
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βουλευτής Λαρίσης-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αθήνα, 3 Μαΐου 2022 

 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: 
 

Επιπλέον ενίσχυση στην τευτλοκαλλιέργεια 
 

• Συνδεδεμένη το 2022 και για βιοαέριο, ζωοτροφή 
 
Οι ενστάσεις των τευτλοκαλλιεργητών για το ύψος που κυμάνθηκε η συνδεδεμένη 
ενίσχυση για το 2021, η έκδηλη  ανησυχία τους για την μελλοντική πορεία της 
καλλιέργειας, άλλα και η δυνατότητα για συνδεδεμένη ενίσχυση και για την 
τρέχουσα χρονιά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Λαρίσης 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου και εκπροσώπων των 
τευτλοπαραγωγών με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο 
Γεωργαντά.  
Αρχικά, ο Θεσσαλός πολιτικός έθεσε ενώπιον του υπουργού τις ενστάσεις των 
καλλιεργητών για το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης που καθορίστηκε για το 
2021 στα 78 ευρώ ανά στρέμμα. Το ποσό αυτό, αναμφίβολα είναι χαμηλό για να 
καλυφθούν τα ετήσια έξοδα της καλλιέργειας, αφού η περυσινή παραγωγή 
απορροφήθηκε από μονάδες παραγωγής βιοαερίου με χαμηλή τιμή και συνεπώς, 
το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων έχει αρνητικό πρόσημο. Προς τούτο, ζήτησε να 
εξεταστεί η δυνατότητα για επιπλέον οικονομική συνδρομή στους 
τευτλοκαλλιεργητές, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους, άλλα και στην αύξηση του κόστους παραγωγής που έχουν 
προκαλέσει εξωγενείς παράγοντες. Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήματος των 
παραγωγών, συζητήθηκε η κατάσταση που υπάρχει την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο, εφόσον και για φέτος (2022) υπάρχει η δυνατότητα συνδεδεμένης 
ενίσχυσης, ενώ συνεκτιμήθηκαν οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην 
ενίσχυση της καλλιέργειας δεδομένων των πλεονεκτημάτων που αυτή έχει, αφού το 
προϊόν της μπορεί να διατεθεί ως φθηνότερη ζωοτροφή, άλλα και ως πρώτη ύλη 
για την παραγωγή βιοαερίου.   
Ο αρμόδιος υπουργός άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς που του έθεσε 
ο κυβερνητικός βουλευτής και αναγνωρίζοντας το πρόβλημα δεσμεύτηκε ότι θα 
εξετάσει τη δυνατότητα συμπληρωματικής ενίσχυσης, πέραν της ανακοινωθείσας 
συνδεδεμένης -μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου- σε όσους παρέδωσαν 
τεύτλα για το 2021. Επιπλέον, σχετικά με την τρέχουσα χρονιά, επιβεβαιώθηκε η 
δυνατότητα καλλιέργειας για άλλες χρήσεις του τελικού προϊόντος (βιοαέριο, 
ζωοτροφή) οι οποίες εντάσσονται στη συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους περίπου 2,2 
εκατομμυρίων ευρώ, που έχει προβλεφθεί για το 2022.   
Στη συνάντηση εκ μέρους των τευτλοπαραγωγών συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης 
Χατζήνας και Μίμης Μακαρές. 


