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Πάνε πίσω 
οι πληρωμές  
ΕΛΓΑ για 
τον παγετό
Οι μεγάλες αδυναμίες 
του διοικητικού 
μηχανισμού στέλνουν 
τις αποζημιώσεις τέλη 
Δεκεμβρίου. σελ. 10

Αλλαγές 
στον ΑΤΑΚ 
και χωρίς 
έλεγχο  
Διόρθωση στοιχείων του 
ΑΤΑΚ χωρίς περαιτέρω 
έλεγχο από ΟΠΕΚΕΠΕ 
για το 2021 επιτρέπει νέα 
εγκύκλιος. σελ. 8-9

Τα 16 χρόνια  
από το πρώτο 
φύλλο Agrenda 

agrenda - editorial σελ. 2

Μικρή αξία  
το υπόλοιπο  
της βασικής 
ενίσχυσης 
Με 13, 25 και 30 ευρώ το στρέμμα  
η υπόθεση των δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης μοιάζει πλέον 
πολύς καβγάς για το τίποτα σελ. 27

Πληθαίνουν οι φωνές για στήριξη 
κτηνοτρόφων, ευρωπαϊκή ρύθμιση 
ζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας στο 
τελευταίο συμβούλιο. σελ. 47

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ   
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

Στα τρία σπάει  
η συνδεδεμένη 
στα βοοειδή σελ. 4  

Ταμείο μικροπιστώσεων έως  
25.000 ευρώ για αγρότες σελ. 11

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επίσημη παραδοχή   
για 71.000 απλήρωτους 
με την πρώτη δόση σελ. 9

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

555
285

115,62
3,22

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56
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550
286

115,35
3,24

302
195

77,30
2,55

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Στηρίζει Μεταποίηση 
και Σχέδια Βελτίωσης 
των Ομάδων σελ. 18-19

ΝΈΑ ΚΑΠ 
2023 -2027

σελ. 27-30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΆΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ 

2023-2027 ΣΕ ΕΥΡΏ (ΕΛΛΑΔΑ)

Βασική ενίσχυση 
(περιλαμβάνεται Εθνικό 

Απόθεμα 3%)
956.214.132

Συνδεδεμένες  
ενισχύσεις 142.461.996

Αναδιανεμητική  
ενίσχυση 189.166.000

Νέο πρασίνισμα  
(οικολογικά συστήματα) 435.081.800

Συμπληρωματική ενίσχυση  
νεαρών αγροτών 17.403.272

Εξισωτική  
(μεταφορά 8% στον 

Β’ Πυλώνα)
151.332.800

Συνδεδεμένη βάμβακος 183.900.000

Σύνολο 
Άμεσων Ενισχύσεων 2.075.560.000



4Β∆

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ12 °C

18°C

ΛΑΡΙΣΑ
18°C

17°C
KABΑΛΑ

 14°C 4-5 B

20 0 C

18°C

18°C

3Β

2Β∆

6Β

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τις εξαγωγές σκληρού στους 250.000 τόνους, οι τιµές 
παραµένουν περί τα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, παρά 
τη µικρή µείωση κατά 5 ευρώ στη Φότζια. Το χρηµατιστήριο 
βάµβακος ενισχύεται συνεχώς και στα µεταβροχικά η αγορά 
κινείται στα 120 σεντς. Συµβόλαια πάνω από 45 λεπτά το κιλό στο 
αγελαδινό σηκώνει το κλίµα στη ζώνη γάλακτος. Τεχνητή πίεση 
στην αγορά ελαιολάδου, που δεν χάνει την επαφή µε τα 4 ευρώ.

Καστανή σήψη 
σε εσπεριδοειδή
Η καστανή σήψη οφείλεται σε µύκητες 
του είδους Phytophtora και προσβάλλει 
καρπούς όλων των ειδών, µε τη 
λεµονιά να παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ευαισθησία. Η µόλυνση γίνεται στην 
επιδερµίδα των καρπών, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη πληγής, χρειάζεται 
όµως την παρουσία νερού, µε τις 
βροχοπτώσεις και την αυξηµένη 
υγρασία της εποχής να ευνοούν τις 
µολύνσεις. Μολυσµένοι καρποί που 
δεν εµφανίζουν συµπτώµατα ενδέχεται 
να συγκοµίζονται κανονικά και να 
εµφανίζουν αργότερα συµπτώµατα 
της ασθένειας µέσα στα κιβώτια 
συσκευασίας, µεταδίδοντας τη σήψη και 
στους υγιείς καρπούς που ακουµπούν.

Μέτρα αντιµετώπισης
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να γνωρίζουν 
οι καλλιεργητές πως η χρήση 
µυκητοκτόνων µετασυλλεκτικά 
δεν αποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο 
αντιµετώπισης της ασθένειας,
καθώς ο µύκητας έχει ήδη διεισδύσει 
στον καρπό, µε την ασθένεια να 
αντιµετωπίζεται αποκλειστικά στο 
χωράφι, µε τη λήψη καλλιεργητικών 
µέτρων και την προληπτική εφαρµογή 
κατάλληλων µυκητοκτόνων για την 
αποφυγή των αρχικών µολύνσεων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-11-2021
Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, 
κατά τόπους αυξηµένες σε 
∆ωδεκάνησα, ανατολική Στερεά, 
Εύβοια και Σποράδες, µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
κυρίως στην Κρήτη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους 
ισχυροί στο Αιγαίο, µε σταδιακή 
εξασθένηση από το βράδυ. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 21-11-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα µε λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες στα νότια. Βαθµιαία 
ανάπτυξη νεφώσεων στα δυτικά 
και τοπικές βροχές στο Ιόνιο µε 
κατά τόπους περιορισµένη 
ορατότητα το πρωί και το βράδυ. 
Άνεµοι µέτριας έντασης στα 
ανατολικά βορειοανατολικοί, 
στα δυτικά µεταβλητοί ασθενείς, 
στρεφόµενοι από το βράδυ 
σε νότιους. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

∆ευτέρα 22-11-2021
και Τρίτη 23-11-2021
Άστατος καιρός µε νεφώσεις και 
τοπικές βροχές στα ανατολικά. 
Σποραδικές καταιγίδες από το 
µεσηµέρι στα δυτικά και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αργότερα στις υπόλοιπες 
περιοχές, µε την ορατότητα κατά 
τόπους περιορισµένη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από νότιες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 24-11-2021 ως
Παρασκευή 26-11-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
σε όλη τη χώρα, µε τοπικές 
βροχές κυρίως στα ανατολικά 
και τα νότια. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από ανατολικές 
διευθύνσεις και στα ανατολικά 
από βόρειες. Θερµοκρασία 
σε πτώση στα βόρεια.

Άνεµοι στα δυτικά 
από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5, 
τοπικά στο Αιγαίο 7 
µποφόρ, στα βόρεια 
βόρειοι έως 5 και 
στα ανατολικά έως 
6 µποφόρ.

3-7Bf

935

930

925

920

915

910

905

900

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

913.94
910.63 909.99

917.87

TΖΙΡΟΣ
53.831,924
(18/11 )

923,07

ΠΙΝΑΚΕΣ
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Την Παρασκευή συµπληρώθηκαν 16 χρόνια α-
πό την κυκλοφορία του 1ου φύλλου της 
Agrenda, στις 19 Νοεµβρίου 2005. Ήταν άλ-
λες εποχές, είχαµε άλλα όνειρα, ωστόσο η 
θαρραλέα απόφαση µιας µικρής οµάδας δη-
µοσιογράφων µε πηγαίο ενδιαφέρον για τα 
θέµατα του αγροτικού χώρου έχει δικαιωθεί.

Το λένε αυτό οι άνθρωποι της αγροτικής παραγω-
γής, το επιβεβαιώνουν κάθε εβδοµάδα οι χι-
λιάδες αναγνώστες πολλοί εκ των οποίων δεν 
έχουν χάσει φύλλο από την πρώτη ηµέρα έκ-
δοσης της εφηµερίδας, το πιστοποιούν τα α-
ναρίθµητα µικρά και µεγάλα έργα - επενδύ-
σεις στο ευρύτερο πεδίο της αγροτικής οικο-
νοµίας, αποτέλεσµα ερεθισµάτων που µετα-
φέρουν επίµονα οι στήλες της Agrenda. 

Στο ερώτηµα αν είµαστε ευχαριστηµένοι, θα σας 
πούµε καθαρά «όχι». Η συντακτική οµάδα της 
Agrenda πασχίζει καθηµερινά για τη δική σας 
στέρεα γνώση πάνω στα αγροτικά ζητήµατα, 
κρατάει ψηλά τη σηµαία της ενηµέρωσης, ω-
στόσο οι εξελίξεις στον αγροτικό χώρο δεν ε-
πιβεβαιώνουν την επιζητούµενη πρόοδο.  

Στα χρόνια κυκλοφορίας της Agrenda οι Έλληνες 
αγρότες έχουν γίνει βαθύτεροι γνώστες των 
ευρωπαϊκών κανόνων και ειδικότερα των θε-
µάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δια-
βάζουν όλο και µε µεγαλύτερη ευκολία τις δι-
ακυµάνσεις των αγορών, είναι ενήµεροι για 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις θεσµικές α-
νακατατάξεις. Ωστόσο, η αγροτική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα παραµένει αργή. 

Λες κι ένα αόρατο χέρι κρατάει τα πράγµατα πίσω. 
Το πελατειακό σύστηµα παραµένει ισχυρό, η 
γραφειοκρατία γίνεται αδυσώπητη, οι στρε-
βλώσεις στους κανόνες λειτουργίας της αγο-
ράς για χάρη των λίγων και λιγότερο παρα-
γωγικών, δυσκολεύουν τη λειτουργία των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, υπονοµεύουν την 
επενδυτική δραστηριότητα, κάνουν τη ζωή 
στην ύπαιθρο δύσκολη.       

Η συντακτική οµάδα της Agrenda, το ίδιο συµπα-
γής και συνεπής, όπως πάντα, µε το αναγνω-
στικό της κοινό και την επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα που υπηρετεί αυθεντικά την α-
γροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση των συν-
θηκών στην ύπαιθρο, συνεχίζει την προσπά-
θειά της στο τοµέα της ενηµέρωσης. 

Με ατµοµηχανή την Agrenda και διαδικτυακή βάση 
το Agronews, έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια 
ένας σηµαίνων κύκλος ειδικότερων εκδόσεων 
και εξειδικευµένων sites, που διαµορφώνουν 
ένα ισχυρό πλέγµα µέσων µε ευρεία αναγνώ-
ριση. Μ’ αυτή την έννοια δεν µπορούµε παρά 
να πιστεύουµε ότι το αποτέλεσµα θα είναι πολ-
λαπλασιαστικό και τα πράγµατα στον αγροτικό 
χώρο θα πάνε καλύτερα.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες της 
Agrenda και µια υπόσχεση σε όλους τους α-
γρότες ότι µένουµε συνεπείς στην ίδια γραµ-
µή µε την ίδια φρεσκάδα ιδεών. Agrenda

Κυρία ετών 16  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13450

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43407

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05241

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84259

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,86200
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• Νέες τεχνολογίες άρδευσης στην Ελλάδα 
φέρνει η Rivulis - Eurodrip σελ. 20-37
• H σηµασία των χαλκούχων 
σκευασµάτων στους δενδρώνες σελ. 17

• Παρέµβαση για την αγορά ζωοτροφών 
ζήτησαν οι Υπουργοί Γεωργίας σελ. 47
• «Τρέχουν» οι διορθώσεις στον ΑΤΑΚ 
αγροτεµαχίων για το 2021 σελ. 8-9

• Παραµένει σε επαφή µε τα 4 ευρώ η αγορά 
ελαιολάδου παρά την τεχνητή πίεση σελ. 35
• Σε διεργασίες για πάνω από 45 λεπτά η 
αγορά αγελαδινού γάλακτος σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Συνολικά 8 συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις ύψους 142,5 εκατ. ευρώ, µε νέ-
ες προσθήκες το κριθάρι και το µα-
λακό σιτάρι και διαχωρισµό ανάµε-
σα σε ελληνικές και εισαγόµενες ε-
κτροφές βοοειδών, περιλαµβάνει το 
στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 
2023-2027, σύµφωνα µε τα όσα πα-
ρουσιάστηκαν κατά την 9η διαβού-
λευση για τη νέα ΚΑΠ που πραγµα-
τοποιήθηκε στην Κοζάνη την Παρα-
σκευή 12 Νοεµβρίου.

Συγκεκριµένα η λίστα σύµφωνα µε 
τον ∆ηµήτριο Λιανό της ΛΚΝ Ανάλυ-
σις (σύµβουλος για τη νέα ΚΑΠ) µα-
ζί µε την ενδεικτική τιµή ανά στρέµ-
µα/κεφάλι και ο προϋπολογισµός έ-
χουν ως εξής:

1) Σκληρό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµ-
µα, 12,8 εκατ. ευρώ

2) Μαλακό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµ-
µα, 4,65 εκατ. ευρώ

3) Κριθάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 6,6 
εκατ. ευρώ.

4α) Βόειο γάλα (τύπος Α): 32 ευρώ 
το ζώο, 6,7 εκατ. ευρώ.  Αφορά ζώα 
γαλακτοπαραγωγής.

4β) Βόειο κρέας (τύπος Β): 160 ευ-
ρώ το ζώο, 2,06 εκατ. ευρώ. Αφορά 
εισαγόµενα µοσχάρια τα οποία είναι 
άνω των 6 µηνών. 

4γ) Βόειο κρέας (τύπος Γ): 200 ευ-
ρώ το ζώο, 28,1 εκατ. ευρώ. Αφορά 
ζώα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
και έχουν κλείσει τους 6 µήνες. 

5) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυ-
χανθή: 15,4 ευρώ το στρέµµα, 11,5 
εκατ. ευρώ.

6) Σπόροι σποράς: 53,7 ευρώ το 
στρέµµα, 5 εκατ. ευρώ.

7) Αιγοπρόβειο κρέας: 10 ευρώ το 
ζώο, 51,8 εκατ. ευρώ.

8) Σανοδοτικά ψυχανθή: 6,7 ευρώ 
το στρέµµα, 12 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός για 
τις συνδεδεµένες θα είναι 142,5 εκατ. 
ευρώ (την τρέχουσα περίοδο είναι κο-
ντά στα 180 εκατ. ευρώ).

Όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται το ρε-
πορτάζ της Agrenda και του Agronews, 
και από τα καθεστώτα συνδεδεµένες 
σύµφωνα µε την πρόταση που παρου-
σιάστηκε απουσιάζουν όλες οι δεν-
δρώδεις και η βιοµηχανική ντοµάτα. 

Μάλιστα, για τη βιοµηχανική ντο-
µάτα οι πληροφορίες αναφέρουν ό-

τι δεν είναι στις προτάσεις καθώς δεν 
συνάδει η καλλιέργειά της µε την ο-
δηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία για τα Νε-
ρά). Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στο 
στρατηγικό σχέδιο της Ισπανίας, η βι-
οµηχανική ντοµάτα έχει προβλεφθεί 
στα προϊόντα προς στήριξη. 

Πιο συγκεκριµένα, εκτός νέων συν-
δεδεµένων µένουν βιοµηχανική ντο-
µάτα, ρύζι, ζαχαρότευτλα, καρποί µε 
κέλυφος, κορινθιακή σταφίδα, µήλα, 
πορτοκάλια χυµοποίησης, ροδάκινα 
χυµοποίησης, σπαράγγια και σηρο-
τροφία. Ρόλο παίζει και το αν τρέ-
χουν τοµεακά προγράµµατα σε κά-
ποιους τοµείς (π.χ οπωροκηπευτικά) 
τα οποία θεωρείται ότι υποστηρίζουν 
επαρκώς τις σχετικές καλλιέργειες. 

Όπως ανέφερε ο κ. Λιανός ο προϋ-
πολογισµός των συνδεδεµένων µειώ-
νεται ώστε να πάνε περισσότερα χρή-
µατα στη βασική ενίσχυση (εξοικονό-
µηση 117 εκατ. ευρώ) και να µην µει-
ωθούν τα δικαιώµατα στη νέα ΚΑΠ. 
Η βασική ενίσχυση θα είναι 1,0575 
δις ευρώ υποστήριξε ο κ. Λιανός αντί 
για 840 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχι-
κός σχεδιασµός. 

Από εκεί και πέρα, µένουν οι τελι-
κές αποφάσεις από το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, καθώς, όπως το-
νίστηκε κατά τη διαβούλευση η παρα-
πάνω λίστα συνδεδεµένων αποτελεί 
«πρόταση» και όχι τελική επιλογή. 

Η λίστα συνδεδεμένων 
έχει κριθάρι και μαλακό σιτάρι  

Συνολικά οχτώ 

συνδεδεμένες 

ενισχύσεις 

προτείνεται να 

ενεργοποιηθούν 

στα πλαίσια της νέας 

ΚΑΠ. «Σπάει» στα 

τρία η συνδεδεμένη 

στα βοοειδή με 

ξεχωριστό πριμ για 

γαλακτοπαραγωγή, 

μεγαλωμένα στην 

Ελλάδα μοσχάρια 

και εισαγόμενα

Επιπλέον προσθήκες
∆εν αποκλείεται η πρόσθεση 

επιπλέον προϊόντων καθώς το 
σχέδιο των συνδεδεµένων θα 
βρεθεί σε ευρεία διαβούλευση 

µε παραγωγικούς φορείς

Ντομάτα
Στο στρατηγικό σχέδιο της 
Ισπανίας, η βιοµηχανική 
ντοµάτα έχει προβλεφθεί 
στα προϊόντα προς στήριξη. 
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει 
ότι και αυτόµατα θα 
εγκριθεί κάτι τέτοιο από 
την Κοµισιόν, η οποία έχει 
τον τελευταίο λόγο για τα 
προϊόντα που θα λάβουν 
στήριξη τη νέα περίοδο. 

Σιτάρι
Στα 11.563.931 ευρώ 
διαµορφώθηκε ο 
προϋπολογισµός της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης 
στο σκληρό σιτάρι το 
2021. Από το 2023 τα 
κονδύλια προβλέπονται 
ελαφρώς αυξηµένα στα 
12,8 εκατ. ευρώ.

Βοοειδή
Στα βοοειδή η 
συνδεδεµένη ενίσχυση 
χωρίζεται σε τρεις τύπους. 
Ο πρώτος αφορά την 
γαλακτοπαραγωγή µε µία 
µικρή ενίσχυση και οι 
άλλοι δύο το βόειο κρέας 
και χωρίζεται ανάλογα 
το αν το µοσχάρι έχει 
εισαχθεί ή έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα.
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Αντιδράσεις Θεσσαλών για την κατάργηση 
συνδεδεµένων σε µήλα και βιοµηχανική  
Στη Βουλή έχουν µεταφερθεί οι αντιδράσεις παραγωγών για την πρόταση 
κατάργησης της συνδεδεµένης ενίσχυσης για τα µήλα, τη βιοµηχανική 
ντοµάτα και τους καρπούς µε κέλυφος (αµύγδαλα, φιστίκια, κάστανα 
καρύδια και φουντούκια) στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου της νέας 
ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, σε Κοινοβουλευτική παρέµβαση προχώρησαν οι 
βουλευτές Λάρισας, Μάξιµος Χαρακόπουλος (Ν∆), Βασίλης Κόκκαλης 
(ΣΥΡΙΖΑ) και Ευαγγελία Λιακούλη (ΚΙΝΑΛ), ζητώντας την άµεση ένταξή 
των σχετικών προϊόντων στο σχεδιασµό των συνδεδεµένων πληρωµών. 

