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Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο 

 
Θέμα: «Αιιαγή ζηελ ηππηθή απόδνζε ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο ηεο 

Τπνδξάζεο 4.1.5 - ρέδηα Βειηίσζεο» 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

ηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε ην ζρέδην Τ.Α. γηα ηελ Τπνδξάζε 4.1.5 (ρέδηα 

Βειηίσζεο) ηνπ ΠΑΑ 2017-2020 - κεηαβαηηθή πεξίνδνο 2020-2022, ελόςεη ηεο έθδνζεο θαη ηεο 

επηθείκελεο πξόζθιεζεο. 

Όκσο ζηνπο πίλαθεο ησλ Σππηθώλ Απνδόζεσλ αλά θαιιηέξγεηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο ρώξαο, ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο αλά πεξηθέξεηα, κε ιύπε δηαπηζηώλνπκε 

όηη γηα κία αθόκε θνξά αδηθείηαη θαηαθαλώο ε θαιιηέξγεηα ηεο Δπηηξαπέδηαο Διηάο, όπνπ ε Σππηθή 

Απόδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο αληί λα απμεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

πξόζθιεζε ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο όπνπ θαη ηόηε εκθαλώο αδηθνύληαλ, κεηώλεηαη αθόκα 

πεξαηηέξσ. Από 2.953 €/Ha πνπ αθνξνύζε όιε ηε ρώξα ηώξα κεηώλεηαη ζηηο 2.736,21 €/Ha γηα 

ηελ Ζπεηξσηηθή ρώξα θαη απμάλεηαη ζηηο 3.136,74 € ζηελ Θξήηε θαη ζηα λεζηά ηνπ Β. θαη Λ. 

Αηγαίνπ γεγνλόο εληειώο παξάινγν. 

ηελ Πεξηθέξεηα ΑΚΘ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιε 

έθηαζε ε Δπηηξαπέδηα Διηά Πνηθηιίαο Υαιθηδηθήο όπσο θαη ζην λεζί ηεο Θάζνπ ε «Θξνπκπνειηά 

Θάζνπ) σο πξντόλ ΠΓΔ. Πξόθεηηαη γηα πξντόληα σο επί ην πιείζηνλ εμαγσγηθνύ ραξαθηήξα, κε 

πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ηνπο πνπ δηθαηνινγνύλ πςειόηεξε ηππηθή 

απόδνζε. ε αληηδηαζηνιή σο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε ηππηθή ηεο απόδνζε ηεο Θξεηηθήο ειηάο 

δηθαηνινγείηαη λα είλαη πην ρακειή εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη πξόθεηηαη γηα θπξίσο γηα ειηά 

ειαηνπνίεζεο θαη όρη γηα επηηξαπέδηα. Δπίζεο, ην ζηξεκκαηηθό θόζηνο πνπ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο ειηάο ζηελ πεξηνρή καο είλαη ηδηαίηεξα πςειό δηόηη ην πξντόλ πνπ παξάγεηαη είλαη πςειώλ 

πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία εμαγώγηκν. 

Σα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηηξαπέδησλ πνηθηιηώλ (Υαιθηδηθήο θαη 

Θάζνπ) απέρνπλ θαηά πνιύ από ηελ Σππηθή Απόδνζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο Σππηθήο 

mailto:geoteeam@otenet.gr


 

 

Απόδνζεο πνπ έρεη εθδώζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Παξαθάησ ζαο δίλεηαη κία ιεπηνκεξήο 

νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 2 παξαπάλσ πνηθηιηώλ ώζηε λα γίλεη αληηιεπηό ην 

κέγεζνο ηεο αδηθίαο πνπ πθίζηαληαη νη θαιιηέξγεηεο απηέο αθνύ γηα λα θηάζνπλ ηελ Σππηθή 

Απόδνζε ησλ 12.000 € πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνύλ 

ηνπιάρηζηνλ 44 ζηξ. κε απηέο ηηο Δπηηξαπέδηεο Διηέο. 

