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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Κίνδυνος να χαθεί η ειδική ενίσχυση για χιλιάδες βαμβακοπαραγωγούς –
Χωρίς χρονοδιάγραμμα οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων
Ο κίνδυνος να χαθεί οριστικά φέτος η ειδική ενίσχυση βάμβακος για χιλιάδες
βαμβακοπαραγωγούς, κυρίως της Θεσσαλίας, επισημαίνεται από αγροτικές
οργανώσεις και άλλους φορείς, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις
σε τοπικά ΜΜΕ. Παράλληλα, τονίζεται πως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στις
πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων αλλά και σε υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης
και πρασινίσματος.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για βαμβακοπαραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες
επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα δύο φορές μέσα στην ίδια χρονιά. Πρώτα
από την υπερκυτταρική καταιγίδα, τον Ιούνιο του 2021 και αμέσως μετά, τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους από τις άκαιρες, έντονες και καταστρεπτικές
βροχοπτώσεις.
Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένοι βαμβακοπαραγωγοί, δεν μπόρεσαν να «πιάσουν» το
λεγόμενο πλαφόν στην Περιφερειακή Ενότητα που ανήκουν, δηλαδή το κατώτατο
όριο κιλών, όπου ειδικά για την Καρδίτσα αντιστοιχεί σε χιλιάδες περιπτώσεις, με
αποτέλεσμα να μην λάβουν την ειδική ενίσχυση βάμβακος, που σύμφωνα με
ανεπίσημες ανακοινώσεις προγραμματίζεται να καταβληθεί εντός του τρέχοντος
μηνός Μαρτίου, παρότι οι συγκεκριμένες ζημιές έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με τους παραγωγούς η βασική υπαιτιότητα για το γεγονός αυτό είναι πως,
τόσο η διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, όσο και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, δεν προνόησαν,
ώστε - όπως γίνονταν κάθε χρόνο σε ανάλογες περιπτώσεις - να λάβουν πολιτική
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βαμβακοπαραγωγών με την δήλωση στον ΕΛΓΑ, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν

τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις και την έκδοση των πορισμάτων του ασφαλιστικού
οργανισμού.
Όπως επισημαίνεται, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την περίοδο 2015-2019,
υπήρξαν χιλιάδες περιπτώσεις πληττόμενων παραγωγών βάμβακος, από ακραία
καιρικά φαινόμενα, οι οποίοι ελάμβαναν κανονικά τη ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι,
πάντοτε βάσει σχετικής υπουργικής απόφαση, η οποία φέτος για πρώτη φορά, δεν
υφίσταται.
Γεγονός που ερμηνεύεται όχι απλά ως ολιγωρία των πολιτικών ηγεσιών ΥΠΑΑΤ,
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, αλλά ως προκλητική αδιαφορία για το μεγάλο και διπλό
πρόβλημα των συγκεκριμένων βαμβακοπαραγωγών και ο χαρακτηρισμός αναλγησία,
θα είναι πολύ επιεικής αν δεν επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα, σε σχέση με την τεράστια
ζημιά που θα προκληθεί στους βαμβακοκαλλιεργητές, ειδικά τις ημέρες που
διανύουμε, όπου και το τελευταίο ευρώ είναι πολύτιμο και απαραίτητο.
Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι παραγωγοί που δεν θα πληρωθούν καθόλου τις επόμενες
ημέρες την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι, δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να φτάσουν
μέχρι και τον Ιούνιο μήνα, για να μπορέσουν να δουν το χρώμα του χρήματος, παρότι
οι υπεύθυνοι που μένουν απλήρωτοι, τους υπόσχονται ότι θα πληρωθούν μετά από
ένα μήνα.
Παράλληλα τονίζονται και οι εξής καθυστερήσεις πληρωμών ενισχύσεων σε
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ρευστότητας ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου:
•

Η υπέρμετρη καθυστέρηση στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο
σκληρό σιτάρι, στα όσπρια και τα ψυχανθή, τα οποία έπρεπε να έχουν
πληρωθεί από τον προηγούμενο Φεβρουάριο

•

Η υπέρμετρη καθυστέρηση στην πληρωμή 17.000 περίπου αγροτών
πανελλαδικά, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί την Ενιαία
Ενίσχυση (Βασική + Πρασίνισμα) του έτους 2021

•

Η υπέρμετρη καθυστέρηση στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2022, παρά την πρόθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει νωρίτερα την χορήγηση αυξημένων
προκαταβολών κοινοτικών ενισχύσεων λόγω της οικονομικής και ενεργειακής
κρίσης, που σε συνδυασμό με τον πόλεμο απειλούν τα αγροτικά εισοδήματα
και την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών.

•

Η υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση της Κάρτας του Αγρότη, για τις
υπόλοιπες τράπεζες, πέραν της Πειραιώς, οι οποίες πριν λίγες ημέρες
ξεκίνησαν να την εκδίδουν, με βάση το περσυνό ΟΣΔΕ.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Θα προχωρήσετε στην απαιτούμενη έκδοση της σχετικής απόφασης,
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα με την σύντομη αποπληρωμή της
ειδικής ενίσχυσης βάμβακος προς τους πληγέντες από ακραία καιρικά
φαινόμενα βαμβακοπαραγωγούς;

2. Θα ανακοινωθεί σύντομα χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συνδεδεμένων
ενισχύσεων, καθώς και των καθυστερούμενων ποσών των ενιαίων
ενισχύσεων, ώστε να υπάρξουν ανάσες ρευστότητας στους παραγωγούς,
προεκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες σπορές και άλλες
καλλιεργητικές εργασίες ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου;

3. Θα μεριμνήσετε για την σύντομη έναρξη του συστήματος του ΟΣΔΕ
προκειμένου να υποβληθούν οι φετινές αιτήσεις των παραγωγών, ώστε να
λάβουν το συντομότερο δυνατό τις προκαταβολές των κοινοτικών ενισχύσεων
που δικαιούνται;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