Ένταξη 7 εκατ. επιπλέον επιλέξιµων στρεµµάτων 
στα βοσκοτόπια, στα τρία χωρίζεται το Απόθεµα 
Συνoλικά 20 εκατ. στρέµµατα επιλέξιµων βοσκοτόπων, αυξηµένα δηλαδή 
κατά 7,3 εκατ. στρέµµατα σε σχέση µε το 2019, υπολογίστηκαν για τη νέα 
Προγραµµατική περίοδο, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο µέσος όρος της αξίας δικαιωµάτων στα βοσκοτόπια θα 
διαµορφωθεί στα 13 ευρώ το στρέµµα. Από εκεί και πέρα, αναµένεται να 
ακολουθηθεί το µοντέλο των τριών ξεχωριστών Εθνικών Αποθεµάτων 
χωρισµένων ανά αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης, όπως είναι η πρόταση 
που έχει στα χέρια του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μέχρι τέσσερις δράσεις στα πλαί-
σια των οικολογικών σχηµάτων 
(νέο πρασίνισµα) θα µπορεί να ε-
πιλέξει ώστε να ακολουθήσει ο δι-
καιούχος βασικής ενίσχυσης στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα 
µε την πρόταση για τον ελληνικό 
στρατηγικό σχεδιασµό, µε την κά-
θε παρέµβαση να προβλέπει και 
ξεχωριστό πριµ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Agrenda, η κάθε δράση θα έχει το 
δικό της πριµ (δεν θα είναι οριζό-
ντια η ενίσχυση) µε στόχο να υ-
πάρξει το κατάλληλο κίνητρο ώ-
στε οι δικαιούχοι της βασικής ενί-
σχυσης να επιλέξουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερες (όριο οι τέσσερις) 
για να απορροφηθούν τα συνολικά 
435.081.800 ευρώ. Υπενθυµίζεται 
ότι το καθεστώς των οικολογικών 
σχηµάτων θα αντικαταστήσει τις ενι-
σχύσεις «πρασινίσµατος» την περί-
οδο 2023-2027 µε την ενίσχυση να 
υπολογίζεται στα επιλέξιµα στρέµ-
µατα και όχι βάσει δικαιωµάτων.

Σηµειώνεται εδώ πως όσα χρή-
µατα περισσέψουν από τα οικολο-
γικά σχήµατα, για τα έτη 2023 και 
2024 θα µπορούν να µεταφερθούν 
στη βασική ενίσχυση. 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις χω-

ρισµένες ανά αγρονοµική περιφέ-
ρεια σύµφωνα µε τα όσα παρουσι-
άστηκαν στην 9η συνδιάσκεψη για 
τη νέα ΚΑΠ στην Κοζάνη την περα-
σµένη Παρασκευή, έχουν ως εξής:

Για τις αρόσιµες καλλιέργειες:
 Καλλιέργεια ποικιλιών χειµε-

ρινών σιτηρών και οσπρίων.
 Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών.
 Ενίσχυση καινοτόµων καλλιερ-

γειών ποικιλιών ανθεκτικών στις 
ξηροθερµικές συνθήκες.

 Εφαρµογή περιοχών οικολο-
γικής εστίασης σε µικρές εκµεταλ-
λεύσεις (<10 εκταρίων).

 Αύξηση περιοχών οικολογι-
κής εστίασης.

 Ενίσχυση  παραγωγών για την 
εφαρµογή του εργαλείου/εφαρµο-
γής  διαχείρισης εισροών και πα-
ρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων.

 Επέκταση εφαρµογής της δια-
φοροποίησης καλλιεργειών.

 Εφαρµογή αµειψισποράς.

 ∆ιατήρηση και προστασία καλλι-
εργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.

 Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.
 Ενισχύσεις για την καλλιέργεια 

όµορων στα δάση ζωνών.
 Ενίσχυση προγραµµάτων εξυ-

γίανσης εδαφών.
 Ειδικό πρόγραµµα  για την καλ-

λιέργεια  παθογενών εδαφών µε 
στόχο την εξυγίανση.

Για τα βοσκοτόπια:
 Ενίσχυση της ελεγχόµενης βό-

σκησης στις αντιπυρικές ζώνες.
 Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.
 ∆ιαχείριση βοσκοτόπων.
 ∆ιατήρηση αγροδασικών οι-

κοσυστηµάτων πλούσιων σε στοι-
χεία του τοπίου.

 ∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφι-
κών οικοσυστηµάτων πλούσιων 
σε στοιχεία του τοπίου.

Για τις µόνιµες καλλιέργειες 
(δενδρώνες και αµπελώνες):

 Εφαρµογή ζωνών οικολογικής 
εστίασης στις δενδρώδεις.

 ∆ιατήρηση αγροδασικών οι-
κοσυστηµάτων πλούσιων σε στοι-
χεία του τοπίου.

 Ενίσχυση  παραγωγών για την 
εφαρµογή του εργαλείου/εφαρµο-
γής  διαχείρισης εισροών και πα-
ρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων.

 ∆ιατήρηση και προστασία καλλι-
εργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες

 Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας.

Έως τέσσερα 
πράσινα πριμ 
ανά αγρότη  
Με όριο τις τέσσερις δράσεις ανά δικαιούχο 
βασικής ενίσχυσης προτείνεται να 
ενεργοποιηθούν τα οικολογικά σχήματα. 
Ξεχωριστή ενίσχυση ανά παρέμβαση. 

O τελικός προϋπολογισµός για τις 
άµεσες ενισχύσεις στην Ελλάδα 
σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει 
γνωστά µέχρι σήµερα θα είναι:

 Νέο πρασίνισµα (οικολογικά-
σχήµατα): 435.081.800 ευρώ. 
Το 25% των άµεσων ενισχύσεων 
(πρώτα αφαιρείται το ποσό 
συνδεδεµένης βάµβακος και 
µεταφοράς για εξισωτική).

 Αναδιανεµητική ενίσχυση: 
189.166.000 ευρώ, που 
αντιστοιχεί στο 10% των άµεσων 
ενισχύσεων (πρώτα αφαιρείται 
το ποσό της συνδεδεµένης 
βάµβακος).  

 Μεταφορά πόρων για εξισωτική 
αποζηµίωση: 151.332.800 ευρώ. 
Ποσό που αντιστοιχεί στο 8% 
των άµεσων ενισχύσεων µετά 
τη µεταφορά πόρων για τη 
συνδεδεµένη βάµβακος.

 Από τα παραπάνω περισσεύουν 
συνολικά 973.617.404 ευρώ 
για τη βασική ενίσχυση (συν 3% 
για το Εθνικό Απόθεµα) και τη 
συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών 
αγροτών. Εφόσον ενεργοποιηθεί 
το καθεστώς της συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης νεαρών αγροτών αυτό 
προβλέπεται στο 1% των άµεσων 
ενισχύσεων (το µισό από όσο 
ισχύει την τρέχουσα περίοδο). 
Οπότε το ποσό της βασικής 
πληρωµής αναµένεται κοντά στα 
957 εκατ. ευρώ (βλ. πίνακα). 
Επιπλέον, το τελικό ποσό της 
βασικής πληρωµής εξαρτάται από 
το αν θα ενταχθούν επιπλέον 
προϊόντα στο καθεστώς 
συνδεδεµένων ενισχύσεων 
(περισσότερα κονδύλια για 
συνδεδεµένη, λιγότερα για βασική).

ΑΜΕΣΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στα 957 εκατ. 
ευρώ η βασική 

7 ∆εκεµβρίου
Στις 7 ∆εκεµβρίου θα παρουσι-
αστεί στη Βουλή το Στρατηγικό 

Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ σύµ-
φωνα µε τον προγραµµατισµό 

του ΥΠΑΑΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
2023-2027 ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΛΛΑ∆Α)

Βασική ενίσχυση
(περιλαµβάνεται Εθνικό 

Απόθεµα 3%)
956.214.132

Συνδεδεµένες
ενισχύσεις 142.461.996

Αναδιανεµητική
ενίσχυση 189.166.000

Νέο πρασίνισµα 
(οικολογικά συστήµατα) 435.081.800

Συµπληρωµατική ενίσχυση
νεαρών αγροτών 17.403.272

Εξισωτική
(µεταφορά 8% στον Β’ 

Πυλώνα)
151.332.800

Συνδεδεµένη βάµβακος 183.900.000

Σύνολο Άµεσων Ενισχύσεων 2.075.560.000
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΓΕΩΡΓΙΑ � ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ�

90,09

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ

315

ΝΙΤΡΙΚΑ

37,34

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

250

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Αυξηµένος ο φόρτος εργασίας στη ∆οµοκού 
αυτές τις µέρες, µε ένα µηχανογραφικό σύστη-
µα που έχει αποδειχθεί ανεπαρκές και «αδύνα-
µο» να σηκώσει όλες τις εργασίες που πρέπει 
να γίνουν και µάλιστα έγκαιρα ώστε οι δικαι-
ούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να δουν στους 
λογαριασµούς τους τα χρήµατα που δικαιού-
νται. Μετά την κακοπληρωµή του Οκτωβρίου, 
το βάρος τώρα έχει πέσει αφενός στην ολοκλή-
ρωση και µάλιστα χωρίς προβλήµατα της προ-
καταβολής των προγραµµάτων του 2021 (Βιο-
λογική γεωργία και κτηνοτροφία, Νιτρικά, Αυ-
τόχθονες Φυλές κλπ), αλλά και στην περιβόη-
τη εξόφληση της ενιαίας.  

Όσον αφορά τα προγράµµατα, προς το πα-
ρόν από τους µελετητές δεν εντοπίζεται κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβληµα, µε εξαίρεση τα Βιολογικά. 
Εκ πρώτης µένει να φανεί κατά πόσο η πρόσφα-
τη απόφαση που µειώνει τις ΜΜΖ για τα µικρά 
αιγοπρόβατα και επηρέασε την κατανοµή βο-
σκοτόπων στην πίστωση της προκαταβολής του 
τσεκ, θα επιδράσει και στο πριµ της Βιολογικής 

κτηνοτροφίας. Επιπλέον, µέχρι και την Παρα-
σκευή 19 Νοεµβρίου οι πιστοποιητικοί φορείς 
δεν είχαν ανεβάσει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των δι-
καιούχων της Βιολογικής Γεωργίας, τα οποία οι 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις καλούνται να τσε-
κάρουν, προκειµένου κατόπιν να βγάλουν την 
παρτίδα πληρωµής, την οποία και θα στείλουν 
στα κεντρικά της ∆οµοκού.  

Σχετικά µε την εν λόγω πληρωµή, µετά το πέ-
ρας των αιτηµάτων διοικητικής πράξης και της 
προθεσµίας για την απογραφή του ζωικού κε-
φαλαίου από την πλευρά των παραγωγών, οι 
διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών αναφέ-
ρουν ότι θα χρειαστεί ακόµα κανένα δεκαήµε-
ρο, µέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 
στοιχείων και οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έ-

λεγχοι. Αν όλα πάνε καλά, υπάρχουν κάποιοι 
από τους γνωρίζοντες που δεν αποκλείουν το 
ενδεχόµενο η πληρωµή να βγει µέσα στον Νο-
έµβριο, µε πιθανότερη ηµεροµηνία τη ∆ευτέρα 
29 ή την Τρίτη 30 του µήνα. Αν βέβαια, η διαδι-
κασία των ελέγχων πάρει περισσότερο χρόνο α-
πό όσο υπολογίζεται, τότε θα «γραφτεί» µεν η 
πληρωµή στις 30 Νοεµβρίου, όπως ορίζει ο κοι-
νοτικός κανονισµός, αλλά η πίστωση θα πάει 
για την Πέµπτη 2 ή Παρασκευή 3 ∆εκεµβρίου.

Νέος κύκλος ταλαιπωρίας µε διορθώσεις 
από τους παραγωγούς 

Ακόµα πιο µπερδεµένα τα πράγµατα στο µέ-
τωπο της ενιαίας ενίσχυσης. Και µπορεί το µη-
χανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανα-
κοινώθηκε επισήµως ότι άνοιξε στις 2 Νοεµβρί-
ου για τις διοικητικές πράξεις, όπως αλλαγή λο-
γαριασµού τράπεζας, προσθήκη ή αφαίρεση ε-
κτήµατος, κ.λπ., ωστόσο την περασµένη εβδοµά-
δα ξανα-άνοιξε θέτοντας τους παραγωγούς σε 
νέο κύκλο ταλαιπωρίας για διορθώσεις, που α-
πλά δεν θα «πιάνονται» για διοικητικές πράξεις.

Προκειµένου να διορθωθούν µηχανογραφι-
κές αρρυθµίες που ανέκυψαν, όπως παραδέχε-
ται και η ίδια η ανακοίνωση του υπουργείου, οι 
διορθωτικές δηλώσεις θα αφορούν µεταξύ άλ-
λων αντιστοίχιση ΑΤΑΚ µε το σωστό αγροτεµά-
χιο, αλλαγή ΑΤΑΚ, αλλαγή του ποσοστού ιδιο-
κτησίας ανά αγροτεµάχιο. Όσον αφορά το ση-
µαντικότερο πρόβληµα σχετικά µε τον ΑΤΑΚ, 
που άφησε εκατοντάδες αγρότες ακόµα και α-
πλήρωτους τον περασµένο Οκτώβριο, αναφέ-
ρεται από το υπουργείο ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολο-
κληρώνει µηχανογραφικά την υπολογιζόµενη 
έκταση σε όσα αγροτεµάχια έχουν καταχωρηθεί 
περισσότεροι από 1 ΑΤΑΚ καθώς και τον προσ-
διορισµό έκτασης µε µηχανογραφική διόρθω-
ση της διαφοράς µε την ΑΑ∆Ε». Να σηµειωθεί, 
πάντως, ότι σχετικά µε την εξόφληση της ενι-
αίας οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δροµολο-
γείται για τη ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου, µε «εντο-
λή» των υπευθύνων των πληρωµών. 

Τελειώνει 
η προθεσμία 
για αιτήματα 
β’ δόσης Νέων 
Αγροτών 2016
Τις αµέσως επόµενες ηµέρες 
λήγουν οι προθεσµίες υποβολής 
της αίτησης χορήγησης της β’ 
δόσης των περισσοτέρων από τους 
δικαιούχους Νέους Αγρότες της 
πρόσκλησης του έτους 2016. 
Υπενθυµίζεται ότι έχουν ήδη δοθεί 
δύο παρατάσεις, συνολικής 
διάρκειας τεσσάρων µηνών και 
σηµειώνεται ότι η εµπρόθεσµη 
υποβολή είναι απολύτως 
απαραίτητη για την αποπληρωµή 
των δικαιούχων, δεδοµένου ότι µη 
εµπρόθεσµη υποβολή οδηγεί στην 
απένταξη του δικαιούχου και στην 
αναζήτηση από το δηµόσιο των 
χρηµάτων της πρώτης δόσης. 
Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται 
ότι καθώς δεν έχουν εγκριθεί όλοι 
οι δικαιούχοι την ίδια ηµεροµηνία, 
το σύστηµα δεν µπορεί να 
κλειδώσει την υποβολή του 
ηλεκτρονικού αιτήµατος για τον 
κάθε δικαιούχο ξεχωριστά. 
∆ηλαδή, ενώ φαινοµενικά θα είναι 
δυνατή η υποβολή εκπρόθεσµου 
ηλεκτρονικού αιτήµατος β’ δόσης, 
αυτό δεν θα εξετάζεται, ακόµα και 
αν προσκοµισθεί έγκαιρα στη 
∆ΑΟΚ ο φυσικός του φάκελος. 
Από τις ∆ιαχειριστικές τονίζεται 
ότι έχει µεγάλη σηµασία να µην 
αφεθεί για την τελευταία µέρα η 
προσπάθεια καθώς είναι πιθανό 
στο ΠΣΚΕ, για κάποιον δικαιούχο, 
να υπάρχουν ανοικτές ενέργειες 
που να µην επιτρέπουν την 
εκκίνηση υποβολής της τελευταίας 
δόσης µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί 
ο δικαιούχος στην αποβολή του 
από το µέτρο. Αιτήµατα της 
τελευταίας στιγµής δεν είναι πάντα 
δυνατό να τύχουν διαχείρισης από 
το support του µέτρου. 

Στα Βιολογικά 
σκαλώνει η πληρωμή

των προγραμμάτων
Ο έλεγχος για τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη 

Γεωργία και η κατανομή των βοσκοτόπων στην 
Κτηνοτροφία καθυστερούν την πίστωση 

Με 3 µήνες καθυστέρηση, ο ΕΛΓΑ πλήρωσε στις 17 
Νοεµβρίου κατά προτεραιότητα, προκαταβολές σε πληγέντες 
κτηνοτρόφους, έναντι των αποζηµιώσεων για ζηµιές ζωικού 
κεφαλαίου από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Οργανισµού. Η καταβολή αφορά 
κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους Ευβοίας, Αττικής, Ηλείας, 
Αχαΐας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Φωκίδος και 
Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, υπέδειξαν το ζηµιωθέν ζωικό 
τους κεφάλαιο και προσκόµισαν τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν υπέδειξαν το ζηµιωθέν 
ζωικό τους κεφάλαιο ή δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, θα πραγµατοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ 
περαιτέρω έρευνα στα πλαίσιο του Κανονισµού Ασφάλισης 
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ και θα γίνει εκκαθάριση µετά 
την ολοκλήρωση των ελέγχων. 

Τρεις μήνες μετά οι αποζημιώσεις για φωτιές 

Παράταση 
Παρατείνεται κατά τρεις µήνες η 

προθεσµία κατάθεσης των αιτηµάτων 
πληρωµής της ∆ράσης 10.2.1 Γενετικοί 

Πόροι στην κτηνοτροφία





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στους αγρότες µετακυλίεται ο γρα-
φειοκρατικός φόρτος που αποδε-
δειγµένα δεν µπορεί να υποστηρί-
ξει το κακοπρογραµµατισµένο σύ-
στηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι, από 
την περασµένη εβδοµάδα µέχρι 
και τις 31 Ιανουαρίου του 2022, 
καλούνται να απευθυνθούν στα 
κέντρα υποδοχής δηλώσεων για 
να υποβάλουν εκ νέου ουσιαστι-
κά τις δηλώσεις τους, µέσα από δι-
ορθωτικές πράξεις, µε την ελπίδα 
ότι στην επικείµενη πληρωµή της 
εξόφλησης, θα δουν το συνολικό 
ποσό που τους αναλογεί από τις 
κοινοτικές ενισχύσεις. 

Την περασµένη ∆ευτέρα 15 Νο-
εµβρίου το σύστηµα άνοιξε εκ νέου 
για την υποδοχή διορθωτικών δη-
λώσεων, οι οποίες στο βαθµό που 
αφορούν αλλαγές µε τα ΑΤΑΚ, τα 
µισθωτήρια και τις επιλεξιµότητες 
δεν θα χρεώνονται ως διοικητικές 
πράξεις. Συνοδευτική εγκύκλιος 
που φέρει την υπογραφή του επι-
κεφαλής του Οργανισµού Πληρω-
µών ∆ηµήτρη Μελά, έρχεται να δι-
ευκολύνει τη διαδικασία, τόσο για 
τους παραγωγούς, όσο κυρίως για 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναστέλλοντας για 
το 2021 τους διασταυρωτικούς ελέγ-
χους. Κατά παρέκκλιση λοιπόν, για 
το έτος 2021, δύναται να µεταβλη-
θούν τα στοιχεία του ΑΤΑΚ χωρίς 
περαιτέρω έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, µε την ίδια εγκύκλιο να δίνει τη 
δυνατότητα στους αγρότες να προ-
σθέσουν παράλληλα επιπλέον Α-
ΤΑΚ σε αγροτεµάχια. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει: 
Η υπ’αριθµ. 56170/1-10-2021 εγκύ-

κλιος διόρθωσης προφανών σφαλ-
µάτων µέσω διοικητικών πράξεων 
και υποβολής εκπρόθεσµων Ε.Α.Ε.

Η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος τρο-
ποποιείται ως εξής: 1. Στην παρά-
γραφο 4.8.7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ προ-
στίθεται: «Κατά παρέκκλιση για το 
έτος 2021 δύναται να µεταβληθούν 
τα στοιχεία του ΑΤΑΚ χωρίς περαι-
τέρω έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
εξής: Ο γεωργός έχει τη δυνατότη-
τα να τροποποιήσει τον ΑΤΑΚ που 
έχει ήδη καταχωρίσει καθώς και το 
ποσοστό ιδιοκτησίας στον πίνακα 
«Στοιχεία ιδιοκτήτη» της Καρτέλας 
«Ιδιοκτησία». Επίσης έχει τη δυνα-
τότητα να προσθέσει επιπλέον ΑΤΑΚ 
σε αγροτεµάχιο. ∆ιευκρινίζεται ότι 

δεν µπορεί να αλλάξει καθεστώς ι-
διοκτησίας και κατά τον έλεγχο της 
εγκυρότητας λαµβάνονται υπόψη 
µόνο τα στοιχεία των ΑΤΑΚ που ή-
ταν στην περιουσιακή κατάσταση 
του ιδιοκτήτη κατά τον χρόνο που 
υπέβαλε την ΕΑΕ.  

