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Θέμα: «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένες 
ενισχύσεις στην αγροτική Ανάπτυξη της Π.Ε. Γρεβενών».

       
Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

κατά την παρουσίαση της Νέας ΚΑΠ 2023-2027 που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την 

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, δόθηκαν οι στόχοι για την μεταρρύθμιση του πρωτογενούς 

τομέα.

Σαν κεντρική ιδέα αυτοί έχουν τον άνθρωπο για μια αξιοπρεπή ζωή σ΄ ένα περιβάλλον με 

λιγότερη μόλυνση και με γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα , μέσα σε μία αγορά 

με έναν τεράστιο ανταγωνισμό , που διαμορφώθηκε από την ελεύθερη διακίνηση αγροτικών 

προϊόντων σ΄ ένα παγκοσμιοποιημένο  εμπόριο . 

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 19,3 δισεκατομμύρια € για την προγραμματική περίοδο 2021-

2027 .

Από το 2023 η νέα ΚΑΠ θα αναμορφωθεί προκειμένου να διασφαλιστούν μεταξύ άλλων  η 

δικαιότερη ενίσχυση των αγροτών.

Ανάμεσα στις ενισχύσεις ανακοινώθηκαν συνολικά και οκτώ συνδεδεμένες ενισχύσεις: 

1)Σκληρό σιτάρι 2) μαλακό σιτάρι 3) κριθάρι 4) σπόροι σποράς 5) πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή 6) σανοδοτικά ψυχανθή 7) βόειο κρέας 8) αιγοπρόβειο κρέας , με το μαλακό σιτάρι 

και το κριθάρι σαν νέες προσθήκες .

Όπως φαίνεται από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, σύμφωνα με την παρουσίαση, 

απουσιάζουν τα ρεβίθια, οι φακές, τα φασόλι, η ομάδα των οσπρίων, που αποτελεί για την 

περιφερειακή ενότητα Γρεβενών καλλιέργειες  μεγάλης σπουδαιότητας.
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Στον νομό μας τα ρεβίθια καλλιεργούνται από παλαιοτάτων χρόνων, για ανθρώπινη 

κατανάλωση, και για την παρασκευή στραγαλιών . 

Μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως : δεν είναι απαιτητικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

έχουν  μεγάλη αντοχή στην ξηρασία, ελάχιστες απαιτήσεις σε έδαφος (προσαρμόζονται σε 

πολύ μεγάλη ποικιλία εδαφών), μικρή προσβολή από έντομα , όρθια στελέχη που επιτρέπουν 

την μηχανική συγκομιδή , αποτελούν τους λόγους που το ρεβίθι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 

καλλιέργεια για την περιοχή των Γρεβενών, όπως και για άλλες ξερές και θερμές περιοχές  

της Ελλάδας .

Από το 2019 έχουμε υποβάλλει φάκελο για την «Αναγνώριση του ρεβιθιού ως προϊόν 

προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ΠΓΕ Γρεβενών» και η αξιολόγηση του είναι σε 

εξέλιξη . 

Το ενδιαφέρον όμως των γεωργών της περιοχής μας είναι μεγάλο και για την καλλιέργεια 

ειδικά της φακής όπως και των φασολιών.

Ο νομός Γρεβενών στο σύνολο του υπάγεται  στις ορεινές και  μειονεκτικές περιοχές. Έχει 

περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση του κόστους  

της εκμετάλλευσης της. 

Ο περιορισμός της γεωργικής χρήσης της γης αυξάνεται και απειλείται με εγκατάλειψη .

Η γεωργική έκταση του νομού , των 384.000 στρεμμάτων καλλιεργείται με :

στρέμματα

1 Σιτηρά για καρπό (μαλακό σιτάρι, κριθάρι, τριτικάλε, 
βρώμη, σίκαλη, σκληρό σιτάρι)

170.000

2 Σανοδοτικά , χορτοδετικά (μηδική , τριφύλλι) 102.000

3 Ξηρά όσπρια για καρπό (ρεβίθια 30.000 στρ, φακές 
17.000 στρ, φασόλια 900 στρ, λοιπά 3.100 στρ)

  51.000

4 Λειμώνες – καλλιεργούμενοι βοσκότοποι  24.000

5 Σπόροι σποράς ( μαλακό ,κριθάρι, μηδική, λούπινο, 
μπιζέλι, βίκος)

 14.000

6 Οπώρες (μηλοειδή 1.000 στρ, πυρηνόκαρπα 10.000 
στρ)

 11.000

7 Βιομηχανικά-ελαιοδοτικά φυτά ( λεβάντα 5.000 στρ, 
διάφορα 900 στρ)

   5.900

8 Νωπά κηπευτικά    2.300

9 αμπέλια    2.500

10 Κονδυλώδη (πατάτα)    1.300



Ο αγροτικός πληθυσμός , λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών , δεν έχει πολλές 

εναλλακτικές δυνατότητες καλλιεργειών και εκτροφών για να αποκτήσει ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα.

Πιστεύουμε ότι έχετε την θέληση και ότι θα στηρίξετε την εγχώρια παραγωγή, προσθέτοντας 

στην νέα ΚΑΠ στον κατάλογο των συνδεδεμένων ενισχύσεων , μαζί με την προσθήκη του 

μαλακού σιταριού και κριθαριού, και την ομάδα των οσπρίων , συμβάλλοντας έτσι στην 

στήριξη του εισοδήματος των γεωργών , ενθαρρύνοντας τους με αυτόν τον τρόπο την 

συνέχιση της καλλιέργειας τους , η οποία απαιτεί μεγάλο μόχθο και αγώνα, συμβάλλοντας 

στην διατήρηση του φυσικού χώρου , και αποτρέποντας την πληθυσμιακή ερημοποίηση της 

περιοχής , που δυστυχώς για την περιοχή μας έχει αυξητικές τάσεις. 

Με εκτίμηση

Κοινοποίηση :

1. κ. Γεώργιος Στύλιος  Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

depminister@hq.minagric.gr

2. κ. Σίμος Κεδίκογλου Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

yfyp@hq.minagric.gr

3.    κ. Χριστιάνα Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

       general-secretary-mailbox@hq.minagric.gr  

4.    κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας  Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών 

σχέσεων  ggram@hq.minagric.gr

5.   κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών   

dpapagiannidis@mou.gr

6. κ. Ανδρέας Πάτσης Βουλευτής Γρεβενών 

 info@andreaspatsis.gr

7. κ. Γεώργιος Δασταμάνης Δήμαρχος Γρεβενών 

dimarxos@dimosgrevenon.gr

8. κ. Δημήτριος Κορδίλας Δήμαρχος Δεσκάτης

dimosdes@otenet.gr

           O Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 

               Αθανάσιος Φωλίνας
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