Οικονομικά Δεδομένα Επιηπαπέζιαρ Ελιάρ ποικιλίαρ Χαλκιδικήρ 

ΕΞΟΔΑ: 

Ιίπαλζε : 150 €/ζηξ 

Φπηνπξνζηαζία : 200 €/ζηξ 

Δξγαηηθά θιαδέκαηνο θαη ζπγθνκηδήο: 250 €/ζηξ 

Δλεξγεηαθό θόζηνο θιπ - Άξδεπζε: 100 €/ζηξ 

Δλνίθην: 075 €/ζηξ 

ύνολο Εξόδων : 775 €/ζηπ 

ΕΟΔΑ 

Παξαγσγή: 60 θηιά /δέλδξν κε κ.ν. δέλδξσλ /ζηξ ηα 25 άξα 1500 θηιά /ζηξ 

Κέζε ηηκή πώιεζεο ηειεπηαίαο 3εηίαο: 1,20 €/θηιό 

πλνιηθά έζνδα: 1.800 € /ζηξ 1.800 € /ζηξ 

Καθαπό κέπδορ ππο θόπων: 1025 €/ζηπ  ή  10.250 €/Ha 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα δεδνκέλα ηηκώλ θαη 

παξαγσγήο ησλ ηειεπηαίσλ 3 εηώλ. Αληίζηνηρα ηζρύνπλ θαη γηα ηελ Δπηηξαπέδηα Διηά πνηθηιίαο 

«ΘΡΟΤΚΠΟΙΗΑ ΘΑΟΤ». 

Γίλεηαη ινηπόλ αληηιεπηό, κε βάζε ηα παξαπάλσ, όηη ε Σππηθή Απόδνζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

πίλαθεο αδηθεί θαηάθνξα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Δπηηξαπέδηαο Διηάο, ζηεξεί δε ην δηθαίσκα ηεο 

έληαμεο ηεο ζηα επεξρόκελα ζρέδηα βειηίσζεο, από ηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο, αθνύ έλαο 

θαιιηεξγεηήο ησλ 45 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ κε βάζε ηελ Σππηθή Απόδνζε ζεσξείηαη έλαο πνιύ 

κηθξόο παξαγσγόο ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαηεξεί κηα αληαγσληζηηθή θαη βηώζηκε 

εθκεηάιιεπζε. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζαο δεηνύκε ηε δηόξζσζε ηεο Σππηθήο Απόδνζεο ησλ παξαπάλσ 

θαιιηεξγνύκελσλ πνηθηιηώλ Δπηηξαπέδηαο Διηάο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο νηθνλνκηθή δηάζηαζε.  

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 



 

 

Πίνακαρ αποδεκηών 

 Τπνπξγό Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Γ. Γεσξγαληάο, minister-

mailbox@hq.minagric.gr 

 ΓΓ Δνωζιακών πόπων και ςποδομών κ. Γεμ. Παπαγιαννίδε ggepy@mou.gr  

 Πεπιθεπειάπσε Αν. Μακεδονίαρ & Θπάκερ κ. Χπ. Μέηιο periferiarxis@pamth.gov.gr  

 Πεπιθεπειάπσε Κενηπ. Μακεδονίαρ κ. Απ. Τδιηδικώζηα A.Tzitzikostas@pkm.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Καβάλαρ κ. Αλ Πολίηε antip-kavalas@pamth.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Γπάμαρ κ. Γπ. Παπαεμμανοςήλ  antidramas@pamth.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Σεππών κ. Παν. Σπςπόποςλο  antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Χαλκιδικήρ κ. Ι. Γιώπγιορ i.giorgos@pkm.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Αγπ. Οικονομοίαρ Α.Μ.Θ. κ. Βαζ. Γελεζηαμάηε 

antipagrot@gmail.com  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Ανάπηςξερ και Πεπιβάλλονηορ Κ.Μ. κ. Γ.Γιοςηίκα 

K.Gioutikas@pkm.gov.gr  

 Ανηιπεπιθεπειάπσε Αγποηικήρ Οικονομίαρ Κ.Μ. κ. Γ. Κεθαλά  rdo@pkm.gov.gr  

 

 

Πίνακας Κοινοποιήσεων: 

 Γ.Σ. ΓΔΩΤ.Δ.Δ. 

 Παπαπηήμαηα ΓΔΩΤ.Δ.Δ. 

 ΓΑΟΚ Γπάμαρ, Καβάλαρ, Σεππών 

 Μέλε ηος Παπαπηήμαηορ 
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