Σηµειώνεται ότι οι διορθωτικές 
δηλώσεις που υποβάλλονται από 
τους αγρότες και εµπίπτουν στην 
εν λόγω εγκύκλιο αφορούν στις 
παρακάτω κατηγορίες:

1) Αντιστοίχιση ΑΤΑΚ µε το σω-
στό αγροτεµάχιο

2) Αλλαγή ΑΤΑΚ
3) Αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτη-

σίας ανά αγροτεµάχιο
4) Εισαγωγή του αριθµού ΑΤΑΚ για 

την κάλυψη της δηλωθείσας έκτασης
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνω-

ση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλα-
γές εκ των υστερών στο ιδιοκτησι-
ακού καθεστώς δεν δύναται να γί-
νουν αποδεκτές.

Στη συνέχεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανα-
λαµβάνει να ολοκληρώσει µηχανο-
γραφικά την υπολογιζόµενη έκτα-
ση σε όσα αγροτεµάχια έχουν κα-
ταχωρηθεί περισσότεροι από 1 Α-
ΤΑΚ καθώς και τον προσδιορισµό 
έκτασης µε µηχανογραφική διόρ-
θωση της διαφοράς µε την ΑΑ∆Ε. 
Οι διορθωτικές δηλώσεις των πα-
ραγωγών, δεν θα προσµετρηθούν 
ως διοικητικές πράξεις.

∆ιατηρείται τελικά η απόφαση οι 
νεοεισερχόµενοι που αιτούνται 
Εθνικό Απόθεµα φέτος, να 
λάβουν το 1/3 των βοσκοτόπων, 
όπως προκύπτει από τη σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον απολογισµό 
των διοικούντων να περιορίζεται 
στην παράθεση στατιστικών και 
αριθµών που δεν αποδεικνύουν 
τίποτα από µόνα τους, χωρίς 
καµία παραδοχή πολιτικής 
ευθύνης για την άνευ 
προηγουµένου εµπλοκή στην 
πληρωµή του τσεκ ένα µήνα 
πριν. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση αυτή, από τους 
29.000 αιτούντες εθνικό 
απόθεµα, µόνο 5.162 ζήτησαν 
κατανοµή βοσκοτόπων  για 
νεαρά, µη παραγωγικά, ζώα.
«Όπως εξηγήθηκε διεξοδικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαλόγου των τελευταίων 
ηµερών, όσοι νεοεισερχόµενοι 
ζήτησαν εθνικό απόθεµα για 
νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 
1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς 
διότι τα ζώα είναι νεαρά και άρα 
έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα 
λάβουν κανονικά το υπόλοιπο 
των δικαιωµάτων τους το 
επόµενο έτος, και όταν τα ζώα 
τους έχουν γίνει πλέον 
παραγωγικά, µετά από επιτόπιο 
και καθολικό έλεγχο και 
επιβεβαίωση του ακριβούς 
αριθµού των δηλωθέντων ζώων 
µε τα πραγµατικά» αναφέρει 
χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. 
Σηµειώνεται ακόµα ότι ενεργοί 
κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν 
δικαιώµατα σε εκτάσεις µε 
ιδιωτικά µισθωτήρια συµβόλαια, 
που παρά τη βούληση τους ο 
εκµισθωτής, λόγω ειδικού 
καθεστώτος, δεν ακολουθεί τις 
διατάξεις του ΑΚ για 4ετείς 
συµβάσεις µισθώσεων (µονές, 
δήµοι), θα έχουν τη δυνατότητα 
να προσκοµίσουν τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου να 
αποδείξουν την αδυναµία 
ανανέωσης της ιδιωτικής 
µίσθωσης και να αιτηθούν 
δικαιωµάτων για ενεργοποίηση 
σε δηµόσιο βοσκότοπο.

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

Φέτος το 1/3  
βοσκότοπων 
από Απόθεμα

Εγκύκλιος προς επίρρωση αντιδράσεων   

Αναστέλλονται φέτος 
οι διορθωτικοί έλεγχοι

Οι παραγωγοί αναγκάζονται 
σε νέες διορθωτικές πράξεις, 

µε στόχο στην εξόφληση 
του ∆εκεµβρίου να δουν 

το συνολικό ποσό που τους 
αναλογεί από τις κοινοτικές 

ενισχύσεις. 
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Αλλαγές στον ΑΤΑΚ, κατά παρέκκλιση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο
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∆ιορθώσεις
Υπάρχει παραδοχή για 

περισσότερους από 
63.000 απλήρωτους, 

κατά βάση λόγω 
ασυµφωνίας µε τα 
Ε9, οι οποίοι υπο-

χρεώνονται εδώ και 
µερικές ηµέρες σε νέο 
κύκλο ταλαιπωρίας µε 
διορθωτικές δηλώσεις

Εξηγήσεις για κλάματα με πάνω 
από 71.000 απλήρωτους αγρότες
Μεγάλη η ευθύνη των απαρχαιωμένων συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια µακρόσυρτη ανακοίνωση, υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρούν να κρύψουν τις 
τεράστιες ευθύνες τους για την τρα-
γική κατάσταση που έχει δηµιουρ-
γήσει η φετινή πληρωµή άµεσων ε-
νισχύσεων, γνωστή ως προκαταβο-
λή του τσεκ και να ρίξουν στάχτη στα 
µάτια του αγροτικού κόσµου, χωρίς 
καµιά ανάληψη ευθύνης ούτε για 
τους πολλούς που έµειναν απλήρω-
τοι, ούτε όµως και για τους λίγους 
«εξυπνάκηδες» αστικής προέλευ-
σης χώρου που έχουν κατακλέψει 
τον κόσµο και συνεχίζουν ανενό-
χλητοι την αρπαγή κοινοτικών ενι-
σχύσεων µε δηµόσια βοσκοτόπια.

Ανάµεσα στα πολλά δυσνόητα 

για τους λόγους που φθάσαµε εδώ, 
στην ανακοίνωση του υπουργείου 
που σηµειωτέον βγήκε Σαββατό-
βραδο στις 13 Νοεµβρίου, υπάρχει 
παραδοχή για περισσότερους από 
63.000 απλήρωτους, κατά βάση λό-
γω ασυµφωνίας µε τα Ε9, οι οποί-
οι υποχρεώνονται εδώ και µερικές 
ηµέρες σε νέο κύκλο ταλαιπωρίας 
µε διορθωτικές δηλώσεις οι οποίες 
δεν είναι βέβαιο ότι θα διορθώσουν 
την κατάσταση, καθώς για πολλές 
από τις ασυµµετρίες ευθύνονται τα 
απαρχαιωµένα ηλεκτρονικά συστή-
µατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Στις 63.216 προαναφερθείσες πε-
ριπτώσεις που αναδεικνυόταν δια-
φορά µεταξύ ΑΑ∆Ε και ΟΠΕΚΕΠΕ, οι  
αιτήσεις δεσµεύτηκαν για διασταυ-
ρωτικό έλεγχο, µε την ολοκλήρωση 
του οποίου, θα καταβληθεί το σύνο-

λο των δικαιούµενων ποσών στην 
εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου. 

Άλλες 8.052 περιπτώσεις αγρο-
τών έρχονται να προστεθούν στη 
λίστα των κακοπληρωµένων, εξαι-
τίας των προχειροτήτων και των δο-
µικών αδυναµιών του συστήµατος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για δικαι-
ούχους επιδοτήσεων µε δηλωµένες 
εκτάσεις σε περιοχές Natura που ε-
πηρεάστηκαν από τους διασταυρω-
τικούς ελέγχους. Εν προκειµένω, η 

ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ε-
λέγχων θα γίνει το 2023, ενώ το σύ-
στηµα είναι ανοιχτό για την υποβο-
λή ενστάσεων.

Αυτό που προκύπτει από τα όσα 
ανακοινώθηκαν είναι ότι τον ερχό-
µενο ∆εκέµβριο µε τις εκκαθαρίσεις 
είναι πολύ πιθανό να υπάρξει νέος 
κύκλος δακρύων, για τα οποία, ό-
πως λέγεται κάθε τόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
και οι µηχανοκράτορες δεν έχουν 
καµιά ευθύνη.
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Παράλυση 
Από Αύγουστο 
χειμώνα οι ζημιές 
του Απριλίου 2021
Το κράτος του ΕΛΓΑ δίνει παράταση στον εαυτό του 
ακόμα και για αποζημιώσεις με κυβερνητική εντολή

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στον βάλτο του αναχρονισµού και της 
πελατοκρατίας παραµένει καθηλωµένος 
εδώ και χρόνια ο ΕΛΓΑ, γεγονός το ο-
ποίο αυξάνει χρόνο µε το χρόνο τη δυ-
σαρέσκεια του αγροτικού κόσµου και 
εντείνει τις φωνές εκείνων που αντι-
δρούν στην υποχρεωτικότητα ασφάλι-
σης της αγροτικής παραγωγής.    

Η νέα παράταση, µέχρι 31 ∆εκεµβρί-
ου, στην προθεσµία καταβολής στους 
δικαιούχους του 40% της εκτιµηθείσας 
αποζηµίωσης για τις ζηµιές που προ-
κλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες 

από τον παγετό την περασµένη Άνοι-
ξη (9 και 10 Απριλίου 2021) επιβεβαι-
ώνει µε τον πιο σαφή τρόπο τις µεγά-
λες αδυναµίες του διοικητικού µηχα-
νισµού να ανταπεξέλθει στις υποχρε-
ώσεις, ακόµη και στις περιπτώσεις που 
η πολιτική βούληση µοιάζει να είναι 
ξεκάθαρη και τα χρήµατα, έστω και µε 
τη βοήθεια του κρατικού προϋπολογι-
σµού, είναι διαθέσιµα.  

Απολύτως ενδεικτική της κατάστα-
ση είναι και η παράταση µέχρι 31 Ια-
νουαρίου 2022 (αντί για 31 ∆εκεµβρί-
ου 2021) της προθεσµίας που αφορά 
τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζη-
µιάς - αιτήσεων οικονοµικών ενισχύ-
σεων από τους ανταποκριτές του ΕΛ-
ΓΑ. Αυτό σηµαίνει ότι για ζηµιές που έ-
γιναν την περασµένη Άνοιξη, δηλαδή, 
τουλάχιστον 7 µήνες πριν, οι ανταπο-
κριτές και οι περιφερειακές υπηρεσί-

ες του ΕΛΓΑ δεν έχουν ακόµα ολοκλη-
ρώσει το έργο της εκτίµησης. Κι αυτό, 
ενώ έχουν προσληφθεί περί τους 150 
πρόσθετους γεωπόνους – εκτιµητές, κι 
ενώ, οι εν λόγω ανταποκριτές λαµβά-
νουν την οριζόµενη αυξηµένη αποζη-
µίωση (εκτός έδρας κ.α.).

Σηµειωτέον ότι είναι η τρίτη φορά 
που η κυβέρνηση, παράλληλα µε την 
πρόβλεψη των απαραίτητων πόρων ε-
νίσχυσης του ΕΛΓΑ, νοµοθετεί (αυτή 
τη φορά µε τροπολογία στο νοµοσχέ-
διο για την αδειοδότηση κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων) προθεσµίες και 
παρατάσεις προκειµένου να πιέσει τα 
πράγµατα προς την σωστή κατεύθυν-

ση. Ωστόσο, το βαρύ σχή-
µα του Οργανισµού περί 
άλλων τυρβάζει. 

«Εκτός κανονισµών του 
ΕΛΓΑ, αλλά µε βάση τα δε-
δοµένα της µεγάλης  φυ-
σικής καταστροφής που 
υπέστησαν οι παραγωγοί 
από τους διαδοχικούς και 
πρωτόγνωρους για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα παγε-
τούς, θα αποζηµιωθούν 
οι αγρότες», τόνιζε από τη 
Νεµέα στις 17 Απριλίου, 

ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος 
συνόδευε εκείνη την ηµέρα τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ε-
πίσκεψή του σε καλλιέργειες που επλή-
γησαν από τον όψιµο και καταστροφικό 
παγετό λίγα 24ωρα νωρίτερα. 

Ακολούθησε η περιβόητη ρύθµιση 
του άρθρου 209 του ν.4820/2021, η ο-
ποία προέβλεπε µεταξύ άλλων την ο-
λοκλήρωση του κύκλου πληρωµής των 
προκαταβολών 40%, βάσει των εκτιµή-
σεων, µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού. 
Βρισκόµαστε ήδη στην καρδιά του χει-
µώνα και δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η 
πίστωση της προκαταβολής και µάλιστα 
σε ποσοστό µικρότερο του 50%. Σηµει-
ωτέον ότι ο ίδιος ο Κανονισµός του ΕΛ-
ΓΑ προβλέπει προκαταβολή του 65%, ε-
ντός τριµήνου από το γενεσιουργό αίτιο 
και εξόφληση στη διάρκεια του έτους. 

Ίδιες δεσµεύσεις 
και από το βήµα
της Βουλής
Ο κ. Λιβανός είχε αναφέρει τον 
περασµένο Απρίλιο: «Πρώτον, οι ζηµιές 
θα αποζηµιωθούν µε ταχύτητα, 
δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα. Θα 
υπάρξει δίχτυ προστασίας προς κάθε 
παραγωγό που επλήγη από το φαινόµενο 
του παγετού. ∆εύτερον, πραγµατική 
εικόνα της ζηµιάς, και άρα 
χρονοδιάγραµµα καταβολής των 
αποζηµιώσεων, θα µπορούµε να έχουµε 
στο 2ο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, όπου 
και θα έχει ολοκληρωθεί η καρποδεσία 
και θα είµαστε σε θέση να ορίσουµε το 
ακριβές µέγεθος της ζηµιάς.
Τρίτον, όλος ο κρατικός µηχανισµός έχει 
ήδη κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγµή. 
Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη 
στις πληγείσες περιοχές µε όλο το µόνιµο 
προσωπικό τους. Έγιναν άµεσα και 
επιπλέον προσλήψεις 146 γεωπόνων, 
υποβλήθηκαν αιτήµατα για πρόσληψη 
επιπλέον προσωπικού. 
Τέταρτον, ο επαναλαµβανόµενος 
παγετός, µοναδικό ακραίο καιρικό 
φαινόµενο τα τελευταία 15 χρόνια θα 
αντιµετωπιστεί µέσα από το πλαίσιο του 
ΕΛΓΑ, µε όποια κρατική αρωγή χρειαστεί.

Ακόµα δεν έχει 
ολοκληρωθεί η πίστωση 
της προκαταβολής του 
παγετού της άνοιξης 
και µάλιστα σε ποσοστό 
µικρότερο του 50%.

Νέα 
παράταση, 
µέχρι 31 
∆εκεµβρί-
ου, στην 
προθεσµία 
καταβολής 
του 40% 
της εκτι-
µηθείσας 
αποζηµίω-
σης στους 
δικαιού-
χους.
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ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

Μ
ετά τη δυναµική δραστηριότητα 
στο σκληρό σιτάρι στην εγχώρια 
αγορά τους προηγούµενους µή-
νες, οι εξαγωγές έφτασαν περίπου 

τους 250.000 τόνους. Οι τιµές περί τα 520 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας δεν προχωράνε, αλλά 
µε τα λίγα αποθέµατα δεν υπάρχει ιδιαίτερη δι-
άθεση για διαπραγµατεύσεις χαµηλότερα. Μι-
κρή µείωση κατά 5 ευρώ στις τιµές της Φότζια.

Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου έχει µειω-
θεί, καθώς το χρηµατιστήριο βάµβακος ενισχύ-
εται συνεχώς, ενώ όσο περνάει ο καιρός δεν υ-
πάρχει η ίδια βιασύνη από τους αγοραστές να 
δεσµεύσουν ποσότητες (έχουν καλύψει τις ά-
µεσες ανάγκες). Στα µεταβροχικά φαίνεται να 
υπάρχει διάθεση αγοράς προς τα 120 σεντς.

Μικρή μείωση 
5 ευρώ στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

540

293

107,30

3,24

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

550

292

109,10

3,20

502,10

1234,20

19,88

73,50

129,47

103,88

555

292

110,41

3,29

515,70

1252,20

18,75

71,95

131,67

102,40

555

288

112,40

3,20

506,30

1224,00

17,86

77,75

130,67

100,98

555

285

115,62

3,22

526,30

1222,40

18,12

75,77

132,05

102,02

550

286

115,35

3,24

518,00

1266,00

17,29

83,47

137,12

102,89

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

250 250 250 250 254

265

320 330 330 330
375

14/10 21/10 27/10 04/11 11/11 18/11

Τιμή παραγωγού 
αγελαδινού γάλακτος
(λεπτά / κιλό)

Ελλάδα  39,5

Γερµανία  37,8
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πάει για νέα υψηλά
η τιμή βάμβακος με τα 
συμβόλαια Μαρτίου

Συνθήκες ανόδου
στα σιτηρά και για το 
2022 δείχνει η σπορά

Χειραγωγούµενη πίεση 
στην αγορά ελαιολάδου
Ένα χειραγωγούµενο πισωγύρισµα της 
τάσης ανόδου στην ευρωπαϊκή αγορά 
ελαιολάδου εξελίσσεται το τελευταίο 
διάστηµα, µε τις τιµές παραγωγού στην 
Ελλάδα να διορθώνουν στα επίπεδα 
της περασµένης άνοιξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πάνω από 
45 λεπτά 
οι νέες τιμές 
στο αγελαδινό
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Σε νέες περιοδείες σε Πελοπόννησο και 
∆υτική Ελλάδα, µετά την Κρήτη και τη Βό-
ρεια Ελλάδα βρίσκεται την περίοδο αυ-
τή κλιµάκιο της διοίκησης της Eurobank, 
αναπτύσσοντας επαφές µε πελάτες της 
τράπεζας που εδρεύουν σε παραγωγι-
κές γωνιές της επικράτειας, µεταξύ των 
οποίων επιχειρήσεις µε ισχυρή παρου-
σία στον κλάδο της αγροδιατροφής. Κλι-
µάκιο της ∆ιοίκησης της τράπεζας µε ε-
πικεφαλής τον Αναπληρωτή ∆ιευθύνο-
ντα Σύµβουλο, Κωνσταντίνο Βασιλείου, 
επισκέφθηκε στις 18 και 19 Νοεµβρίου 
τους Νοµούς Ιωαννίνων Άρτας. 

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρέθη-
καν οι επαφές µε τις διοικήσεις επιχει-
ρήσεων στους κλάδους της γαλακτοβι-
οµηχανίας, τυροκοµικών προϊόντων, 
πτηνοτροφίας, κτηνοτροφίας. Στην Πε-
λοπόννησο, το κλιµάκιο της Τράπεζας 
στο οποίο συµµετείχε και ο Βοηθός Γε-
νικός ∆ιευθυντής της Eurobank, Πολύ-
βιος Μπαµπίλης, είχε συναντήσεις µε 
πελάτες που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους παραγωγής κρασιών, ηλιακής 
ενέργειας, λιπασµάτων και ιχθυοτροφών.

Την ίδρυση νέου Ταµείου παρο-
χής µικροπιστώσεων στον πρωτο-
γενή τοµέα για δάνεια έως 25.000 
ευρώ που θα παρέχονται µε ελάχι-
στες ή καθόλου εξασφαλίσεις, µε 
επιδότηση του επιτοκίου, ανακοί-
νωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιος Λιβανός σε οµιλία 
του στο 7ο συνέδριο για τα χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία που διοργανώ-
νει η DG-Agri µαζί µε την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το Ταµείο αυτό αναµένεται να 
λάβει χρηµατοδότηση 21,5 εκατ. 
ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και κονδύλια από 
το Ενωσιακού Μέσου Ανάκαµψης 
(EURI). Στο χαρτοφυλάκιο των δα-
νείων θα συµµετάσχουν φυσικά 
και οι τράπεζες που θα παρέχουν 
τα δάνεια. «Συγκεκριµένα, φιλο-
δοξούµε να συµβάλουµε στην α-
νάπτυξη δανειακών προϊόντων ύ-
ψους µέχρι 25.000 ευρώ, που θα 
παρέχονται µε ελάχιστες ή καθό-
λου εξασφαλίσεις, µε επιδότηση 
του επιτοκίου για τα πρώτα έτη α-
ποπληρωµής και µε τη δυνατότη-
τα στήριξης στους ωφελούµενους, 
που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τέ-
τοιου είδους χρηµατοδότηση. Έ-
τσι, οι ωφελούµενοι θα µπορούν 
να αναπτύξουν και να εκτελέσουν 

σωστά το επιχειρηµατικό τους σχέ-
διο.», ανέφερε σχετικά ο κ. Λιβανός.

