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Θέμα: « Χαμηλή τιμή αποζημίωσης της επιτραπέζιας Σουλτανίνας από τον 

ΕΛΓΑ»

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας 

παραμένοντας πιστό στο ρόλο του, ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε 

θέματα  αγροτικής  πολιτικής,  θέλει  να  επισημάνει  μια  αδικία  για  τους 

αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Καβάλας, η οποία τείνει να δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Καβάλας 

αλλά και από το site του ΕΛΓΑ, προτίθεται ο οργανισμός να καθιερώσει ενιαία 

τιμή αποζημίωσης 0,60 ευρώ /κιλό για όλα τα επιτραπέζια σταφύλια ποικιλίας 

Σουλτανίνα σε όλη την Ελλάδα κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο 

2009,  για  τις  ζημιές  που  εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητα  του  και  έχουν  ήδη 

εκδοθεί πορίσματα αποζημίωσης. Αυτή η πρακτική έρχεται σε αντίθεση με την 

περσινή εύστοχη πρακτική του ΕΛΓΑ όπου λαμβάνονταν οι ιδιαιτερότητες της 

κάθε  περιοχής  και  του  τρόπου  καλλιέργειας  (υπό  κάλυψη  και  υπαίθρια 

καλλιέργεια) και υπήρχε διαφοροποίηση στην κατά κιλό τιμή αποζημίωσης.

Αν  εφαρμοστεί  τελικά  αυτή  η  πρόθεση  του  ΕΛΓΑ  θα  ζημιώσει 

οικονομικά άμεσα τους αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Καβάλας οι οποίοι έχουν 

ήδη  ζημιωθεί  από  τα  καιρικά  φαινόμενα  (χαλαζοπτώσεις)  κυρίως  στην 

καλλιεργούμενη ποικιλία Σουλτανίνα για τους παρακάτω λόγους:

1) Η φετινή μέση τιμή πώλησης για την ποικιλία Σουλτανίνα υπό κάλυψη 

ανήλθε στα 0,85 ευρώ κατά μέσο όρο ανά κιλό, ενώ για την υπαίθρια 
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στα  0,60  ευρώ.  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  καλλιεργούνται  10.000  με 

12.000 στρέμματα με Σουλτανίνα στο νομό μας από τα οποία το 90% 

είναι υπό κάλυψη, αντιλαμβανόμαστε άμεσα το μέγεθος της απώλειας 

εισοδήματος για τους ζημιωθέντες παραγωγούς. Η απώλεια αυτή είναι 

μεγαλύτερη  αν  συνυπολογίσουμε  το  υψηλότερο  κόστος  παραγωγής 

της Σουλτανίνας  υπό κάλυψη και  το επιπλέον κόστος πιστοποίησης 

της  διαδικασίας  παραγωγής  του  συγκεκριμένου  προϊόντος,  η  οποία 

είναι απαραίτητη για να μπορέσει να διατεθεί το προϊόν στις αγορές του 

εξωτερικού. Αφού η Σουλτανίνα αποτελεί κατεξοχήν εξαγώγιμο προϊόν 

του Ν. Καβάλας και απολαμβάνει υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον 

νότια Ελλάδα.  Άλλωστε έχουν μείνει  λίγες καλλιέργειες  στην Ελλάδα 

που  φέρνουν  εισόδημα  στον  τόπο  μας  χωρίς  να  στηρίζονται  στις 

επιδοτήσεις. 

2) Η τιμή 0,60 ευρώ/κιλό που προτίθεται να αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ αφορά 

τις Σουλτανίνες που παράγονται στην Κρήτη και την Κόρινθο όπου η 

ποικιλία εκεί  είναι  χαρακτηρισμένη  ως τριπλής χρήσης (επιτραπέζια, 

οινοποιήσιμη και σταφίδα) και επιπλέον οι εκεί παραγωγοί έχουν την 

δυνατότητα να διαθέσουν διαφορετικά την παραγωγή τους όταν αυτή 

είναι  ακατάλληλη προς επιτραπέζια  χρήση,  δυνατότητα που δεν την 

έχουν  οι  παραγωγοί  του  Ν.  Καβάλας  ως  εναλλακτική  λύση 

συμπλήρωσης του εισοδήματος τους.

