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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/11/2016 
 
 
Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών & Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ) με μεγάλη της έκπληξη ενημερώθηκε από 
το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι η ποσότητα της υποχρεωτικής χρήσης του 
πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σιταριού, προκειμένου οι καλλιεργητές του να ενταχθούν στο 
καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για την περίοδο 2016-2017 θα είναι 12 κιλά/στρέμμα, καθώς 
και ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους μέχρι το 2020!!!  
Δυνάμει όμως της διάταξης του άρθρου 3 παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης 1194/155613/8-12-2014 
(ΦΕΚ 3393 Β 2014) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 
σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου.» 
ισχύει ότι: 
 
«Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με 
πιστοποιημένο σπόρο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι 
καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016. 
Για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 16 κιλά 
το στρέμμα» 
 
Με βάση λοιπόν την ως άνω Υπουργική Απόφαση, τα μέλη μας αφενός μεν έχουν κάνει ήδη  τον 
προγραμματισμό τους για τα επόμενα χρόνια, αφετέρου δε αναλογικά πραγματοποίησαν και τη 
σπορά του 2015, αλλά κυρίως την συγκομιδή και την τυποποίηση του 2016, προκειμένου να 
καλύψουν όλες τις ανάγκες των παραγωγών που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την υλοποίηση της 
παραπάνω απόφασης και αφορούν στην σπορά του 2016. 
 
Το εν λόγω Δελτίο Τύπου έρχεται προφανώς σε πλήρη αντίθεση τόσο με την ισχύουσα Υπουργική 
Απόφαση, όσο και με τις κατά καιρούς εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για μακροχρόνιο προγραμματισμό των δράσεων. 
 
Εφόσον λοιπόν αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο Τύπου τελικά ισχύσουν, προφανώς με την 
έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι: 

 Τα μέλη μας  έχουν ήδη παράξει και πιστοποιήσει όλες τις απαραίτητες ποσότητες 
σπόρου σποράς σκληρού σταριού, ως όφειλαν άλλωστε δυνάμει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, με αποτέλεσμα , να υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. 

 Εάν τυχόν δε υπάρχουν μέλη που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει τη αξία του σπόρου 
στους σποροπαραγωγούς που χρησιμοποίησαν για τη παραγωγή των απαραίτητων 
ποσοτήτων βάσει της έως τώρα ισχύουσας ΥΑ, το πιο πιθανό είναι πως θα καλέσουν 
αυτούς τους παραγωγούς να πάρουν πίσω το προϊόν τους. 



 
 
 
 
 

 Τέλος σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας, για τη 
προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των μελών μας που θα πληγούν 
βάναυσα από μια τέτοια εξέλιξη.  
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