Τώρα, το διάστηµα από την ίδρυ-
ση του Ταµείου µέχρι πράγµατι να 
µπουν στο προϊοντικό χαρτοφυλά-
κιο των Τραπεζών δάνεια µικρο-
πιστώσεων είναι άγνωστο. Εκτιµά-
ται πως τα δάνεια αυτά θα είναι δι-
αθέσιµα το 1ο εξάµηνο του 2022. 

Όπως υποστήριζει το ΥΠΑΑΤ, 
η ίδρυση του νέου Ταµείου κρίνε-
ται αναγκαία καθώς οι Τράπεζες 
δεν έχουν προωθήσει, όπως θα ό-
φειλαν, τη χρηµατοδότηση επεν-
δύσεων από το Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 
480 εκατ. ευρώ, το οποίο λειτουρ-
γεί τους τελευταίους εννέα µήνες.

Με στόχο την καλύτερη λειτουρ-
γία του Ταµείου Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ο κ. Λιβανός ση-
µείωσε ότι «προσαρµόσαµε την ε-
πενδυτική στρατηγική του Ταµείου, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
οι αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας 
των γεωργών και των µεταποιητι-
κών επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από την πανδηµία COVID-19».
Όπως εξήγησε, παρέχονται δάνεια 
για κεφάλαιο κίνησης µε τους ί-
διους ελκυστικούς όρους χρηµα-
τοδότησης και µε ιδιαίτερα ευέλι-
κτες διαδικασίες.

Περιφερειακές 
συναντήσεις  
Eurobank με 
αγροτική χροιά

Ιδρύεται το νέο Ταμείο 
μικροπιστώσεων αγροτών

Ο αναπληρωτής ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Eurobank, 

Κωνσταντίνος Βασιλείου είχε 
συναντήσεις µε επιχειρήσεις 

της Ηπείρου µε ισχυρή αναφορά 
στην κτηνοτροφία.

Βαρύνουσα 
αναµένεται να 
είναι για µια ακόµη 
φορά η θέση 
της Γερµανίας 
στο αίτηµα 
των χωρών 
της Κεντρικής 
Ευρώπης για 
παράταση. 

Νέες προθεσµίες για τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ ζήτησαν 
τα κράτη-µέλη για να προλάβουν τη σύνταξή τους 

Παράταση στην προθεσµία υποβολής των Στρατηγικών Σχεδίων για τη νέα 
ΚΑΠ ζητούν επτά χώρες µέλη της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση 
στην επίτευξη συµφωνίας, άφησε µικρά περιθώρια για την κατάλληλη 
προετοιµασία τους. Με υπόµνηµα που υπογράφει η οµάδα του Visegrad, 
ένα κοινό µέτωπο κρατών της Κεντρικής Ευρώπης που αποτελείται από 
την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, επισηµαίνει ότι 
η προθεσµία της 1ης Ιανουαρίου του 2022 δεν είναι εφικτό να τηρηθεί. 
Το ίδιο κείµενο συνυπογράφουν η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουµανία. 
Εκεί αναφέρεται µεταξύ άλλων και η ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ψηφίσει το συντοµότερο δυνατόν το νοµοθετικό κείµενο µε τις τρεις βασικές 
µεταρρυθµίσεις της νέας ΚΑΠ, αλλά και την Κοµισιόν να ετοιµάσει άµεσα 
και τις δευτερεύουσες παρεµβάσεις, προκειµένου όπως λένε να µην 
βρεθούν προ εκπλήξεων κατά τη διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων. 
Αναφέρεται ότι στο Συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας που έγινε τη 
∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου, αν και το έγγραφο κατατέθηκε επίσηµα, δεν υπήρξε 
κάποια συµφωνία ως προς την έγκρισή ή όχι του αιτήµατος παράτασης. 

Συµµετοχή
Στο νέο Ταµείο θα 

µπορούν να συµµετέ-
χουν, ως Ενδιάµεσοι 
Χρηµατοπιστωτικοί 

Οργανισµοί, τόσο Τρά-
πεζες όσο και πάροχοι 

µικροπιστώσεων
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια σιωπηλή παράταση υποβολής δη-
λώσεων για το αγροτικό τιµολόγιο έχει 
προχωρήσει η ∆ΕΗ, µε τη νέα καταληκτι-
κή ηµεροµηνία την Τρίτη 30 Νοεµβρίου. 
Περί αυτού διαβεβαιώνει το τµήµα εξυπη-
ρέτησης πελατών της ∆ΕΗ τους αγρότες-
µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ιερά-
πετρας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κά-
ποια επίσηµη ανακοίνωση. 

Μέχρι στιγµής, αρκετοί αγρότες φαίνε-
ται πως έχουν µείνει έξω από τη λίστα των 
δικαιούχων µε το αγροτικό τιµολόγιο της 
∆ΕΗ, αφού στην προηγούµενη πρόσκλη-
ση υποβολής αιτήσεων αρκετοί παραγω-
γοί δυσκολεύτηκαν να συγκεντρώσουν 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εξαιτί-
ας -όπως ακούγεται- του τρόπου µε τον 
οποίο υπολειτουργούσε η βάση του ΟΣ∆Ε 
το δίµηνο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2021. 

Εφάπαξ αναδροµικές χρεώσεις 
Αντιµέτωποι µε νέο γύρο χρεώσεων 

στο αγροτικό ρεύµα βρίσκονται την περί-
οδο αυτή χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι δεν 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις µειωµέ-
νες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, όχι µόνο εξαιτίας 
της µη εµπρόθεσµης υποβολής αιτήσε-
ων αλλά και εξαιτίας άλλων εµπλοκών 
που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους. 

Το αίτηµα νέας παράτασης στη προθε-
σµία υποβολής δηλώσεων καταφθάνει 
πλέον από πολλές µεριές, αφού εν µέσω 
ιστορικών υψηλών στο κόστος της ενέρ-
γειας, αρκετές εκµεταλλεύσεις εγκλωβί-
ζονται τώρα σε νέες πιέσεις. Μάλιστα δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποί-

ες δυνητικά δικαιούχοι (αγρότες και κτη-
νοτρόφοι) απορρίπτονται από το σύστη-
µα αν έχει γίνει οποιαδήποτε µεταβολή 
στο ΑΦΜ της εκµετάλλευσης από το 2014.

Για το ποσοστό αυτό των αγροτών/κτη-
νοτρόφων αλλά και για τη µερίδα αυτών 
που δεν κατάφεραν να υποβάλουν εµπρό-
θεσµα την αίτηση, θα επιβληθεί χρέωση 
17 ευρώ ανά µεγαβατώρα. Η χρέωση θα 
έχει αναδροµική ισχύ από το 2019, που 
σηµαίνει ότι όλοι τους θα κληθούν να πλη-
ρώσουν τη διαφορά των 7,70 ευρώ από 
τα 9,30 ευρώ που πλήρωναν ως σήµερα. 

Όπως µεταφέρει στην Agrenda ο Μιχά-
λης Βιαννιτάκης, γενικός γραµµατέας του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ιεράπετρας, ε-
νώ µέχρι σήµερα η ένταξη των αγροτών 
στις χαµηλές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τους 
κλάδους της βιοµηχανίας, του τουρισµού 
και της γεωργίας γινόταν αυτόµατα σε ό-
σους είχαν αγροτικό τιµολόγιο, φέτος η 
διαδικασία άλλαξε και χρειάστηκε να υ-

ποβληθεί ξεχωριστή αίτηση, αιφνιδιάζο-
ντας αρκετούς και αφήνοντας εκτός α-
κόµα περισσότερους. Πλέον, σε µια εκ-
µετάλλευση µε µικρή κατανάλωση στην 
οποία ο λογαριασµός δεν υπερβαίνει τα 
400 ευρώ, οι µειωµένες χρεώσεις ΕΤΜΕ-
ΑΡ θα διαµορφωθούν κοντά στα 80 µε 
85 ευρώ, ενώ στους παραγωγούς θα έρ-
θει µια εφάπαξ επιβάρυνση στον επόµε-
νο λογαριασµό περί τα 900 µε 1.000 ευ-
ρώ. Οι χρεώσεις σε µεγαλύτερες εκµεταλ-
λεύσεις είναι ακόµα µεγαλύτερες και α-
ναµένεται ότι θα γίνει ρύθµιση ώστε να 
µην καταβληθεί όλο το ποσό µε τη µία. 

«Η ενηµέρωση για τη διαδικασία επι-
καιροποίησης των στοιχείων χαρακτηρί-
ζεται ελλιπής από την πλευρά του αρµό-
διου φορέα διαχείρισης, µε αποτέλεσµα 
µεγάλο ποσοστό δικαιούχων να µην ενη-
µερωθούν για να υποβάλουν αίτηση» α-
ναφέρουν οι αγρότες από την Ιεράπετρα, 
ζητώντας νέα παράταση. 

Παράταση για αγροτικό τιμολόγιο 
και νέες αναδρομικές χρεώσεις
Αντιμέτωποι με νέο γύρο χρεώσεων στο αγροτικό ρεύμα αυτή την περίοδο χιλιάδες 
αγρότες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Μεταβολές
Σε αρκετές περι-
πτώσεις δυνητικά 

δικαιούχοι αγρότες 
απορρίπτονται από 
το σύστηµα αν έχει 
γίνει οποιαδήποτε 

µεταβολή στο ΑΦΜ 
της εκµετάλλευσης 

από το 2014

Χρέωση
Για όσους αγρότες 

δεν κατάφεραν 
να υποβάλουν 

εµπρόθεσµα την 
αίτηση, θα επιβληθεί 
χρέωση 17 ευρώ ανά 

µεγαβατώρα 

Τη νέα αρδευτική περίοδο, 
αρκετοί ΤΟΕΒ ετοιµάζονται 
να προχωρήσουν σε αυξήσεις 
εισφορών ακόµα και 40 ευρώ 
το στρέµµα. 

Τουλάχιστον
60 ευρώ 
το στρέµµα 
το κόστος
άρδευσης 
Με τα νέα δεδοµένα 
στο µέτωπο της αγοράς 
ενέργειας, για να µπορέσει 
κάποιος να αρδεύσει 
επαρκώς την καλλιέργειά 
του, είτε πρόκειται για 
εκτατικές καλλιέργειες είτε 
για δέντρα, το κόστος από 
τα 30-40 ευρώ το στρέµµα 
που ήταν ως τώρα, θα 
ξεπεράσει τα 60 ευρώ 
το στρέµµα, µεσοσταθµικά 
για τα επιφανειακά ύδατα. 
Σύµφωνα µε υπολογισµούς 
αγροτών που συνοµιλούν µε 
την Agrenda, η επιβάρυνση 
αυτή αναµένεται να 
ενισχυθεί στις περιπτώσεις 
των γεωτρήσεων. Τα ποσά 
που αντικρίζουν είναι 
«φουσκωµένα», σε σηµείο 
«παραζάλης» µε κύριο 
«υπεύθυνο» τη ρήτρα 
αναπροσαρµογής, που 
αντιστοιχεί στις πιο πολλές 
περιπτώσεις περίπου το 1/3 
της συνολικής χρέωσης. 
Μάλιστα από την επόµενη 
αρδευτική περίοδο, αρκετοί 
ΤΟΕΒ ετοιµάζονται να 
προχωρήσουν σε αυξήσεις 
των εισφορών που σε 
αρκετές περιπτώσεις θα 
προσεγγίσουν ακόµα και 
τα 40 ευρώ το στρέµµα 
από τα 28 και 30 ευρώ 
που χρεώνονται σήµερα 
οι παραγωγοί, µε τους 
περισσότερους ΤΟΕΒ 
να προσπαθούν να 
συγκρατήσουν την αύξηση 
σε ένα εύρος µεταξύ του 
ενός και των 4-5 ευρώ το 
στρέµµα.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΜΕΑΡ

9,3
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Περονόσπορος
σε πατατοφυτεία
Επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις 
σε φυτείες με ύψος πάνω από 20 εκ.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Προσβολές από το µύκητα πε-
ρονόσπορο παρατηρούνται αυ-
τή τη περίοδο σε πολλές περι-
οχές της ∆υτικής Ελλάδας, ό-
που οι φθινοπωρινές πατάτες 
βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο 
στις προσβολές του παθογό-
νου, όπως αναφέρουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Αχα-
ΐας. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες 
που επικρατούν είναι ιδιαίτερα 
ευνοϊκές και για δευτερογενείς 
προσβολές µε παρατεταµένη δι-
ύγρανση των φύλλων, συννε-
φιά και µέτριες θερµοκρασίες. 

Ο περονόσπορος της πατά-
τας προκαλείται από το µύκητα 
Phytophthora infestans και θε-
ωρείται µία από τις σοβαρότε-
ρες ασθένειες της καλλιέργει-
ας, καθώς προσβάλλει φύλλα, 

στελέχη αλλά και κονδύλους 
της πατάτας ενώ σε περίπτωση 
έντονης προσβολής, ολόκλη-
ρο το υπέργειο τµήµα του φυ-
τού νεκρώνεται, δίνοντας µια 
εικόνα «καψίµατος» της καλλι-
έργειας. Οι κόνδυλοι µπορούν 
να µολυνθούν από τα σπόρια 
του µύκητα που µεταφέρονται 
από το υπέργειο τµήµα της πα-
τάτας, µε το νερό είτε µε επαφή 
κατά τη διάρκεια της συγκοµι-
δής. Τα συµπτώµατα εµφανίζο-
νται σαν κηλίδες καστανοκόκ-
κινου χρώµατος στην επιδερµί-

δα και προχωρούν προς το εσω-
τερικό δηµιουργώντας σήψη. 

Σύµφωνα µε τις επίσηµες 
προγνώσεις,  αναµένεται δια-
τήρηση των ευνοϊκών για προ-
σβολές από τον περονόσπορο 
καιρικών συνθηκών ολόκληρη 
την επόµενη εβδοµάδα. Οι γε-
ωπόνοι τονίζουν στους καλλι-
εργητές ότι σε φυτείες που βρί-
σκονται σε ευαίσθητο στάδιο 
προσβολής από την ασθένεια 
(ύψος µεγαλύτερο από 15-20 
εκ.), επιτακτική είναι η εφαρµο-
γή χηµικών επαναλαµβανόµε-
νων επεµβάσεων ανά εβδοµά-
δα, για τις οποίες θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυ-
ψης και του νέου φυλλώµατος. 

Συλλήψεις φθοριµαίας 
και κίνδυνος αλτενάριας

Σε όλη τη ∆υτική Ελλάδα πα-
ρατηρείται µικρός αριθµός συλ-
λήψεων ακµαίων του λεπιδό-

πτερου  της φθοριµαίας, ενώ 
υπάρχει κίνδυνος προσβολής 
των νεαρών φυτών στα αρχι-
κά στάδια. Οι προνύµφες της 
φθοριµαίας ανοίγουν στοές 
κάτω από την επιδερµίδα της 
πατάτας, οδηγώντας σε µαρα-
σµό. Ακόµη, προσβάλλει και 
τους βλαστούς µε πανοµοιό-
τυπο τρόπο, µε αποτέλεσµα να 
µαραίνονται και αυτοί και να 
µεταχρωµατίζονται. 

Σε περίπτωση που οι καλλι-
εργητές εντοπίσουν προσβο-
λές, από τους γεωπόνους συ-
στήνεται η καταπολέµηση µε 
εφαρµογή ψεκασµών φυλλώ-
µατος. Παράλληλα, να σηµει-
ωθεί ότι οι καιρικές συνθήκες 
στην ευρύτερη περιοχή φαίνε-
ται να ευνοούν και την εκδήλω-
ση σοβαρών προσβολών αλτε-
ναρίωσης, µε την αντιµετώπι-
σή της να γίνεται συνδυασµέ-
να µε τον περονόσπορο.

Σηµάδια ανθοκόµου και κορύνεου σε αµυγδαλιές της Θεσσαλίας
∆ραστήριος αποδεικνύεται ο ανθοκόµος της αµυγδαλιάς το χειµώνα, 
µε τα ενήλικα να αρχίζουν να δραστηριοποιούνται από τις αρχές Νοεµβρίου. 
Η ωοτοκία πραγµατοποιείται από τον ∆εκέµβριο έως τέλος Φεβρουαρίου, 
αναλόγως της περιοχής. Σε περιοχές όπου ο ενήλικος πληθυσµός είναι 
πυκνός, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συνιστούν ψεκασµό των δέντρων τον Νοέµβριο πριν τη φυλλόπτωση 

και επανάληψη µετά την πτώση του 75% των φύλλων, µε εγκεκριµένα σκευάσµατα. 
Παράλληλα συνεχίζεται η παρουσία της φώµοψης σε καλλιέργειες νοµών Μαγνησίας, 
Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, µε τους γεωπόνους της τοπικής ∆ΑΟΚ να 
αναφέρουν πως η καταπολέµηση της ασθένειας γίνεται µε ψεκασµό κατά τη διάρκεια 
του λήθαργου, ενώ η αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων 
βλαστών αποδεικνύεται απαραίτητη. Εν τω µεταξύ, εντοπίζεται στους ίδιους νοµούς 
και παρουσία πολυστίγωσης σε αµυγδαλεώνες και συστήνεται ψεκασµός των δέντρων 
µε βορδιγάλειο πολτό πριν την πτώση των φύλλων και ψεκασµό των πεσµένων στο 
έδαφος µολυσµένων φύλλων µε ουρία 10-12%, µε ενσωµάτωση αυτών στο έδαφος.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ψεκασµός
Ανάγκη κάλυψης 

και του νέου φυλλώµα-
τος κατά τη διενέργεια 

των ψεκασµών

Ανθράκωση στη καρυδιά
Η ασθένεια της ανθράκωσης της καρυδιάς 
προκαλείται από το µύκητα Gnomonia 
leptostyla. Προσβάλλει φύλλα, καρπούς 
και τους ετήσιους βλαστούς, ενώ σε 
περιπτώσεις έντονων προσβολών 
προκαλεί έντονη φυλλόπτωση, η οποία 
έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των 
δέντρων και τη φτωχή καρποφορία 
ποσοτικά και ποιοτικά την επόµενη 
περίοδο. Ο µύκητας διαχειµάζει στα 
προσβεβληµένα όργανα που πέφτουν στο 
έδαφος και οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου προειδοποιούν για την 
ανάγκη λήψης µέτρων για τον περιορισµό 
του πρωτογενούς µολύσµατος την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο, 
συστήνοντας στους καλλιεργητές: Σωστό 
κλάδεµα ώστε να εξασφαλίζεται καλός 
αερισµός των δέντρων, ψεκασµό µε 
κατάλληλο χαλκούχο σκεύασµα σε 
περίπτωση µεγάλης προσβολής, καθώς και 
αποµάκρυνση/κάψιµο των ξερών, 
πεσµένων στο έδαφος φύλλων.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade, Χελλαβορ
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Champ 37,5WG, 
Cuproxat 19SC
UPL-LTD: Orthocide 80 WG, Syllit 544 
SC

Ωίδιο στο µήλο
Το ωίδιο της µηλιάς προσβάλλει σχεδόν 
όλα τα υπέργεια µέρη και όργανα των 
ευπαθών φυτών και σπάνια προκαλεί την 
ολοσχερή καταστροφή τους, εντούτοις η 
τελική ζηµιά στην καλιέργεια είναι µεγάλη. 
Η ασθένεια προκαλεί εξασθένηση των 
δέντρων και σοβαρή µείωση παραγωγής 
και ποιότητας των προϊόντων. Το ωίδιο της 
µηλιάς οφείλεται στον µύκητα Podosphaera 
Leucotricha και προσβάλλει φύλλα, 
οφθαλµούς, τρυφερούς βλαστούς, άνθη και 
καρπούς. Η ασθένεια αντιµετωπίζεται 
αποτελεσµατικά µε τη χρήση κατάλληλων 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων κατά 
την περίοδο του χειµώνα αλλά και 
αργότερα της άνοιξης, ενώ οι γεωπόνοι 
συνιστούν και χειµερινό κλάδεµα όλων των 
κλάδων που έχουν προσβληθεί.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Luna experience 400SC, 
Flint 50WG
CORTEVA: Vetavine Core, Fontelis 20SC
FMC Hellas: Impact 125 SC
HELLAFARM: Χελλαθειον
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Cyflamid 5EW, 
Tebumax 20EW
UPL-LTD: Colpenn 80 WG, Rally 
Ecozome 45 EW
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Topas 100 EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Προλαμβάνει ασθένειες και θωρακίζει 
την καλλιέργεια η χρήση των χαλκούχων

Η σειρά λιπασμάτων 
YaraVita εμπλουτίζεται 
με το COPTREL 500
Υγρό λίπασμα χαλκού υψηλής συγκέντρωσης για διαφυλλικές 
εφαρμογές σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών από την Yara

ΤΟΥ   ΝΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Η Yara, ο κορυφαίος πάροχος προ-
ϊόντων θρέψης, έρχεται να δώσει 
λύσεις µε το ανανεωµένο χαρτο-
φυλάκιο προϊόντων της και να 
καλύψει τις ανάγκες του σύγχρο-
νου αγρότη. Η σειρά διαφυλλικών 
προϊόντων YaraVita περιέχει θρε-
πτικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία και 
ειδικούς διαλύτες για απευθείας 
εφαρµογή στα φύλλα ή τον καρ-
πό των φυτών, εξασφαλίζοντας 
ταχεία δράση, µεγάλη διάρκεια 
και υψηλή αποτελεσµατικότητα.

