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Θέμα: «Προηάζεις μας επί ηοσ ζτεδίοσ εγκσκλίοσ για ηην εθαρμογή ηοσ άρθροσ 53 ηοσ 

κανονιζμού 1107/2009 ζτεηικά με επείγοσζες καηαζηάζεις θσηοπροζηαζίαο» 

χετ.:  Τπ΄αξηζκ. πξση. 1630/14-5-2015 έγγξαθν ζαο 

 

 ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ ζρεηηθνύ θαη ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ην παξάξηεκα καο 

έρεη πξνβεί ζε κηα κίλη δηαβνύιεπζε κε ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο απαζρνιεί ην ζέκα θαη 

γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν. ε γεληθέο γξακκέο ε εγθύθιηνο θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε, 

αιιά θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηξία (3) δεηήκαηα ηα νπνία έρνπκε εληνπίζεη θαη ηα αλαιύνπκε παξαθάησ:. 

1) ηελ παξάγξαθν 1 ηεο ελόηεηαο ΗΗ, πξνηείλνπκε ε έγθξηζε 120 εκεξώλ ελόο Φ.Π., λα 

κελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ζηελ νπνία έγηλαλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Φ.Π., αιιά ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

όπνπ δηαπηζησκέλα ππάξρεη ε θαιιηέξγεηα (π.ρ. από ην ΟΓΔ) θαη απνηειεί κείδνλ 

πξόβιεκα ν ζηόρνο έγθξηζεο ηνπ Φ.Π.. Με απηή ηελ αιιαγή ζα κπνξέζνπλ λα 

θαηαπνιεκεζνύλ απνηειεζκαηηθά νη ζηόρνη - παζνγόλα πνπ πιήηηνπλ κηα 

θαιιηέξγεηα ζε επίπεδν ρώξαο θαη ζα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνύλ θαη πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο καο όπνπ ε θαιιηέξγεηα δελ θαηαιακβάλεη κεγάιεο εθηάζεηο, δελ ππάξρνπλ 

νξγαλσκέλνη θνξείο ησλ αγξνηώλ θαη δελ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο από απηνύο αλάινγεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 120 εκεξώλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, νη παξαγσγνί ησλ άιισλ πεξηνρώλ ζα πζηεξνύλ αληαγσληζηηθά 

θαη ζα αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο αθνύ πνιιέο 

θνξέο νη ζηόρνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη απηή ε άδεηα ησλ 120 εκεξώλ είλαη 

πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο. 

2) ηελ πξώηε παξάγξαθν ηεο ελόηεηαο VI απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε άιιεο άδεηαο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ίδηνπ θηλδύλνπ ζηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη πεξηνρή. Ζ 

δηάηαμε ζα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζε θαιιηέξγεηεο, δηόηη όπσο έρεη 
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απνδείμεη ε θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή νη άδεηεο ησλ 120 εκεξώλ δελ θαιύπηνπλ όιε ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. πλεπώο ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε έγθξηζε πεξηζζνηέξσλ 

ηνπ ελόο ζθεπαζκάησλ έηζη ώζηε λα θαιύπηνπλ όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν γηα ηε 

βησζηκόηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο ηνπ 

ζηόρνπ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο είλαη απηό πνπ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καβάιαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο, πνπ είλαη επαίζζεηε ζηελ 

πξνζβνιή ηεο από ηνπο λεκαηώδεηο θαη ε εθαξκνγή ελόο λεκαησδνθηόλνπ 

ζθεπάζκαηνο πξηλ ηελ αλζνθνξία, δελ θαιύπηεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη παξάιιεια 

απαγνξεύεη ηε ρξήζε ελόο αθόκα, αθόκα θαη αλ απηή γίλεη κε άιιν ζθεύαζκα 

αξγόηεξα κέζα ζηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ 

νξίσλ ππνιεηκκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα. 

3) ηελ παξάγξαθν 1 ηεο ελόηεηαο VII, ε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο ζα πξέπεη λα 

παξαηείλεηαη όρη κόλν γηα δύν ρξόληα, αιιά γηα όζα ρξόληα απνηειεί θίλδπλν ν 

ζηόρνο έγθξηζεο ηνπ Φ.Π., ζπλνδεπόκελε θπζηθά θάζε ρξόλν από κειέηεο απνθπγήο 

εζηζκνύ, ή κέρξη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θάπνηνπ λένπ εγθεθξηκέλνπ Φ.Π. πνπ δίλεη 

ιύζε θπηνπξνζηαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Δηδάιισο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

κείλεη αθάιππηε ε θαιιηέξγεηα ζην ζπγθεθξηκέλν παζνγόλν - ζηόρν θαη λα 

θηλδπλεύζεη θαη ε ύπαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηε ρώξα καο εθόζνλ δελ ππάξμεη θάπνηα 

άιιε ιύζε θπηνπξνζηαζίαο. Σν πξόβιεκα δε είλαη εληνλόηεξν ζε πνιπεηείο θαη 

δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο, όπνπ έρεη επελδπζεί κεγάιν θεθάιαην από ηνπο 

παξαγσγνύο θαη δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο ή λα ξηζθάξνπλ ηελ 

απώιεηα κέξνπο ή νιόθιεξεο ηεο παξαγσγήο ηνπο ηα επόκελα ρξόληα. 

  

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.   
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