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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Μαρίνος και Δ.
Μανωλάκου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της
Επιτροπής, κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος σε αγροτεμάχια με τηλεπισκόπηση σε
επιλεγμένο δείγμα ελέγχου. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε ερμηνεία των ορθοφωτογραφιών
(δορυφορικών ή εναέριων) όλων των αγροτεμαχίων ανά αίτηση ενίσχυσης ή/και αίτηση
πληρωμής που πρέπει να ελεγχθούν με σκοπό να αναγνωριστεί το είδος εδαφοκάλυψης και,
κατά περίπτωση, το είδος της καλλιέργειας και να μετρηθεί η έκταση. Οι έλεγχοι μέσω
τηλεπισκόπησης διενεργούνται με χρήση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης
(0,5cm pixel size) και υψηλής ανάλυσης (1,5m pixel size) που λαμβάνονται σε χρονοσειρά
κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση καλλιεργητικής περιόδου και παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για τον σκοπό του ελέγχου. Ο έλεγχος πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική
Νομοθεσία.
Ειδικότερα, για την Ειδική Ενίσχυση για το βαμβάκι, σύμφωνα με:
1. το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 1178/27361/10-03-2015 Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και
2. την υπ’ αριθ. 66544/06-09-2019 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχετικά με τις
«Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2019/20»,
οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές
συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων
καλλιεργητικών φροντίδων.
Για το έτος 2019, για τη ζώνη ελέγχου της Λαμίας, στην οποία περιέχεται η περιοχή της
Ανθήλης, χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο:
•
1 (μία) δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης με ημερομηνία λήψης
07/06/2019
•
3 (τρεις) δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης με ημερομηνίες λήψης
26/04/2019, 31/07/2019 και 02/09/2019
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επικουρικά, όπου κρίθηκε απαραίτητο, δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 (pixel size
10m) του διαστημικού ευρωπαϊκού προγράμματος COPERNICUS, οι οποίες παρέχονται
δωρεάν και είναι διαθέσιμες με περιοδικότητα περίπου ανά επτά (7) ημέρες
•
δεδομένα από γρήγορες επισκέψεις πεδίου, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2019 με σκοπό την εξακρίβωση των
καλλιεργειών.
Κατά τον Α΄ έλεγχο με τηλεπισκόπηση, στο πλαίσιο της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, για
τη ζώνη ελέγχου της Λαμίας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Ανθήλης)
ελέγχθηκαν συνολικά 693 αγροτεμάχια, εκ των οποίων: τα 444 δεν είχαν κανένα εύρημα
ελέγχου, οπότε και κρίθηκαν επιλέξιμα προς ενίσχυση, τα 167 είχαν απομείωση της
επιλέξιμης έκτασης προς ενίσχυση και 82 βρέθηκαν εξ’ ολοκλήρου μη επιλέξιμα για τη
χορήγηση ενίσχυσης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της Covid-19, αλλά
και της προσπάθειας για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, αποφάσισε να
επανελέγξει όλα τα αγροτεμάχια με αίτημα ενίσχυσης συνδεδεμένων καθεστώτων που
είχαν εύρημα (μείωση έκτασης φυτικού κεφαλαίου) από τον έλεγχο τηλεπισκόπησης,
χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής ένστασης από τους παραγωγούς. Κατά τον
επανέλεγχο με τηλεπισκόπηση της εν λόγω ζώνης ελέγχου στο πλαίσιο της ειδικής
ενίσχυσης βάμβακος, από το σύνολο των 693 αγροτεμαχίων, τα 607 δεν είχαν κανένα
εύρημα ελέγχου, οπότε και κρίθηκαν επιλέξιμα προς ενίσχυση, τα 61 είχαν απομείωση
της επιλέξιμης έκτασης προς ενίσχυση και 25 βρέθηκαν εξ’ ολοκλήρου μη επιλέξιμα για
τη χορήγηση ενίσχυσης.
Αναφορικά με τις πληρωμές της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και ειδικότερα για την
Τ.Κ. Ανθήλης Φθιώτιδας, επισημαίνεται ότι 224 γεωργοί αιτήθηκαν για το 2019 την
ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος, εκ των οποίων 212 κρίθηκαν δικαιούχοι,
βάσει κάλυψης της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, ήτοι ποσοστό 95%. Μέχρι και τις
30.6.2020, καταληκτική ημερομηνία των πληρωμών για το έτος αιτήσεων 2019, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα όλων των προβλεπόμενων ελέγχων για την εκπλήρωση των όρων
επιλεξιμότητας, έχουν λάβει την ενίσχυση 204 γεωργοί, με συνολικό ποσό 654.276 ευρώ.
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος είναι και η πρόληψη
και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και της πάγιας θέσης του Οργανισμού για την ύπαρξη αξιόπιστου
και υπεύθυνου διαλόγου με τους γεωργούς, διενεργήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της
Διοίκησης και στελεχών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με εκπροσώπους των αγροτών της ευρύτερης
περιοχής της Ανθήλης. Κατά την τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκε η διαδικασία ελέγχου με
τηλεπισκόπηση και γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα τόσο του Α΄ ελέγχου όσο και του
επανελέγχου. Επίσης, έγινε σαφής η θέση του Οργανισμού ότι ουδείς αγρότης αδικείται
και ουδεμία πρόθεση αδικίας υπάρχει εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αλλά και ουδεμία
αβάσιμη απαίτηση είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.
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