Τώρα, η σειρά YaraVita ε-
µπλουτίζεται µε την προσθήκη 
του YaraVita COPTREL 500, ένα 
υγρό σκεύασµα χαλκού.

YaraVita COPTREL 500
Σύνθεση προϊόντος:

Εναιωρηµατοποιήσιµο συµπύ-
κνωµα 50% β/ο = 500 gr/l Cu. 

Το YaraVita COPTREL 500 εί-
ναι υγρό λίπασµα χαλκού υψη-
λής συγκέντρωσης για διαφυλ-
λικές εφαρµογές σε µεγάλο εύ-
ρος καλλιεργειών. 

Ασφαλές για την καλλιέργεια 
και τον χρήστη

Η ειδική φόρµουλα του 
YaraVita COPTREL περιορίζει 
τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας 
στα φυτά ακόµα και σε πολύ 
µεγαλύτερες δόσεις εφαρµογής 

Υγρό σκεύασµα που επι-
τρέπει την ευκολότερη δοσο-

µέτρηση και διαχείρισή του α-
πό τον χρήστη 

Καλή απορρόφηση και 
µεγάλο εύρος 
συνδυαστικότητας

Tο YaraVita COPTREL πε-
ριέχει διαφορετικού µεγέθους 
σωµατίδια χαλκού που επιτρέ-
πουν την γρήγορη αλλά και 
µακράς διάρκειας τροφοδοσία 
των φυτών µε χαλκό.

Το YaraVita COPTREL 500 
συνδυάζεται εύκολα µε πολλά 
προϊόντα αγροχηµικών, γεγο-
νός που εξοικονοµεί χρόνο και 
χρήµατα στον παραγωγό.

Η ελεύθερη πρόσβαση στην 
εφαρµογή TankMix µέσω δια-

δικτύου ή µέσω smart phone, 
παρέχει πληροφόρηση για την 
καταλληλότητα κάθε συνδυα-
σµού σκευασµάτων στη δεξα-
µενή ψεκαστικού διαλύµατος.

Φροντίζουµε τις καλλιέργειές 
µας µε YaraVita και είµαστε σί-
γουροι πως έχουµε δίπλα µας 

τον καλύτερο σύµµαχο για την 
επιτυχία των καλλιεργειών µας. 

Με σήµα το καραβάκι… Και 
γνώση, που καλλιεργεί ένα κα-
λύτερο αύριο.

*MARKETING & AGRONOMY 
MANAGER, YARA ΕΛΛΑΣ

Ο χαλκός είναι ένα από τα ιχνο-
στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη των φυτών. Η 
έλλειψη του χαλκού στα φυτά αν 
και δύσκολο να εντοπιστεί οπτι-
κά προκαλεί προβληµατική ανά-
πτυξη, καθυστερηµένη ανθοφο-
ρία, µειωµένη και υποβαθµισµένη 
παραγωγή, καθώς και µικρότερη 
αντοχή των φυτών σε ασθένειες.
Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµο-
γής µε χαλκούχα σκευάσµατα 
στον τοµέα της φυτοπροστασί-
ας είναι η µεγάλη προσκολλητι-
κότητα του στα φύλλα, η µεγάλη 
περίοδος δράσης του (εκτός και 
αν ακολουθήσει βροχόπτωση) 
και το µικρό του κόστος.

Αρχικά προτείνεται η χρήση 
βορδιγάλειου πολτού ή υδροξει-
δίου του χαλκού νωρίς τον χειµώ-
να µετά την πτώση των φύλλων 
και µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, 
ενώ αργότερα µπορεί να γίνει 
εφαρµογή του οξυχλωριούχου 
χαλκού ή πάλι υδροξειδίου του 
χαλκού που είναι λιγότερο φυ-

τοτοξικοί για να µην κινδυνεύ-
ει η νέα βλαστήση την άνοιξη. 

Ο βορδιγάλειος πολτός είναι 
πιο αποτελεσµατικός για την α-
ντιµετώπιση µυκήτων και σήψε-
ων των ριζών, ενώ πολύ διαδε-
δοµένη είναι και η εφαρµογή µε 
βάψιµο (επάλειψη) του κορµού 
των δέντρων και των τοµών από 
τα κλαδέµατα, µε πολτό µεγάλης 
συγκέντρωσης και µε µια βούρ-
τσα, για την προστασία των κορ-
µών από µολύνσεις του εδάφους.  

Οι γεωπόνοι αναφέρουν ότι τα 
χαλκούχα σκευάσµατα εκτός α-
πό µυκητοκτόνο δράση έχουν και 
σηµαντική βακτηριοκτόνο δρά-
ση. Χρησιµοποιούνται για την 
αντιµετώπιση και προστασία α-
πό βακτήρια όπως το βακτηρια-
κό κάψιµο της αχλαδιάς και το 
βακτηριακό έλκος των πυρηνο-
κάρπων. 

Στα πυρηνόκαρπα συστήνο-
νται προληπτικές εφαρµογές για 
εξώασκο, κορύνεο, βακτηριακό 
έλκος και φώµοψη, στα εσπερι-

δοειδή κατά τις κοµµίωσης και 
στην ελιά κατά της καρκίνωσης. 

Εν τω µεταξύ, ο χαλκός χρησι-
µοποιείται ως λίπασµα όταν πα-
ρατηρείται έλλειψή του, γεγονός 
που µπορεί να οδηγήσει την καλ-
λιέργεια σε παραµορφώσεις, µε-
ταχρωµατισµούς, καθυστέρηση 
ωρίµανσης και τελικά µειωµέ-
νη παραγωγή. Ο χαλκός εφαρ-
µόζεται είτε στο έδαφος, είτε δι-
αφυλλικά. Στο έδαφος, εφαρµό-
ζεται µε τηνχρήση αλάτων χαλ-
κού (θειικός χαλκός), σε µορφή 
χηλικών, ώστε να µπορεί το φυ-
τό να τον απορροφήσει και να 
µην αντιδράσει µε άλλες ουσί-
ες. Στην περίπτωση του διαφυλ-
λικού ψεκασµού, χρησιµοποι-
ούνται σκευάσµατα χηλικών α-
µινοξέων, τα οποία είναι µικρό-
τερα και πιο οικεία µόρια για τις 
καλλιέργειες από τα άλατα που 
εφαρµόζονται στο έδαφος, οδη-
γώντας έτσι σε ταχύτερη απορρό-
φηση του χαλκού διαµέσου της 
φυλλικής επιφάνειας.



ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

ΤΩΝ   ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ* 
& ΑΝΤΩΝΗ ΧΟΝΤΑ*

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες έχουν ιδιαί-
τερη σηµασία για τους  Έλληνες παρα-
γωγούς, τόσο για οικονοµικούς, όσο και 
για παραδοσιακούς λόγους. Είναι, ωστό-
σο, ευάλωτες σε πληθώρα ασθενειών.

Το Κορύνεο, ο Εξώασκος, το Φουζι-
κλάδιο, η Ανθράκωση, η Σεπτορίωση, 
το Γλοιοσπόριο, το Κυκλοκόνιο η Φυτό-
φθορα, η Κορυφοξήρα και διάφορες Βα-
κτηριώσεις είναι ορισµένες από τις ασθέ-

νειες που συναντώνται συχνά στη χώρα 
µας στα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα 
ακρόδρυα, την ελιά, τα εσπεριδοειδή αλ-
λά και το ακτινίδιο.

Για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊ-
όντων, αειφορίας και αύξησης του κέρ-
δους στις καλλιέργειες αυτές, είναι α-
ναγκαία η καταπολέµηση των ασθενει-
ών τους µε τη χρήση χαλκούχων σκευ-
ασµάτων.

Η διενέργεια ψεκασµών µε χαλκούχα 
σκευάσµατα βοηθάει στην πρόληψη των 
ασθενειών αλλά και την θωράκιση των 
καλλιεργειών για τα επόµενα καλλιερ-
γητικά στάδια και περιόδους.  

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του χαλ-
κού είναι: ο πολυθεσικός τρόπος δρά-
σης (παρεµπόδιση ανάπτυξης ανθεκτι-
κότητας), ο συνδυασµός υψηλής αποτε-
λεσµατικότητας και µεγάλης διάρκειας 
δράσης, το χαµηλό κόστος κ.α..

Η επιλογή της κατάλληλης µορφής χαλ-
κού στο  κατάλληλο στάδιο του βιολογι-
κού κύκλου των µικροοργανισµών κα-
θώς και της καλλιέργειας, συντελεί στη 
βέλτιστη αποτελεσµατικότητα.

Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ διαθέτει έναν 
πλήρη κατάλογο χαλκούχων σκευασµά-
των για την κάλυψη κάθε ανάγκης των 
Ελλήνων δενδροκόµων.

Χαλκούχα Σκευάσµατα 
της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ:

Nordox 75WG: Το Nordox 75WG είναι 
το µοναδικό σκεύασµα µε δραστική ου-
σία το Υποξείδιο του Χαλκού. Έχει τη µε-
γαλύτερη διάρκεια δράσης απ’ όλες τις 
µορφές χαλκού, εξαιρετική αντοχή στην 
έκπλυση από τη βροχή και υψηλή απο-
τελεσµατικότητα σε πλήθος ασθενειών.

Kocide 2000 WG: Το Kocide 2000WG, 
µε δραστική ουσία το Υδροξείδιο του Χαλ-
κού, εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποτελε-
σµατικότητα σε πλήθος ασθενειών, στα 
στάδια της καλλιέργειας που απαιτείται 
ταχεία δράση.  

Cuproxat 19SC (Τριβασικός Θειϊκός 
Χαλκός)

Champ 37,5WG (Υδροξείδιο Χαλκού)
Macc Super 36SC (Υδροξείδιο Χαλκού)
Cupravit OB 50WP (Οξυχλωριούχος 

Χαλκός)

*ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

& MKT ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑΣ

H σημασία της 
χρήσης χαλκούχων 
στη δενδροκομία
Οι προτάσεις της Κ&Ν Ευθυμιάδης για κάθε ασθένεια

Πρόληψη και θωράκιση
Η διενέργεια ψεκασµών µε 

χαλκούχα σκευάσµατα βοηθάει 
στην πρόληψη των ασθενειών 

αλλά και την θωράκιση των 
καλλιεργειών 



Για επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ

Ενόψει τρεις αγροτικές 
προκηρύξεις μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Σχέδια Βελτίωσης 
συλλογικών σχημάτων και αγροτουρισμός στις πρώτες 
προσκλήσεις που θα δημοσιευθούν αρχές του 2022  

Η ενίσχυση θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 50% 
του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρόγραµµα ενίσχυσης µεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων, Σχέδια Βελτίω-
σης συλλογικών σχηµάτων και επεν-
δύσεις αγροτουρισµού, είναι οι τρεις 
δράσεις που αναµένεται να προκη-
ρυχθούν τον Ιανουάριο του 2022 α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης. Η ενίσχυ-
ση θα κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 
50% του προϋπολογισµού των επεν-
δυτικών σχεδίων, ενώ για τη µεταποί-
ηση, τα ποσοστά θα αυξάνονται κατά 
10% για συλλογικές κινήσεις.  

Συνολικά το πρόγραµµα για τον α-
γροτικό τοµέα περιλαµβάνει πέντε βα-
σικές δράσεις ύψους 520 εκατ. ευρώ 
και εκτός από τις παραπάνω τρεις, α-
ναµένονται προσκλήσεις για αναδι-
άρθρωση καλλιεργειών που αφορά 
τις δενδρώδεις καλλιέργειες για όλη 
τη χώρα το οποίο θα διαχειριστούν α-
ποκλειστικά και µόνο συνεταιρισµοί 
και όχι µεµονωµένοι αγρότες. Και ε-
πίσης η γενετική βελτίωση ζώων, µε 
χρηµατοδότηση 15 εκατ. ευρώ περί-
που. Πιο συγκεκριµένα:

Για τη δράση καινοτοµία και πράσι-
νη µετάβαση στη µεταποίηση (185 ε-
κατ. ευρώ κονδύλια) αγροτικών προϊ-
όντων το ποσοστό της επιχορήγησης 
θα διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος 
του δικαιούχου, υποστηρίζοντας τη 
µετατροπή των µικρών οντοτήτων σε 
ισχυρές και βιώσιµες επιχειρήσεις (30% 
για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 45% 
για τις µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις). Tα ποσοστά θα αυξάνονται κα-
τά 10% για συλλογικές κινήσεις (συ-
νεταιρισµοί ή clusters), ενώ στη συµ-
βολαιακή γεωργία θα φτάνουν στο 
40% για τις µεγάλες. Όλες οι επενδύ-
σεις θα πληρούν κριτήρια επιλεξιµό-
τητας που σχετίζονται µε την πράσι-
νη σήµανση κατά 100%. H ελάχιστη 
επένδυση δεν πρέπει να είναι µικρό-

Στις τυπικές αποδόσεις των κτηνο-
τρόφων πλέον µπορούν να προ-
σµετρώνται τα «λοιπά προβατοει-
δή» πέρα από τα θηλυκά αναπα-
ραγωγής, γεγονός που µπορεί να 
διευκολύνει µε έξτρα µόρια την έ-
νταξή τους στο Μέτρο των Νέων Α-
γροτών. Η δυνατότητα προσµέτρη-
σης επιπλέον προβάτων που προ-
βλέπει η προκήρυξη έρχεται κατά 
παρέκκλιση της σχετικής ΥΑ. 

Σηµειώνεται πως η Τυπική Από-
δοση στην κατηγορία «λοιπά προ-
βατοειδή» είναι 59 ευρώ το κεφά-
λι. Για να ενταχθεί ένας κτηνοτρό-
φος στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
συγκεντρώνει 12.000 ευρώ Τυπική 
Απόδοση (ηπειρωτική Ελλάδα, Κρή-
τη, Εύβοια), 10.000 ευρώ στα νησιά 
και 8.000 ευρώ στα νησιά µε λίγους 
κατοίκους. Παράλληλα, τα περισσό-
τερα µόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύ-
σεις που συγκεντρώνουν τυπικές 
αποδόσεις άνω των 20.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη α-
ναφέρει τα εξής:

«Κατά παρέκκλιση του παραρτή-
µατος Ι της υπ’ αρ. 3764/24-9-21 

υπουργικής απόφασης «Λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής του υποµέτρου 
6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 
2020 κατά τη µεταβατική περίοδο 
2021 και 2022», οι τυπικές αποδό-
σεις των λοιπών προβατοειδών και 
λοιπών αιγοειδών δύνανται να λη-
φθούν υπόψη κατά τον υπολογι-
σµό της συνολικής τυπικής απόδο-
σης της εκµετάλλευσης ανεξάρτη-
τα από την ύπαρξη ή µη στην εκµε-

Προσμέτρηση μικρών ζώων

τερη από 1 εκατ. ευρώ για MµE (55% ε-
πιχορήγηση) και 3 εκατ. ευρώ για µε-
γάλες επιχειρήσεις (40% επιχορήγηση).  

Σχέδια Βελτίωσης συλλογικών 
σχηµάτων

Για τον εκσυγχρονισµό του πρωτογε-
νούς τοµέα (100 εκατ. ευρώ) η ελάχιστη 
επένδυση δεν πρέπει να είναι µικρότε-
ρη από 2 εκατ. ευρώ (50% επιχορήγη-
ση). Ενδεικτικά, δράσεις χρηµατοδότη-
σης αφορούν επενδύσεις από συλλο-
γικά συστήµατα για την επίτευξη θετι-
κών οικονοµιών κλίµακας, ανάπτυξη 
συστηµάτων της ιχνηλασιµότητας, έ-
ρευνα για τα ζώα γενετικής βελτίωσης.

Αγροτουρισµός
Για τον πράσινο αγροτικό τουρισµό 

(προϋπολογισµός 50 εκατ. ευρώ) θα 
καλύπτονται κτίρια, εξοπλισµός, νέες 
τεχνολογίες αλλά και µεταφορικά µέ-
σα. Oι επενδύσεις θα πληρούν κριτή-
ρια επιλεξιµότητας που σχετίζονται µε 
την πράσινη σήµανση κατά 40%-100%. 
H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να εί-
ναι µικρότερη από 2 εκατ. ευρώ (50% ε-
πιχορήγηση).  

Σηµειώνεται εδώ ότι τα χρήµατα α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης θα πρέπει 
να απορροφηθούν ταχύτατα και µέσα 
σε τρία χρόνια θα πρέπει να έχουν ο-
λοκληρωθεί όλα τα έργα και να έχουν 
εξοφληθεί οι επιδοτήσεις. 

Επιπλέον χρήµατα
Εφόσον υπάρξει αυξηµένη 

απορροφητικότητα πόρων δεν 
αποκλείεται να µεταφερθούν 

επιπλέον κονδύλια στις δράσεις 
του πρωτογενή τοµέα

Συνολικά 520 εκατ. 
ευρώ θα διατεθούν 
για τις ανάγκες 
του αγροτικού 
τοµέα στα πλαίσια 
των προκηρύξεων 
του Ταµείου 
Ανάκαµψης.

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Φυτεύσεις
Η αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών (170 εκατοµµύρια) 
θα αφορά τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες για όλη τη χώρα, 
το οποίο θα διαχειριστούν 
αποκλειστικά και µόνο 
συνεταιρισµοί και όχι 
µεµονωµένοι αγρότες.

Τουρισμός
Στον αγροτουρισµό οι 
επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια 
επιλεξιµότητας που σχετίζονται 
µε την πράσινη σήµανση κατά 
40%-100%. H ελάχιστη 
επένδυση δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από 2 εκατ. ευρώ 
(50% επιχορήγηση).  
. 

3 έτη
Τα χρήµατα από το Ταµείο 
Ανάκαµψης θα πρέπει να 
απορροφηθούν ταχύτατα 
και µέσα σε τρία χρόνια θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
όλα τα έργα και να έχουν 
εξοφληθεί οι επιδοτήσεις. 



στους Νέους 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2022-2027

50.000 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟI,
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

150.000

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

500.000

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

250.000

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Αυξημένη ενίσχυση
για αγροτικά στον
Αναπτυξιακό Νόμο
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος ανα-
µένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερ-
χόµενο έτος, µαζί µε την ενεργο-
ποίηση και του νέου Χάρτη Περι-
φερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Ο 
Χάρτης αυτός ορίζει τη µέγιστη 
ένταση περιφερειακών, επενδυ-
τικών ενισχύσεων και για τη νέα 
περίοδο αναµένεται να είναι αυ-
ξηµένες κατά 5% – 25%, σε σχέση 
µε ό,τι ισχύει σήµερα.

Με τα νέα δεδοµένα λοιπόν, τα 
ποσοστά θα διαµορφώνονται, δυ-
νητικά, έως 60% ενίσχυση για τις 
µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις 
µεσαίες και 80% για τις µικρές.

Αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν για 
τις Περιφέρειες του Βόρειου και 
του Νότιου Αιγαίου, καθώς επί-
σης της Κρήτης, αλλά και στη ∆υ-
τική Μακεδονία (λόγω απολιγνι-
τοποίησης).

