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Αλεξανδρούπολη, 16/4/2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΠΗΛΙΟ
ΛΙΒΑΝΟ
ΘΕΜΑ : ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
Στον ακριτικό Ν.Έβρου, όπου ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την ''βαριά
βιομηχανία'', παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι βαμβακοπαραγωγοί να
μην έχουν λάβει την αναμενόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση για την
προηγούμενη χρονιά (2020), η οποία καταβάλλεται συνήθως έως την 31/01
του επόμενου έτους.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ''Η Ένωση'', η Ένωση
Αγροτών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής
Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Α.Σ.Κ.Γ.Ε.) Σουφλιώτικα Κελάρια, από κοινού
επισημαίνουν ότι αυτό συχνά οφείλεται σε αποκλίσεις λιγοστών κιλών από την
προβλεπόμενη ελάχιστη στρεμματική απόδοση (πλαφόν) της καλλιεργητικής
ζώνης που ανήκουν (150 κιλά) με αποτέλεσμα να μην τύχουν της καταβολής
της Συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή του 2020!!
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο, για τις ελάχιστες διαφορές που οφειλόταν σε
ζυγιστικό, αριθμητικό ή στρεμματικό λάθος, υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των
Γραφείων Συμβούλων -Μελετητών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και του αρμόδιου φορέα, του ΟΠΕΚΕΠΕ..
Ακολουθούσε διαδικασία συμπληρωματικών διορθώσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα σύμφωνα με τις ενστάσεις & με την ειλικρινή αιτιολογία των
βαμβακοκαλλιεργητών ώστε στη συνέχεια να καταβληθεί η προβλεπόμενη
συνδεδεμένη ενίσχυση.
Δυστυχώς φέτος δεν παρέχεται μέχρι τώρα η αναμενόμενη δυνατότητα
συμπληρωματικών διορθώσεων, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές
απώλειες για ορισμένους βαμβακοπαραγωγούς.
Είναι σημαντικό να καταστεί εφικτή και φέτος η διόρθωση της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης έτους 2020, ώστε να στηριχθούν οι λιγοστοί παραγωγοί οι οποίοι
για ελάχιστα κιλά, κλπ άλλα λάθη που δεν κατάφεραν ή δεν φαίνονται να
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έχουν συγκομίσει την προβλεπόμενη ελάχιστη στρεμματική απόδοση της
καλλιεργητικής ζώνης που ανήκουν.
Μεταφέροντας το συλλογικό αίτημα των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν.Έβρου,
& λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάσθε:


Καθίσταται εφικτή η διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης Έτους
2020 προκειμένου να λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυση και κάποιοι
βαμβακοκαλλιεργητές, οι οποίοι για ελάχιστα κιλά δεν κατάφεραν να
συγκομίσουν την προβλεπόμενη ελάχιστη στρεμματική απόδοση της
καλλιεργητικής ζώνης που ανήκουν;



Επίσης θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα & αν ναι πότε,
προκειμένου οι Βαμβακοκαλλιεργητές να προβούν στην προβλεπόμενη
ένσταση για τυχόν ζυγιστικά, αριθμητικά, στρεμματικά κλπ λάθη;;
Ο Ερωτών Βουλευτής Ν. Έβρου
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