3) Η παραγόμενη Σουλτανίνα στην περιοχή μας είναι οψιμότερη κατά 20 

και πλέον μέρες (ιδίως όταν αυτή είναι υπό κάλυψη) με αποτέλεσμα οι 

παραγωγοί του Ν. Καβάλας να απολαμβάνουν υψηλότερες τιμές από 

ότι  στην  Νότια  Ελλάδα  αφού  την  εποχή  αυτή  υπάρχει  έλλειψη  του 

προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού. Πέραν βέβαια του γεγονότος ότι 

η παραγόμενη επιτραπέζια Σουλτανίνα του Ν. Καβάλας είναι υψηλής 

ποιότητας.

4) Ένα άλλο γεγονός που είχε τονίσει το επιμελητήριο μας παλιότερα και 

παραμένει σαν πρόβλημα που αδικεί τους αμπελοπαραγωγούς του Ν. 

Καβάλας  αφορούσε  την  αποδεδειγμένα  αυξημένη  απόδοση  της 

ποικιλίας Σουλτανίνας επί σειρά ετών η οποία μπορεί να φτάσει τους 3-

4 τόνους το στρέμμα.  Αύξηση η οποία όμως δεν  καταγράφεται  στα 

πορίσματα του ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα να ζημιώνονται περισσότερο οι 



παραγωγοί και από αυτό το γεγονός (υπ. αριθμ. πρωτ. 697 της 12-10-

2009  έγγραφο  μας  το  οποίο  είναι  αναρτημένο  και  στο  site του 

παραρτήματος  στο  παρακάτω  link:  http://www.geotee-

anmak.gr/img/paremvaseis/parembasi_elga_stafylia.pdf ).

5) Λόγω  του  γεγονότος  ότι  οι  συχνότερες  και  μεγαλύτερες  ζημιές  στην 

επιτραπέζια Σουλτανίνα, όπως άλλωστε συνέβη και φέτος, οφείλονται σε 

χαλαζοπτώσεις  το  επιμελητήριο  μας  έχει  προτείνει  στο  παρελθόν  την 

αύξηση της επιδότησης για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτύων από 

τον  ΕΛΓΑ,  έτσι  ώστε  περισσότεροι  παραγωγοί  να  μπορέσουν  να  τα 

εγκαταστήσουν, για να μειωθούν οι ζημιές των παραγωγών από αυτά τα 

καιρικά φαινόμενα αλλά και να εξοικονομήσει και πόρους ο ίδιος ο ΕΛΓΑ 

από τις λιγότερες αποζημιώσεις που θα καταβάλει (υπ. αριθμ. πρωτ. 556 

της 28-07-2009 έγγραφο μας το οποίο είναι αναρτημένο και στο site του 

παραρτήματος  στο  παρακάτω  link:  http://www.geotee-

a  nmak.gr/img/paremvaseis/epidotisi_antixalazika.pdf   ).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να γίνει διάκριση στην τιμή 

αποζημίωσης  της  Σουλτανίνας  για  τους  παραγωγούς  του  Ν.  Καβάλας 

αλλά  και  αυτούς  του  Ν.  Σερρών  σε  σχέση  με  τους  παραγωγούς  της 

Κορίνθου και της Κρήτης. Διότι μια ισοπέδωση των τιμών ισοδυναμεί με 

τιμωρία  των  παραγωγών  μας  οι  οποίοι  έχουν  επενδύσει  περισσότερο 

χρόνο και χρήμα σε σχέση με αυτούς της νοτίου Ελλάδος, προκειμένου να 

παράγουν ποιοτικά ανώτερο προϊόν για το οποίο όμως είχαν την ατυχία να 

πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα. Καιρικά φαινόμενα όμως από  τα οποία 

είναι ασφαλισμένοι και πληρώνουν τις εισφορές στον ΕΛΓΑ στο 3% της 

αξίας  του  προϊόντος  με  βάση  τις  τιμές  του  προϊόντος   που  πουλάνε 

πραγματικά στο εμπόριο (0,85 ευρώ /  κιλό)  και  όχι  αυτές που ορίζει  ο 

ΕΛΓΑ (0,60 ευρώ/κιλό).

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.  

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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