Όλες οι επενδύσεις στον αγρο-
διατροφικό τοµέα µπορούν να ε-
πιδοτηθούν µε το κίνητρο της «ε-
πιχορήγησης» και µάλιστα µε το 
πλήρες ποσοστό που ισχύει για 
την ένταση ενίσχυσης ανά Περι-

φέρεια, σύµφωνα µε την πρόταση 
για το περιεχόµενο του Αναπτυξια-
κού Νόµου. Προβλέπεται µάλιστα 
οι εγκρίσεις των φακέλων να γί-
νονται σε διάστηµα µόλις 60 ηµε-
ρών όπως αναφέρει η ηγεσία του 
υπουργείου Επενδύσεων.

Για τις επενδύσεις που θα εντα-
χθούν στο καθεστώς µε τίτλο «Α-
γροδιατροφή-Πρωτογενής Παρα-
γωγή και Μεταποίηση Γεωργικών 
Προϊόντων – Αλιεία» επιλέξιµες 
δαπάνες είναι:

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγ-
χρονισµό κτιριακών εγκαταστάσε-
ων, ειδικών και βοηθητικών εγκα-
ταστάσεων των κτιρίων (για παρά-
δειγµα αγροτικές αποθήκες, αµελ-
κτήρια, στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ).

β) αγορά και εγκατάσταση και-
νούργιων σύγχρονων µηχανηµά-
των και λοιπού εξοπλισµού, συµπε-
ριλαµβανοµένων των τεχνικών ε-
γκαταστάσεων και των µεταφορι-
κών µέσων που κινούνται εντός 
του χώρου της εντασσόµενης µο-
νάδας (για παράδειγµα τρακτέρ, 
παρελκόµενα)

γ) Τα µισθώµατα της χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης (leasing) και-
νούργιων σύγχρονων µηχανηµά-
των και λοιπού εξοπλισµού.

δ)Το µισθολογικό κόστος των 
νέων θέσεων εργασίας, που δηµι-
ουργούνται ως αποτέλεσµα της 
πραγµατοποίησης του επενδυ-
τικού σχεδίου υπολογίζεται για 
δύο (2) έτη από τη δηµιουργία 
κάθε θέσης.

Από 19/11 οριστικοποίηση 
αιτηµάτων νέων αγροτών 
Από την Παρασκευή 19 Νοεµβρίου 
είναι διαθέσιµη η δυνατότητα 
οριστικοποίησης αιτηµάτων για 
αιτήσεις Νέων Αγροτών σύµφωνα 
µε ενηµέρωση του προϊστάµενου 
της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ 
ΠΑΑ, Θύµιου Τσιατούρα. 
Αιτήµατα από-οριστικοποίησης θα 
γίνονται δεκτά µέχρι και τις 13 
∆εκεµβρίου. Προφανώς, εφόσον 
επιλεγεί από-οριστικοποίηση ενός 
αιτήµατος, αυτό πρέπει να 
οριστικοποιηθεί εκ νέου, 
εµπρόθεσµα, µετά τη διόρθωσή του.
Η προθεσµία αιτήσεων για το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης 35-40.000 
ευρώ, λήγει στις 14 ∆εκεµβρίου και
στο ΠΣΚΕ έχει αναρτηθεί πλήρης 
οδηγός υποβολής. Επίσης έχουν 
αναρτηθεί πρότυπα των υπεύθυνων 
δηλώσεων που πρέπει να 
συµπληρωθούν ώστε να υπάρχει 
οµοιοµορφία στην υποβολή και να 
µην σηµειωθούν παραλείψεις στις 
υπεύθυνες δηλώσεις. Σηµειώνεται 
εδώ ότι αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν περί τις 20.000 
αιτήσεις, µε το πρόγραµµα να 
«χωράει» περί τους 11.500. 

τάλλευση θηλυκών προβατοειδών 
αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοει-
δών αναπαραγωγής αντίστοιχα. Ως 
τυπική απόδοση εισόδου ή τυπική 
απόδοση αρχικής κατάστασης ορί-
ζεται η τυπική απόδοση της εκµε-
τάλλευσης κατά το έτος αναφοράς 
το οποίο είναι το 2021. Ως τυπική 
απόδοση εξόδου ή ολοκλήρωσης, 
ορίζεται η τυπική απόδοση της εκ-
µετάλλευσης που επιτυγχάνεται 
κατά το έτος επίτευξης του στόχου 
επιχειρηµατικού σχεδίου».

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι ενίσχυσης 

είναι όλες οι αγροτικές 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτου 

µεγέθους, οι Αγροτικοί 
Συνεταιρισµοί, οι Οµάδες 

Παραγωγών κ.λπ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Νοεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι 
οριστικοποιήσεις φακέλων 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος». 
Στις 13 ∆εκεµβρίου λήγει 
η διορία για προσκόµιση 
του φυσικού φακέλου.  

Μέτρο 4.2 
Μεταποίηση
Παρατείνεται µέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου η αίτηση 
πρώτης πληρωµής για τους 
ενταγµένους στο Μέτρο 4.2 
της Μεταποίησης, οι οποίοι 
έχουν ήδη εγκεκριµένη 
εξάµηνη παράταση, 
σύµφωνα µε απόφαση στην 
διαύγεια του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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«Με την υποστήριξη 
πλέον της Temasek, 
ανοίγονται νέοι 
δρόµοι για τη Rivulis 
προκειµένου να 
πρωταγωνιστήσει 
τα επόµενα χρόνια», 
ανέφερε ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Επιχειρηµατικής 
Μονάδας της Rivulis 
για Ανατολική Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή 
και Κεντρική Ασία, 
Βασίλης Κυκριλής.

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα, η Rivulis 
σχεδιάζει επέκταση των αποθηκευτικών χώρων µέσα στο 2022. 

Ψηφιακή γεωργία 
και νέα προϊόντα 
άρδευσης Rivulis
H εταιρεία leader στη στάγδην άρδευση επενδύει στον 
ελληνικό αγροτικό τομέα με τέσσερα νέα προϊόντα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών έξυ-
πνης γεωργίας καθώς και στον σχεδιασµό και 
διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων στάγδην 
άρδευσης προχωρά η εταιρεία Rivulis η οποία 
από τα τέλη του 2020 πέρασε στην Temasek, 
έναν παγκόσµιο όµιλο επενδύσεων µε σηµα-
ντικές επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο της στον 
αγροτικό τοµέα µε έµφαση στη βιώσιµη και α-
ειφόρο ανάπτυξη. Η Rivulis, ένας από τους η-

γέτες στον τοµέα της στάγδην άρδευσης πα-
γκοσµίως, αναπτύσσει και διανέµει στην α-
γορά τα αναγνωρισµένα σήµατα Rivulis και 
Eurodrip. To σήµα Eurodrip εντάχθηκε στον 
όµιλο Rivulis το 2017. 

Τη νέα στρατηγική της εταιρείας, η οποία, 
στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω ενίσχυ-
ση των µεριδίων της στον τοµέα των ολοκλη-
ρωµένων έργων άρδευσης (turn-key projects), 
παρουσίασε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Επι-
χειρηµατικής Μονάδας της Rivulis για την Α-
νατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρι-
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Νέο υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης 
για τον φορέα 
πιστοποίησης 
Οξυγόνο 
Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης «Οξυγόνο-Ελλη-
νικός Φορέας Πιστοποίησης» επεκτείνεται στη Βόρεια Ελ-
λάδα και µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, έρχεται πιο κοντά στους 
αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και της 
Θράκης. Σκοπός του νέου υποκαταστήµατος είναι η άµε-
ση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της βόρειας Ελλάδας 
και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονοµίας µέσω 
της άµεσης και υψηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρε-
σιών µε ακεραιότητα, αµεροληψία και αντικειµενικότητα.

Ο «Οξυγόνο-Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης», είναι 
ένας ανεξάρτητος, αµιγώς ελληνικός φορέας ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Το επιστηµονικό της 
προσωπικό απαρτίζεται από νέους και έµπειρους επιστή-
µονες άκρως καταρτισµένους στον κλάδο της πιστοποί-
ησης, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης µε 
συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία. Συγκεκριµένα:

 Ιδρύθηκε το 2010 µε έδρα τα Τρίκαλα και έκτοτε δρα-
στηριοποιείται µε επιτυχία σε όλη την Ελλάδα στον τοµέα 
της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης.

 Το 2011 ολοκληρώθηκε η αρχική διαπίστευση σύµ-
φωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, όπως αντικαταστά-
θηκε από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065.

 Τo 2012 αναγνωρίστηκε ως εγκεκριµένος Οργανισµός 
Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργί-
ας µε κωδικό καταχώρησης GR-BIO-14 και µέχρι στιγµής 
έχει εκδώσει άνω των 10.000 πιστοποιητικών προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας. 

 Το 2017 αναγνωρίζεται από το ΞΕΕ ως εγκεκριµένος 
Φορέας Πιστοποίησης για τον έλεγχο και την κατάταξη του-
ριστικών καταλυµάτων και τον έλεγχο των σηµάτων Ελλη-
νικό Πρωινό και Boutique Hotel.

 Το 2018, λειτουργεί το πρώτο υποκατάστηµα στα Χα-
νιά, µε σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση των αγροτών-κτη-
νοτρόφων της Περιφέρειας Κρήτης.

 Το 2020 καταχωρείται από την γραµµατεία του GLOBALG.A.P. 
ως εγκεκριµένος φορέας πιστοποίησης προϊόντων κατά 
GLOBALG.A.P. στο υπό πεδίο Φρούτα και Λαχανικά.

 Το 2021 του ανατίθεται αποκλειστικά από το Επιµελη-
τήριο Τρικάλων το έργο του ελέγχου και της έκδοσης τεχνι-
κής έκθεσης για τη χορήγηση του σήµατος METEORISIMO. 

 Το 2021 θέτει σε πλήρη λειτουργία το νέο του υποκα-
τάστηµα στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό την άµεση εξυπηρέ-
τηση των πελατών του στην βόρεια Ελλάδα.

Η πολύχρονη εµπειρία του Οξυγόνο µαζί µε τις συ-
νεχείς επεκτάσεις των πεδίων διαπίστευσής του και το 
καταρτισµένο προσωπικό του, του επιτρέπουν την κά-
λυψη ενός ευρύτατου φάσµατος αναγκών πιστοποίη-
σης σε όλους τους τοµείς (πρωτογενής, δευτερογενής 
και τριτογενής) της οικονοµίας.

κή Ασία, Βασίλης Κυκριλή κατά τη διάρκεια εκ-
δήλωσης που πραγµατοποιήθηκε σε χώρο του 
Μεγάρου Μουσικής, την Τρίτη 16 Νοεµβρίου. 
«Με την υποστήριξη πλέον της Temasek, ανοί-
γονται νέοι δρόµοι για τη Rivulis προκειµένου 
να πρωταγωνιστήσει τα επόµενα χρόνια», ανέ-
φερε µεταξύ άλλων ο κ. Κυκριλής. 

∆ορυφορική πλατφόρµα Manna
Συγκεκριµένα, η Rivulis έχει ξεκινήσει την 

διάθεση στην Ελλάδα, της επιτυχηµένης δο-
ρυφορικής πλατφόρµας Manna, η οποία κα-
ταφέρνει, χωρίς την ύπαρξη αισθητήρων στο έ-
δαφος, να προσφέρει ακριβείς συµβουλές άρ-
δευσης σε πραγµατικό χρόνο στους αγρότες 
ανάλογα την καλλιέργειά τους (ακόµα και σε 
επίπεδο ποικιλίας). Η πλατφόρµα αυτή µάλι-
στα ήδη δοκιµάζεται πιλοτικά σε συνεργασία 

µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου, ανέφερε ο κ. Κυκριλής.

Εφαρµογή ReelView
Στο ίδιο χαρτοφυλάκιο εφαρµογών έξυπνης 

άρδευσης εντάσσεται και µια ακόµα, η ReelView, 
η οποία επιτρέπει στους χρήστες των προϊόντων 
Eurodrip και Rivulis να βλέπουν χωρίς επιπλέ-
ον κόστος χρήσιµες πληροφορίες για την καλ-
λιέργειά τους όπως δορυφορικούς χάρτες και 
εικόνες µε το επίπεδο βλάστησης και υγρασίας 
των φυτών, χρήσιµες για την έγκαιρη διάγνω-
ση προβληµάτων στο σύστηµα άρδευσης ή και 
πιθανών ασθενειών στην καλλιέργεια.

Rivulis Defend και D5000 CX
Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, που 

δεν είναι άλλος από τους σωλήνες στάγδην 
άρδευσης, η Rivulis παρουσίασε δύο νέα και 
καινοτόµα προϊόντα: πρόκειται για τον Rivulis 
Defend, τον πρώτο παγκοσµίως σωλήνα στά-
γδην άρδευσης ικανό να απωθεί έντοµα που 
µπορούν να δαγκώσουν και να τρυπήσουν τους 
σωλήνες, καθώς και τον D5000 CX, ο οποίος ε-
πιτυγχάνει ελαχιστοποίηση της εισχώρησης ρι-
ζών στον σωλήνα, που µπορούν να προκαλέ-
σουν φραγή στη ροή του νερού. Τα προϊόντα 
αυτά θα είναι διαθέσιµα στην Ελλάδα το 2022.

Κυκλική Οικονοµία
Μία ακόµα άµεση προτεραιότητα της 
Rivulis είναι η στήριξη της κυκλικής 
οικονοµίας. Σε αυτή τη κατεύθυνση, 
το προσεχές διάστηµα πρόκειται να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες σε συνερ-
γασία µε άλλες εταιρείες του κλάδου
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Για όσα κάνουμε 
κι όσα δεν κάνουμε 

 ∆ιαχρονικό: ∆εν είµαστε 
υπεύθυνοι µόνο για αυτό που 
κάνουµε, αλλά και για αυτό που δεν 
κάνουµε. Μολλιέρος 

 Ευφλεκτότητα: 
Χαρτογράφηση ευφλεκτότητας της 
«νεκρής» δασικής καύσιµης ύλης 
στην Ελλάδα για παρακολούθηση 
και αντιµετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών προσφέρει το ΕΑΑ 
https://meteo.gr/fire/fuelmoisture.
cfm. Ένας από τους σηµαντικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
ένταση και τη συµπεριφορά της 
φωτιάς είναι η περιεχόµενη 
υγρασία στη νεκρή καύσιµη ύλη 

(π.χ. βελόνες, 
φύλλα, κλαδιά) 
που αναφέρεται 
στη 
βιβλιογραφία 
ως «Dead Fuel 
Moisture 
Content-
DFMC». Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών. meteo.gr. 
ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 
5/11/2021

 Αγρο∆ασοπονία: Με τη 
φυτοκάλυψη αυξάνει η γονιµότητα 
του εδάφους του ελαιώνα. 
Επιστηµονική µελέτη µέτρησε την 
ποσότητα οργανικής ουσίας που 
προστίθεται στο έδαφος του 
ελαιώνα µετά από 4 πειραµατικά 
έτη και βρήκε ότι η οργανική ουσία 
ήταν 10,5-14,5 τόνοι. Είχαν σπαρεί 
το αγριόχορτο Brachypodium 
distachyon, άσπρο σινάπι και άγρια 
ρόκα. Μετά από 4 χρόνια, η 
συγκέντρωση του άνθρακα, του 
αζώτου και του καλίου αυξήθηκε 
στο έδαφος. Alameda del Obispo 
(Κόρδοβα, Ισπανίας), 12/11/2021   

 Τρύγος: Ο τρυγητός φέτος 
εξελίχθηκε ανοµοιόµορφα και µε 
ιδιαιτερότητες. Η παραγωγή της 
χώρας ήταν 171.040 τόνοι οίνου 
(µειωµένος κατά 25,9%). Τα 
αποθέµατα στις 31.7.2021 ήταν 
2.641.087hl. Οι τιµές σταφυλιού 
στον παραγωγό αυξήθηκαν 5-10% 
µετά την περσινή µείωση 30-50%. 
Το αµπελουργικό εισόδηµα 
συνέχισε την κατιούσα. Ο πράσινος 
τρύγος και η απόσταξη κρίσης ήταν 
ευκαιρία αθέµιτης κερδοφορίας για 
κερδοσκόπους. ΚΕΟΣΟΕ, 
25/10/2021.          *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά κυ-
κλοφόρησαν στην αγορά οι πρώτες 
φιάλες επώνυµου ελληνικού κρα-
σιού εσοδείας 2021, σε µια εξέλι-
ξη που από τη µια ανταποκρίνεται 
στις πιέσεις της αγοράς, από την 
άλλη όµως προβληµατίζει ορισµέ-
νους ανθρώπους του κλάδου που 
αξιολογούν την κίνηση ως βιαστι-
κή που µπορεί ακόµα και να εκθέ-
τει το προϊόν. 

Βορειοελλαδίτικες Μαλαγουζιές, 
Sauvignon Blanc και blends µε Α-
σύρτικο από τα κτήµατα Γεροβασι-
λείου, Βιβλία Χώρα, Παυλίδη, Κα-
ρυπίδη έχουν εδώ και µερικές ε-
βδοµάδες φτάσει σε κάβες ανά την 
επικράτεια, µε ένα µήνα διαφορά 
από το συνηθισµένο. Χοντρικά τα 
πρώτα ελληνικά λευκά συγχρονί-
ζονται µε την ηµέρα του Μποζολέ, 
που πέφτει πάντα την 3η Πέµπτη 
κάθε Νοέµβρη, όπως µεταφέρουν 
στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς. 

Ωστόσο φέτος, διανύουµε µια 
χρονιά κατά την οποία εδώ και δύο 
µήνες ελληνικά λευκά και ροζέ έ-

χουν εξαφανιστεί από την αγορά, 
µε τις λίστες αρκετών καταστηµά-
των εστίασης να µένουν λειψές. Η 
ζήτηση λοιπόν ήταν έντονη, ειδι-
κά φέτος που απ΄ ό,τι φαίνεται ό-
λο και περισσότερα µαγαζιά ειδι-
κά στα νησιά έχουν διαµορφώσει 
λίστες, οι οποίες µάλιστα δουλεύ-
τηκαν µε ιδιαίτερη απήχηση στους 
καταναλωτές, κυρίως από τον Ιού-
λιο και έπειτα. Αυτή η κατακόρυφη 
αύξηση της ζήτησης, είχε ως απο-
τέλεσµα ο ελληνικός επώνυµος α-
µπελώνας να γίνει περιζήτητος και 
δυσεύρετος παράλληλα. 

Την ίδια στιγµή, φαίνεται ότι κο-
ρυφώνεται και η τάση που θέλει τα 

φρέσκα κρασιά να έχουν µεγαλύτε-
ρη ζήτηση, ως µια παράµετρος που 
έρχεται να ενισχύσει τις αντικειµε-
νικές συνθήκες της αγοράς. 

Η µοναδική αντίρρηση που εκ-
φράζουν καλά εκπαιδευµένοι ου-
ρανίσκοι, έχει να κάνει µε το πόσο 
καιρό έµεινε το κρασί στη φιάλη. 
Αν και το φρέσκο ταιριάζει στη Μα-
λαγουζιά και το Sauvignon Blanc, 
εκφράζονται ανησυχίες για το κα-
τά πόσο πρόλαβαν τα θειώδη να 
στρογγυλέψουν και να καθίσουν ό-
πως λένε, αφού το φετινό χρονοδι-
άγραµµα εξελίχθηκε µε τέτοιο τρό-
πο ώστε να µην προλάβουν τα κρα-
σιά να ξεκουραστούν στη φιάλη.  

Νωρίτερα από ποτέ έφτασαν 
φέτος τα ελληνικά λευκά 
κρασιά του 2021 στα ράφια  
της κάβας Άδειασε η αγορά από λευκά και ροζέ του 

επώνυμου ελληνικού αμπελώνα με τους 
οινόφιλους να βλέπουν βιαστική τη διάθεση 

O Pau Roca, γενικός διευθυντής του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου.

