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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31-08-2018 σύσκεψη στην Αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεοτιάδας, με θέμα την εξεύρεση λύσεων για τα 

προβλήματα της βαμβακοκαλλιέργειας στο Β. Έβρο, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη 

προσβολή απά το πράσινο σκουλήκι στην καλλιέργεια. 

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν : 

• 01 βουλευτές Έβρου, Κα Γκαρά, Κος Ρίζος, 

• εκπρόσωπος του βουλευτή Έβρου Κου Δημοσχάκη, 

• εκπρόσωπος του ΚΚΕ, 

• 01 Λντιπεριφερειάρχες Κος Πέτροβιτς, Κος Βενετίδης, 

• 01 δήμαρχοι του Δήμου Διδυμοτείχου Κος Πατσουρίδης και του Δήμου 

Σουφλίου Κος Πουλιλιός, 

• 01 πρόεδροι της Ε.Λ.Σ Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, 

• εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων, 

• υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας, 

• επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ορεοτιάδας. 

Επίσης διαβάστηκε μήνυμα του Κοσμήτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Κου Κουτρούμπα . 

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές του προβλήματος, με 

βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την 

παρουσίαση έγινε απολύτως κατανοητό ότι πρόκειται για μια προσβολή στην 

• ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ Κος Τσομπανίδης, -



καλλιέργεια βαμβακιού σε βαθμό πρωτοφανή, με καταστροφικές συνέπειες για το 

σύνολο της παραγωγής. Πρόκειται για μια τεράστια ζημία, η οποία θα αφαιρέσει πολλά 

εκατομμύρια ευρώ απά την τοπική κοινωνία. 

Στο τέλος της σύσκεψης, όλες οι προτάσεις συνοψίστηκαν στα παρακάτω 

αιτήματα : 

1. Να γίνει άμεσα στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ στο Ν.Έβρου 

2. Να διευρυνθεί ο κανονισμός ασφάλισης της φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ, έτσι 

ώστε να καλύπτεται το σύνολο της ζημιάς στη φυτική παραγωγή ανεξάρτητα 

απά το ζημιογόνο αίτιο 

3. Να γίνει κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης 

(πλαφόν) προκειμένου να καταβληθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος 

στους αγρότες 

4. Να αποζημιωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές για το σύνολο της ζημιάς που έχουν 

υποστεί. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 




