/στρ. (Π.Ε. Έβρου) έως 265 κιλά/στρ. (Π.Ε. Λάρισας).  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 προαναφερόμενης ΥΑ, η 
απόδοση αυτή μπορεί να μειωθεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί 
επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ). Στην περίπτωση διαπιστωμένων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ζημιών από ανωτέρα βία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
αναμενόμενης απόδοσης και συγκομιδής του βαμβακιού, θα ληφθούν υπόψη (ΟΠΕΚΕΠΕ), ώστε 
να καταβληθεί στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση με δίκαιο τρόπο.  

Σε σχέση με τις πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης τόσο στο βαμβάκι όσο και στα λοιπά 
προϊόντα που εντάσσονται στο εν λόγω καθεστώς, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 21718/20.4.2022 
σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρουμε επιπλέον ότι κατά την προγραμματισμένη 
πληρωμή του Απριλίου (20.4.2022) του ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκε συμπληρωματική πληρωμή για 
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το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βαμβακιού ύψους 5.254.204,33 ευρώ σε 
1.184 δικαιούχους.  
 
Όσον αφορά στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2022, σημειώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1573/14.4.2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 1844/14.4.2022) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr) για την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022, η οποία 
τέθηκε  σε λειτουργία στις 14.4.2022.  
Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, ο 
ίδιος ή με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην 
υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και πλέον 
όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και 
χωρίς επιβαρύνσεις, με τη θεσμική κατοχύρωση της πολιτείας, διασφαλίζοντας με απόλυτο 
τρόπο το δημόσιο χρήμα. 
 
Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 4772/6.4.2022 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21718/20-4-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4772/6-4-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ.  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο 
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