Είναι πλέον καιρός για τους αµπελουργούς 
να προσαρµοστούν και να εξελιχθούν

Το ζόρικο 2021 για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία επιφύλαξε τον 
τρίτο συνεχόµενο τρύγο κάτω του µέσου όρου παραγωγής, αλλά οι 
αµπελουργοί λένε ότι η µακροπρόθεσµη απειλή της κλιµατικής αλλαγής 
είναι πολύ χειρότερη από τις βραχυπρόθεσµες διαταραχές. Μιλώντας 
από το Παρίσι την περασµένη εβδοµάδα για την καλλιέργεια της 
αµπέλου ο Pau Roca, ο γενικός διευθυντής του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Αµπέλου και Οίνου (OIV), ανέφερε ότι είναι πλέον καιρός για τους 
αµπελουργούς να προσαρµοστούν και να εξελιχθούν. Εκτός και αν 
θέλουν η φετινή µικρή σοδειά να γίνει η νέα κανονικότητα. Κλωνική 
επιλογή, ανθεκτικές στις ασθένειες και τις ανθεκτικές στην ξηρασία 
ποικιλίες σταφυλιών, αυτοί είναι µόνο λίγοι από τους τρόπους µε τους 
οποίους προσαρµόζονται οι επιστήµονες και οι αµπελουργοί. 

Προσαρµογή
Οι αµπελουργοί 

πρέπει να 
στραφούν σε 
ανθεκτικές 

στην ξηρασία 
ποικιλίες

Ζήτηση
Κορυφώνεται 

η τάση που 
θέλει τα 

φρέσκα κρασιά 
να έχουν 

µεγαλύτερη 
ζήτηση

Φρέσκα
Το φρέσκο 

ταιριάζει στη 
Μαλαγουζιά 

και το 
Sauvignon 

Blanc

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Ίσως να ακουστεί περίεργο στους απα-
νταχού οινόφιλους εντούτοις νέα µε-
λέτη διαπίστωσε ότι η απλή τοποθέτη-
ση εικόνας ενός γαλλικού κάστρου σε 
µια ετικέτα κρασιού είναι αρκετή για 
να πείσει πολλούς καταναλωτές ότι έ-
να κρασί είναι πιο ακριβό, µεταξύ άλ-
λων και άρα πιο ποιοτικό.

Ενδεικτική είναι η έρευνα, που ανα-
τέθηκε από την εκπτωτική αλυσίδα σού-
περ µάρκετ Aldi σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, η οποία 
αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές κρί-
νουν την ποιότητα του κρασιού από το 
πόσο κοστίζει και πώς είναι η ετικέτα. 

Μάλιστα, η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων κληθείσα να αποφασίσει ανά-
µεσα σε δύο ετικέτες υπέθεσε ότι ένα 
µπουκάλι κρασί αξίας 10 λιρών (περί-
που 12 ευρώ) µε εικόνα ενός πύργου 
στην ετικέτα ήταν το πιο ακριβό, ενώ 
µόνο το 15% κατανόησε στην πραγ-
µατικότητα το πιο ακριβό µπουκάλι, 
µια επιλογή 95 λιρών (περίπου 112 
ευρώ) µε ετικέτα µε απλή µαύρη πλά-
για γραφή σε µπεζ φόντο. Σε τυφλές 
γευστικές δοκιµές, ωστόσο, όπου µυ-
ρίστηκαν, δοκιµάστηκαν και βαθµο-
λογήθηκαν κρασιά, προτιµήθηκε ένα 
µπουκάλι κρασί από σούπερ µάρκετ 
αξίας 6,49 λιρών έναντι ενός µπου-
καλιού 36 λιρών που αγοράστηκε α-
πό ανεξάρτητο κατάστηµα λιανικής.

Για την έρευνα η Aldi συνεργάστη-
κε µε τον Charles Spence, ειδικό στην 
ψυχολογία καταναλωτών στα τρόφι-
µα και ποτά στο Πανεπιστήµιο της Οξ-
φόρδης, για να εξετάσει πώς οι άν-
θρωποι κρίνουν την ποιότητα όταν 
επιλέγουν το κρασί.

Άλλες αναφερόµενες «ιδιορρυθµί-
ες» στην εκτίµηση της αξίας του κρα-
σιού που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια 
της έρευνας δείχνουν ότι: το 25% των 
καταναλωτών πίστευαν ότι ο φελλός 
υποδεικνύει καλύτερο κρασί από ό,τι 

ένα που είχε βιδωτό καπάκι, ενώ οι ε-
ρωτηθέντες είπαν επίσης ότι θα πλή-
ρωναν έως και 40% περισσότερο για έ-
να κρασί µε πιο βαρύ µπουκάλι.

«Τα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκά-
θαρα ότι δεν παίρνετε πάντα αυτό που 
πληρώνετε όσον αφορά την προτίµη-
ση όταν δοκιµάζετε κρασιά στα τυφλά. 
Αυτό είναι απολύτως συνεπές µε πο-
λυάριθµες προηγούµενες µελέτες να 
δείχνουν ότι υπάρχει µικρή σχέση µε-
ταξύ της αρέσκειας και της τιµής στα 
κρασιά. Καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι 
αγοραστές χρησιµοποιούν συχνά την 
τιµή ως παράγοντα ποιότητας, αυτή 
η κλασική αγοραστική συµπεριφορά 
µπορεί συχνά να κοστίζει χιλιάδες πε-
λάτες µέσα σε µια ζωή.», δήλωσε ο κα-
θηγητής Charles Spence. 

ΖΗΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΟΣ

Αρκεί η εικόνα ενός πύργου 
στην ετικέτα για να φανεί ένα
κρασί πιο ακριβό και φανταχτερό

Χωρίς νοθεία ελαιόλαδο από φίλους και 
συγγενείς, λέει το 81% των καταναλωτών

Έχει ακόµη πολύ δρόµο η αποµά-
κρυνση των Ελλήνων καταναλω-
τών από την προµήθεια χύµα ε-
λαιολάδου σε «τενεκέ» από συγ-
γενείς και φίλους παραγωγούς και 
η εµπέδωση εµπιστοσύνης έναντι 
του τυποποιηµένου. Μάλιστα, το 
81% των καταναλωτών δεν φαίνε-
ται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νο-
θεία του ελαιολάδου διότι θεωρεί 
ότι το λάδι που προµηθεύεται από 
συγγενείς και γνωστούς δεν ενέ-
χει αυτό το ρίσκο, ενώ το κύριο µέ-
τρο που παίρνουν εκείνοι που ανη-
συχούν είναι η αγορά τυποποιηµέ-
νου ελαιολάδου συγκεκριµένης ε-
ταιρείας (56%). Για τους καταναλω-
τές η νοθεία σχετίζεται πρωτίστως 
µε άλλα φυτικά έλαια (π.χ. ηλιέ-
λαιο) και δευτερευόντως µε ανα-
µείξεις ελαιολάδων διαφορετικής 
ποιότητας ή γεωγραφικής προέ-
λευσης ή παραπλανητικές ετικέτες.

Αυτό τουλάχιστον καταδεικνύει η 
πανελλαδική µελέτη σχετικά µε τις 
γνώσεις, τη στάση και τη συµπερι-
φορά των Ελλήνων καταναλωτών 
ως προς την επιλογή, την ασφάλεια 
και τη νοθεία του ελαιόλαδου και 
της επιτραπέζιας ελιάς που διενερ-
γήθηκε στο πλαίσιο της Εµβληµατι-

κής ∆ράσης «Οι ∆ρόµοι της ελιάς» 
για λογαριασµό του ΕΦΕΤ από την 
εταιρεία Hellenic Research House.

Σύµφωνα µε την έρευνα οι πά-
ντες στην Ελλάδα (επί των ερωτού-
µενων), χρησιµοποιούν ελαιόλαδο 
µε όλους τους τρόπους µαγειρέµα-
τος µε αποκλειστική χρήση στις σα-
λάτες και τα µαγειρευτά, ενώ το 91% 
των καταναλωτών το θεωρεί ανώ-
τερο των άλλων φυτικών ελαίων.  
Επίσης προκύπτει ότι:

Η πλειοψηφία των νοικοκυ-
ριών (57%) χρησιµοποιεί εξαιρετι-
κό παρθένο ελαιόλαδο που προµη-
θεύεται από συγγενείς, φίλους και 
γνωστούς σε ποσοστό 74%.

Η αγορά τυποποιηµένου ελαιο-
λάδου φάνηκε να συνδέεται µε την 
πρόσβαση στην παραγωγή, όπου 
το 59% όσων δεν έχουν πρόσβαση 
αγοράζουν τυποποιηµένο.

Για όσους αγοράζουν τυποποι-
ηµένο, τα βασικά κριτήρια επιλογής 
είναι η τιµή (54%), η οξύτητα (44%) 
και η γεωγραφική ένδειξη (39%).

Μόνο το 19% γνώριζε ότι ένα 
ελαιόλαδο µπορεί να είναι πικρό ή 
πικάντικο στη γεύση επειδή είναι 
πλούσιο σε φαινολικά συστατικά τα 
οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες.

Πλησιάζει 
η ώρα 
της σταρ του 
εορταστικού
τραπεζιού
Καταλαµβάνει την πιο 
κεντρική θέση στο πιο 
επίσηµο εορταστικό 
γεύµα του χρόνου. 
Στη γαλοπούλα, τη 
«σταρ» του 
Χριστουγεννιάτικου 
τραπεζιού ποντάρει η 
Αµερικάνικη 
Γεωργική Σχολή, που 
εδώ και σχεδόν µισό 
αιώνα εκτρέφει τις 
πιο εύγεστες 
γαλοπούλες, σε 
υποδειγµατικούς 
πτηνοθαλάµους µε 
άριστες συνθήκες 
υγιεινής, στο 
αγρόκτηµά της. Η 
διάθεση των 
γαλόπουλων γίνεται 
από το campus store 
της, σε επιλεγµένα 
κρεοπωλεία και 
σούπερ µάρκετ σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Ο Charles Spence, ειδικός στην 
ψυχολογία καταναλωτών.

Περί νοθείας
Το κοινό εµπιστεύεται 
σε µεγάλο βαθµό τα 

ελαιοτριβεία και τους 
κρατικούς φορείς 
ελέγχου και πολύ 
λίγο τις εταιρείες 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ

57%

74%

59%



ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Έτοιµοι να κάνουν πράξη 
το όνειρό τους και να απο-
κτήσουν δικό τους µικρο-
ζυθοποιείο εµφανίζονται 
ο Στέλιος Αφεντούλης µε 
τη σύζυγό του Μαρία Αλε-
ξανδρίδου, οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια 
ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µικροζυθο-
ποίηση και ήδη παράγουν δύο ετικέτες craft 
µπύρας, κάτω από το σήµα «Dreamer Brewing».
Το ζευγάρι των gypsy brewers από τη Βέροια, 
δεν διαθέτει ακόµη δική του υποδοµή και ε-
ξοπλισµό, µε συνέπεια να αξιοποιεί τη ζυθο-
ποιεία Πηνειού στη Λάρισα, προκειµένου να 
παράγει τις µπύρες του.

«Το ζυθοποιείο είναι ο απόλυτος στόχος. ∆εν 
νοµίζω ότι µπορούµε να συντηρηθούµε και να 
βιοποριστούµε σαν gypsy. Είπαµε να µπούµε 
στην αγορά και σταδιακά να χτίσουµε το όνο-
µά µας, ενώ παράλληλα να περιµένουµε κά-

ποιο από τα προγράµµατα που 
έρχονται σιγά – σιγά, το Leader 
ή το ΕΣΠΑ και αν όλα πάνε καλά 
να προχωρήσουµε», αναφέρει ο 
κ. Αφεντούλης και συµπληρώνει 
πως «έχουµε το κτήριο και ήδη έ-
χουµε ξεκινήσει κάποιες εργασί-
ες για την προσαρµογή του. Οπό-
τε θεωρώ ότι θα τα καταφέρουµε. 

Είναι, πλέον, ένας στόχος ρεαλιστικός. Τώρα 
εάν προκύψουν αστάθµητοι παράγοντες, αυ-
τό κανείς δεν το γνωρίζει».

Αυτή τη στιγµή το ζευγάρι διαθέτει δύο στα-
θερές ετικέτες, µια lager µε χαρακτήρα και µια 
new England IPA, µια Hazy µπύρα δηλαδή, µε 
πολύ φρουτένια γεύση, µε τροπικά κιτρικά α-
ρώµατα και γεµάτο σώµα.

«Βράζουµε δίτονες µικρές παραγωγές και 
µόλις τελειώνει η µία πάµε στην άλλη, γιατί η 
αρχή µας είναι να πουλάµε κάτι φρέσκο», α-
ναφέρει ο κ. Αφεντούλης και διευκρινίζει πως 
το προϊόν κυκλοφορεί σε φιάλες των 330 ml 
και σε βαρελάκια.
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Dreamer Brewing

Ξεκίνησαν ως gypsy 
με όνειρο τα δικά τους 
καζάνια στη Βέροια
Με φρέσκιες μπύρες και one-off ετικέτες ένα ζευγάρι gypsy 
brewers έχει τώρα στόχο να φτιάξουν τη δική τους μονάδα 

Τάσεις
«Η σταθερή ετικέτα 
είναι οκ, αλλά είναι 

δύσκολο να καθιερω-
θεί. Το διαφορετικό 
µιας παρτίδας έχει 
πέραση και νοµίζω 
εκεί θα πρέπει να 

επικεντρωθούµε» λέει 
ο Στέλιος Αφεντούλης

Αυτή τη στιγµή η ζυθοποιία 
διαθέτει δύο σταθερές ετικέτες, 
µια lager µε χαρακτήρα και 
µια new England IPA µε πολύ 
φρουτένια γεύση και τροπικά 
κιτρικά αρώµατα.

Για τον Στέλιο και τη Μαρία η έµπνευση για το επιχειρηµατικό τους βήµα 
ήρθε το 2014, όταν σε ένα ταξίδι τους στη Σαντορίνη βρέθηκαν τυχαία στη 
µικροζυθοποιία Crazy Donkey, που είχε σε εξέλιξη τη διαδικασία παραγωγής.

Στέλιος Αφεντούλης
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Ως προς τα επόµενα σχέδια των δύο 
gypsy brewers, πρόκειται να βγει µια 
one off µπύρα και αν έχει εµπορική 
επιτυχία, θα αποτελέσει την τρίτη στα-
θερή ετικέτα. «Έχουµε στα σκαριά 
σίγουρα µια imperial stout µια µαύ-
ρη βαριά µπίρα και µια double IPA 
µε πολλή αλκοόλ γύρω στο 8%, πε-
ρισσότερο σώµα και πολύ πιο φρου-
τένια. Στις αρχές του 2022 θέλουµε 
να κάνουµε την double IPA και µέσα 
στη χρονιά και τη stout. Θα είναι πε-
ριορισµένης έκδοσης και αναλόγως 
της ανταπόκρισης που θα έχουν α-
πό το καταναλωτικό κοινό, ίσως µο-
νιµοποιηθούν», τονίζει.

Αναφορικά µε τη διάθεση της πα-
ραγωγής, το 80% της ποσότητας που 
παράγει το ζευγάρι, έχει προορισµό 
την αγορά της Αθήνας και ένα 20% 
στην αγορά της Θεσσαλονίκης και 
τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Στη 
Βέροια που είναι ο τόπος καταγωγής 
µας, λίγα πράγµατα. Ισχύει µάλλον 
το ρητό ότι κανείς δεν άγιασε στον 
τόπο του», σχολιάζει ο συνοµιλητής 
µας, ο οποίος διαβλέπει ότι η τάση 
πλέον και στην Ελλάδα είναι οι IPA’s 
γενικά κι ότι η µόδα είναι το διαφο-

ρετικό. «Η σταθερή ετικέτα είναι οκ, 
αλλά είναι δύσκολο να καθιερωθεί. 
Το διαφορετικό µιας παρτίδας έχει 
πέραση και νοµίζω εκεί θα πρέπει 
να επικεντρωθούµε», επισηµαίνει.

Για τον Στέλιο και τη Μαρία όλα 
ξεκίνησαν το 2014 όταν σε ένα τα-
ξίδι τους στη Σαντορίνη βρέθηκαν 
τυχαία στη µικροζυθοποιία Crazy 
Donkey, ενόσω εκεί ήταν σε εξέλι-
ξη η διαδικασία µικροζυθοποίησης. 
Το ζευγάρι µαγεύτηκε και στο µυα-
λό του µπήκε η ιδέα ότι επαγγελµα-
τικά η ζυθοποίηση είναι ο προορι-
σµός προς τον οποίο έπρεπε να κι-
νηθούν. «Έκτοτε ξεκίνησαν άπειροι 
πειραµατισµοί µε µικροζυθοποιήσεις 
στο σπίτι, ατελείωτο διάβασµα, απο-
τυχηµένες προσπάθειες και κόπος, 
αλλά βήµα – βήµα εξελιχθήκαµε», 
θυµάται ο κ. Αφεντούλης και σηµει-
ώνει πως «το πρώτο επαγγελµατικό 
προϊόν µας ήταν dreamer brewnig 
– Όνειρο, που έγινε στην πρότυπη 
µικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης τη 
Sknipa. Ήταν µια Hoppy Pale Ale και 
από εκεί και πέρα βγάλαµε αρκετές 
ετικέτες one off, µπύρες µιας παρτί-
δας, που είναι και µόδα».

Mόδα τα τελευταία χρόνια η παραγωγή 
μπύρας σε περιορισμένο αριθμό παρτίδων

DREAMER BREWING

Ο Στέλιος Αφεντούλης µε τη σύζυγό του Μαρία 
Αλεξανδρίδου από τη Βέροια, τα τελευταία τρία χρόνια 

ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µικροζυθοποίηση 
κάτω από το σήµα «Dreamer Brewing». Το ζευγάρι 

των gypsy brewers από τη Βέροια, δεν διαθέτει ακόµη 
δική του υποδοµή και εξοπλισµό, µε συνέπεια να 

αξιοποιεί τη ζυθοποιεία Πηνειού στη Λάρισα.

∆ιάθεση προϊόντος
Το 80% της ποσότητας, 

έχει προορισµό την αγορά 
της Αθήνας και ένα 20% 

στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης

ΒΕΡΟΙΑ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

ΕΛΓΑ
Άλλο ένα έτος 
ο Λυκουρέντζος
Στο σχέδιο νόµου που αφορά τον 
εκσυγχρονισµό της ίδρυσης και 
λειτουργίας κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, που κατατέθηκε 
στη Βουλή, µε το άρθρο 17 
παρατείνεται η θητεία του 
προέδρου ΕΛΓΑ Ανδρέα 
Λυκουρέντζου για ένα χρόνο. Το 
Άρθρο 17 λέει «Η θητεία του 
προέδρου του ΕΛΓΑ παρατείνεται 
από τη λήξη της έως και την 
19η.11.2022, ηµεροµηνία λήξης 
της θητείας των λοιπών µελών 
του ∆Σ του Οργανισµού». 

Πρώτη Διοίκηση  
Διεπαγγελματική 
Ακτινιδίου 
Εξελέγη οµόφωνα η ∆ιοίκηση της 
«Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ακτινιδίου» µε 
διακριτικό τίτλο «Ε∆ΟΑ» για την 
επόµενη πενταετία, µε πρόεδρο τον 
Χρήστο Κολιό, αντιπρόεδρο τον 
Ιωάννη Πασσαλίδη, οικονοµικό 
επόπτη τον Γιώργο Καλλίτση και 
µέλη ∆ηµήτριο Μανώση και Χρήστο 
Μητροσύλη. 

Μουζάκης
Επικεφαλής 
εσωτερικού ελέγχου
Ο Χρήστος Λιόσης ανέλαβε από τις 
17 Νοεµβρίου επικεφαλής της 
µονάδας εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας Ελ. ∆. Μουζάκης 
ΑΕΒΕΜΕ, αντικαθιστώντας τον 
Στέφανο Βόκολο που παραιτήθηκε 
από τα καθήκοντά του. Ο Χρήστος 
Λιόσης δεν είναι µέλος του ∆Σ της.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Για πρώτη φορά εντάσσονται στην 
διαδικασία κατάρτισης των δασικών 

χαρτών και άλλοι θεματικοί χάρτες όπως το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

που αποτυπώνει τις αγροτικές γαίες 

Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, 
πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφω-
τογραφιών (ιστορικής & σύγχρονης) αλλά, 
ως θεµατικοί που οφείλουν να αποτυπώ-
νουν την πραγµατική κατάσταση των δα-
σών και δασικών εκτάσεων και όχι την «φα-
νταστική» που αποτύπωναν οι προηγούµε-
νοι αναρτηθέντες χάρτες, οι οποίοι στηρί-
ζονταν αποκλειστικά στην φωτοερµηνεία 
των ιστορικών και σύγχρονων αεροφωτο-
γραφιών και στις πράξεις της ∆ασικής Υ-
πηρεσίας, αγνοώντας όµως όλες τις υπό-
λοιπες πράξεις της Πολιτείας.

Κατά την κατάρτιση των νέων δασικών 
χαρτών, πλέον θα λαµβάνονται υποχρε-
ωτικά υπόψη, όλες οι πολιτειακές πράξεις 
(κυρίως ατοµικές διοικητικές πράξεις καλυ-
πτόµενες από το τεκµήριο νοµιµότητας) µε 
τις οποίες άλλαξε η χρήση και αφιερώθηκε 
σε άλλη από τη δασική, υπό την προϋπόθε-
ση όµως της διατήρησης της χρήσης που 
τους δόθηκε µε την πράξη, αποτρέποντας 
την κατάρτιση ενός µη «πραγµατικού» δα-
σικού χάρτη µε επαγωγικό αποτέλεσµα, έ-
να εσφαλµένο δασολόγιο που θα προστά-
τευε ανύπαρκτες δασικές εκτάσεις και δάση. 

Τα παραπάνω αναφέρει ενηµερωτικό 

κείµενο των Προέδρων των Γεωπονικών 
Συλλόγων των Νοµών Μαγνησίας, Λάρι-
σας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας – 
Ευρυτανίας, στο οποίο παρατίθενται και 
οι αποφάσεις  1364-5/2021 της Ολοµέ-
λειας του ΣτΕ για τους δασικούς χάρτες. 
Μάλιστα, το κείµενο εκ µέρους των προέ-
δρων υπογράφει ο συντονιστής Κωνστα-
ντίνος Λάµπρος, Πρόεδρος Γεωπονικού 
Συλλόγου Μαγνησίας αναφέρει ότι ιδίως 
για τις αγροτικές εκτάσεις, θα λαµβάνο-
νται υποχρεωτικά υπόψη όλες οι πράξεις 
της αγροτικής νοµοθεσίας, µε την οποία 
άλλαξε νόµιµα η χρήση των εκτάσεων (α-
παλλοτριώσεις, αναδασµοί, αποφάσεις νο-
µαρχών κλπ) για να αντιµετωπιστούν, µεί-
ζονα ζητήµατα του Ελληνικού Κράτους (ε-
πίλυση του επισιτιστικού, αποκατάσταση 
προσφύγων, αντιµετώπιση της ακτηµοσύ-
νης, αναδιανοµή της κατακερµατισµένης 
αγροτικής γης κ.α.). 

Έτσι για πρώτη φορά εντάσσονται στην 
διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρ-
τών και άλλοι θεµατικοί χάρτες όπως το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
που ουσιαστικά  είναι ο σύγχρονος θεµα-
τικός χάρτης αποτύπωσης και καταγρα-
φής των αγροτικών γαιών και όχι µόνο. 

Αξιοσηµείωτη, είναι η υποχρέωση της 
διατήρησης της αποδοθείσας χρήσης, η 
διαφύλαξη της αγροτικής οικονοµίας, η 
εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής 
και της αγροτοδιατροφικής επάρκειας, η 
οποία συνιστά ύψιστης σηµασίας υποχρέ-
ωση των πολιτών και της πολιτείας για λό-
γους Εθνικού συµφέροντος.  

Mε υπόβαθρο 
ΟΠΕΚΕΠΕ
οι θεματικοί

δασικοί 
χάρτες

Αναγνώριση αγροτικής γης

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Πολύτιµες οι αγροτικές γαίες
«Η Ολοµέλεια του ΣτΕ µε τις αποφάσεις 

1364-5/2021 αφουγκράστηκε την αγωνία 
των Γεωπονικών Συλλόγων των Νοµών Μα-
γνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων 
Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, έβαλε τέλος στην 
ταλαιπωρία και την αναστάτωση χιλιάδων 
πολιτών που κατέχουν αγροτικές γαίες και 
επιβεβαίωσε την άποψή µας, πως, πράγµα-
τι, οι αγροτικές γαίες (κτηνοτροφικές και 
καλλιεργήσιµες) είναι πολύτιµες για το Ε-
θνικό Συµφέρον. Ταυτίζονται µε το συµφέ-
ρον των πολιτών είτε ασχολούνται και βι-
οπορίζονται από την αγροτική οικονοµία, 
είτε των υπολοίπων ως κατόχων, χρηστών, 
καταναλωτών ή εµµέσως ωφελούµενων της 
αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας, 
της καλλιέργειας της γης, της κτηνοτροφί-
ας.», αναφέρει το κείµενο των Προέδρων 
των Γεωπονικών Συλλόγων.

Μεταξύ άλλων το κείµενο αναφέρει […] 
«Mε την κοινή µας παρέµβαση oι Γεωπό-
νοι της Κεντρικής Ελλάδος, µε σεβασµό 
στο Σύνταγµα της Χώρας, την Εθνική και 
την Ενωσιακή νοµοθεσία, προασπιζόµενοι 
το Εθνικό συµφέρον, τη διαφύλαξη της α-
γροτοδιατροφικής επάρκειας και αντιλαµ-
βανόµενοι την σπουδαιότητα της άµεσης 
αλλά, ταυτοχρόνως και ορθής κατάρτισης 
των δασικών χαρτών, συνεισφέραµε µε 
πλήθος επιχειρηµάτων υπέρ της ισχύος της 
προσβαλλόµενης ΥΑ του ΥΠΕΝ, Κωστή Χα-
τζηδάκη, (η οποία εξειδίκευσε προς εφαρ-
µογή µε άριστο τρόπο το άρθρο 48 του ν 
4685/2020 και κυρίως την καθολική ανα-
µόρφωση των ∆Χ ερειδόµενη στην ως άνω 
διάταξη νόµου) και εµµέσως του άρθρου 
48 υποστηριζόµενα από πλούσιο αποδει-
κτικό υλικό το οποίο προσκοµίσαµε, υπό 
την καθοδήγηση και δια των νοµικών µας 
συµβούλων.

Αγροτικές γαίες -ακόµα και προ
του 1960- παρουσιάζονταν ως 
∆άση και ∆ασικές Εκτάσεις

Με τον τρόπο αυτό συµβάλαµε καθορι-
στικά στη διαµόρφωση της Ιστορικής από-
φασης της Ολοµέλειας του ΣτΕ αφενός, µε 
την απόκρουση των προβαλλόµενων λό-
γων ακυρώσεων των αντιδίκων µας, ΓΕΩ-
ΤΕΕ, ΠΕ∆∆Υ, WWF, GREENPEACE κ.α. και 
αφετέρου, µε την ενηµέρωση των µελών 
της ολοµέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
∆ικαστηρίου της Χώρας, δια των προβαλ-
λόµενων ισχυρισµών µας όπως συντάχθη-
καν από τους νοµικούς µας συµβούλους, 
για τα ανυπέρβλητα προβλήµατα που δη-
µιούργησαν οι αρχικές αναρτήσεις (και µε-
ρικές κυρώσεις) των ∆Χ, καθόσον παρου-
σίαζαν νόµιµα διαµορφωθείσες αγροτικές 
γαίες -ακόµα και προ του 1960- ως ∆άση 
και ∆ασικές Εκτάσεις.[…]

Μετά από δεκαετίες παλινωδιών δροµο-
λογήθηκε επιτέλους αποφασιστικά, η κα-
τάρτιση ορθών ∆ασικών Χαρτών, που προ-
στατεύουν τον φυσικό πλούτο και το περι-
βάλλον ενώ ταυτόχρονα, δεν θίγουν τα κε-
κτηµένα και επίσης Συνταγµατικά προστα-
τευόµενα δικαιώµατα των πολιτών όπως της 
ιδιοκτησίας και της αγροτικής οικονοµίας.

Η αρχή του τεκµηρίου της νοµιµότητας 

των διοικητικών πράξεων, της χρηστής δι-
οίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστο-
σύνης του διοικουµένου που αντλεί νόµι-
µα δικαιώµατα, τα οποία η ίδια η πολιτεία 
του απένειµε προ δεκαετιών ιδίως, όταν 
αυτά εξυπηρετούν µε διαχρονική επιτυχία 
έναν ευρύτερο δηµόσιο σκοπό όπως η α-
γροτική οικονοµία, αποτυπώνεται µε εµ-
φατικό τρόπο στην απόφαση του ΣτΕ «..ό-
πως της ανάπτυξης του πρωτογενούς το-
µέα της οικονοµίας, η οποία σχεδιάσθηκε 
κατά την αγροτική και εποικιστική νοµο-
θεσία και επιβεβαιώθηκε ως ιστορικώς ε-
πωφελής για τη Χώρα σε πλήρη αρµονία 
µε την τότε, αλλά και µετέπειτα, συνταγµα-
τική τάξη...» [σκέψη 19].

Απαγορεύεται η µεταβολή 
του προορισµού των δασών 
και των δασικών εκτάσεων

Επίσης, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την 
Ολοµέλεια του ΣτΕ «…..Η σύνταξη δασολο-
γίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Α-
παγορεύεται η µεταβολή του προορισµού 
των δασών και των δασικών εκτάσεων, ε-
κτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία 
η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρή-
ση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέ-
ρον….» [σκέψη 7]

Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, 
πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφω-
τογραφιών (ιστορικής & σύγχρονης) αλλά, 
ως θεµατικοί χάρτες, οφείλουν να αποτυ-
πώνουν την πραγµατική κατάσταση των 
δασών και δασικών εκτάσεων και όχι την 
πλασµατική που αποτύπωναν οι προηγού-
µενοι αναρτηθέντες χάρτες, οι οποίοι στη-
ρίζονταν αποκλειστικά στην φωτοερµηνεία 
των ιστορικών και σύγχρονων αεροφωτο-
γραφιών και στις πράξεις της ∆ασικής Υ-
πηρεσίας, αγνοώντας όµως όλες τις υπό-
λοιπες πράξεις της πολιτείας.». […]

Αξιοσηµείωτη, είναι η υποχρέωση της 
διατήρησης της αποδοθείσας χρήσης και 
η διαφύλαξη της αγροτικής οικονοµίας, 
η εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής 
και της αγροτοδιατροφικής επάρκειας, η 
οποία συνιστά ύψιστης σηµασίας υποχρέ-
ωση των πολιτών και της πολιτείας για λό-
γους Εθνικού συµφέροντος. 

Είναι χαρακτηριστικό το συνοπτικό από-
σπασµα της απόφασης που τονίζει πως: «Η 
εµφάνιση αυτών των εκτάσεων, ως δασι-
κών θα ναρκοθετούσε και την ανάπτυξη 
των γεωργικών δραστηριοτήτων, οι οποί-
ες, ιστορικά, συνέβαλαν στη µεταπολεµι-
κή ανόρθωση της χώρας και στον επισιτι-
σµό του πληθυσµού της, τα οποία είχε υ-
πόψη του το Σύνταγµα και γι’ αυτό, άλλω-
στε, επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση µεταβο-
λή του προορισµού των δασών για γεωρ-
γικές χρήσεις ».

∆ιορθώσεις εσφαλµένων
δασικών χαρτών

Συνοπτικά, µε τις αποφάσεις της η µείζο-
να Ολοµέλεια του ΣτΕ αναγνωρίζει τη συ-
νταγµατικότητα των προαναφερθεισών δια-
τάξεων και τη στοχευµένη προσπάθεια ορ-
θής αναµόρφωσης των εσφαλµένων ∆α-
σικών Χαρτών βάσει του άρθρου 48 του ν 
4685/2020:

Επικυρώνει την ΥΑ και το άρθρο 48 
του ν 4686 ορίζοντας ότι πλέον οι δασικοί 
χάρτες θα καταρτιστούν και οι αναρτηθέ-
ντες - µερικώς κυρωθέντες θα αναµορφω-
θούν, όχι βάσει µόνο τις φωτοερµηνείας 
των δυο αεροφωτογραφιών και των πρά-
ξεων της ∆ασικής Υπηρεσίας, αλλά, αφού 
ληφθούν υπόψη και οι πράξεις της διοίκη-
σης δια των οποίων η άλλαξε η χρήση των 
εκτάσεων από δασική και αφιερώθηκε σε 
άλλη µη δασική όπως ορίζει η εκδοθείσα 
κατ εφαρµογή της παρ. 11 του ανωτέρω άρ-
θρου, µε αριθµό 64663/2956/03.07.2020 
(Β’ 2773) Απόφαση Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στα άρθρα 1 και 2 
της οποίας, απαριθµούνται οι διοικητικές 
πράξεις των παραγράφων 6ζ’και 7 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979, που οφείλεται να 
συµπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες.

Τονίζει πως οι εκτάσεις, οι οποίες έ-
χουν αφιερωθεί µε πολιτειακές πράξεις 
στην αγροτική χρήση πριν από το Σύνταγ-
µα του 1975, αποσυνδέονται από τη δασι-
κή νοµοθεσία, εφόσον εξακολουθούν να 
καλλιεργούνται, όχι µόνο από τους διαδό-
χους όσων είχαν αποκατασταθεί, αλλά και 
από τους διαδόχους των τότε ιδιοκτητών.

Εντάσσει στην διαδικασία ελέγχου της 
διατήρησης της αγροτικής χρήσης την λή-
ψη υπόψη του χαρτογραφικού ψηφιακού 
υποβάθρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε .

Εξαιρεί από τη δασική νοµοθεσία περι-
οχές που έχουν εγκατασταθεί βιοµηχανι-
κές εγκαταστάσεις, ακόµη και µετά το Σύ-
νταγµα του 1975, εφόσον η ίδρυσή τους 
έχει επιτραπεί βάσει διοικητικών πράξεων.

Ρυθµίζει τα ζητήµατα των περιοχών, 
που καταλαµβάνονται από εγκεκριµένα 
σχέδια πόλεων ή περιλαµβάνονται εντός 
οικισµών, τα όρια των οποίων έχουν κα-
θοριστεί µε διοικητικές πράξεις, σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία, έστω και 
µετά την ισχύ του Συντάγµατος του 1975.

Το ∆ικαστήριο οµοφώνως επιβεβαιώ-
νει την ισχύουσα νοµολογία του περί χρο-
νικής προτεραιότητας του ∆ασολογίου έ-
ναντι του Κτηµατολογίου, υπό την έννοια 
ότι η κτηµατογράφηση πρέπει να στηρίζε-
ται σε αξιόπιστους δασικούς χάρτες.

Αλλαγή 
χρήσης
Κατά την κατάρτιση των νέων 
δασικών χαρτών, πλέον θα 
λαμβάνονται υποχρεωτικά 
υπόψη, όλες οι πολιτειακές 
πράξεις με τις οποίες άλλαξε 
η χρήση και αφιερώθηκε σε 
άλλη από τη δασική, υπό 
την προϋπόθεση όμως της 
διατήρησης της χρήσης που 
τους δόθηκε με την πράξη

Αναχαίτιση
συνθηκών 
δάσωσης λόγω 
εγκατάλειψης 
αγροτικής γης
Η Ολοµέλεια του ΣτΕ χαρακτηριζει 
αποφασιστικής σηµασίας την συµµετοχή 
του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατάρτιση των δασικών 
χαρτών µε την απόφαση (αρ. 1364/21 - 
Σκέψη 16). «…..η υποχρεωτική λήψη υπόψη 
του αρχείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία 
προβλέπει η ως άνω απόφαση, καθιστούν 
αποφασιστικής σηµασίας τη συµµετοχή του 
εν λόγω Οργανισµού στην κατάρτιση των 
δασικών χαρτών» […] Επειδή, στο άρθρο 1 
της προσβαλλόµενης απόφασης 
απαριθµούνται ενδεικτικώς και κατά τρόπο 
εξειδικευµένο οι διοικητικές πράξεις, οι 
οποίες συνεπάγονται την εξαίρεση των 
εκτάσεων στις οποίες αφορούν από τη 
δασική νοµοθεσία κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 3 παρ. 6 περ. ζ΄ του ν. 998/1979. 
Ορίζει, ειδικότερα, η παρ. 1 ότι «Σε 
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 
10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, 
διοικητικές πράξεις που λαµβάνονται 
υπόψη για εφαρµογή της διάταξης της 
περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979 είναι, ιδίως, οι 
ακόλουθες: ……Στη συνέχεια εξετάζεται η 
διατήρηση της αποδοθείσας χρήσης, 
ειδικώς δε ως προς τις εκτάσεις που 
φέρουν στον καταρτισθέντα δασικό χάρτη 
το χαρακτηρισµό ∆Α (παλιότερα «δασικές» 
και κατόπιν «αγροτικές»), θα ελέγχεται, 
καταρχήν, το χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
ενεργοποιούν ή όχι δικαιώµατα οικονοµικής 
ενίσχυσης, τούτο δε προκειµένου να 
διαπιστωθεί ότι ως «Α» σήµερα (δηλαδή 
«αγροτική») νοείται πράγµατι η γεωργική 
χρήση, και, πλέον, θα τίθεται πρωτεύων 
χαρακτηρισµός ΑΑ µε ειδική δευτερεύουσα 
πληροφορία ότι καταλαµβάνονται από 
πράξεις τις διοίκησης. […]».
Επίσης, η απόφαση µε αριθµ. 1364/21 - 
(Σκέψη 19η) επισηµαίνει:  «[…]. Πράγµατι, η 
έκδοση διοικητικών πράξεων αφιέρωσης 
ορισµένης έκτασης στις αγροτικές 
δραστηριότητες δεν έχει ως µόνο 
αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντων για 
την ικανοποίηση των αναγκών επισιτισµού 
του πληθυσµού, αλλά νοµιµοποιεί, εφόσον 
επιχειρείται σε συµφωνία µε το Σύνταγµα 
και το νόµο, και τις ενέργειες των 
καλλιεργητών προκειµένου να διατηρηθεί ο 
αγροτικός χαρακτήρας των εκτάσεων 
αυτών, και, ιδίως, να ανακόπτεται η φυσική 
τάση της γης να καλύπτεται από άγρια φυτά 
(θάµνους, φρύγανα κ.λπ.), τα οποία θα 
παρεµπόδιζαν την καλλιέργεια και, κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας, θα 
δηµιουργούσαν προοπτικώς τις κατάλληλες 
συνθήκες για δάσωση, αναπόδραστη 
συνέπεια της εγκατάλειψης της γης. 
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Άµεση καταβολή του 40% των ζηµιών σε όλες 
τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής, α-
φορολόγητο πετρέλαιο σε όλους τους καλλι-
εργητές, µείωση της τιµής του ρεύµατος περι-
λαµβάνει το διεκδικητικό πακέτο αιτηµάτων 
αγροτών της Θεσσαλίας που πραγµατοποίη-
σαν την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου κινητοποίηση 
µε τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. ∆εκάδες 
τρακτέρ που ξεκίνησαν από τον Τύρναβο έκα-

ναν «έφοδο» στο κέντρο της Λάρισα µε τους 
αγρότες µε κατεύθυνση προς την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας στην οποία και κατέθεσαν υπόµνη-
µα µε τα αιτήµατα τους. Οι αγρότες διαµαρτύ-
ρονται τόσο για το υψηλό κόστος παραγωγής 
όσο και για το γεγονός ότι 7 µήνες µετά τους 
παγετούς του Απρίλη, υπάρχουν µεγάλες αδι-
κίες στην καταβολή των αποζηµιώσεων για τις 
υπερπρώιµες ποικιλίες (big bang, early may 

crest, carioca) οι οποίες ασφαλίστηκαν ως υ-
περπρώιµες όπως γινόταν κάθε χρόνο, τις ο-
ποίες σήµερα πετάνε απ’ έξω και θα πληρω-
θούν φέτος µε τα µισά χρήµατα (από 0,68 σε 
0,32) . Στο µεταξύ, σε επ’ αόριστον κατάλη-
ψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο 
προχώρησαν το µεσηµέρι της Τρίτης αγροτο-
κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο παγκρήτιας κινη-
τοποίησης, µε αίτηµα αιχµής τις επιδοτήσεις.

Αποζημιώσεις, φθηνό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

«Παγώνει» όλα 
τα πρόστιμα και 
τις διοικητικές 
πράξεις για διακοπή 
λειτουργίας 
σταβλικών μονάδων 
κοντά σε οικίες το 
νέο νομοσχέδιο 
που βρίσκεται προς 
ψήφιση στη Βουλή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα ακόµη νοµοσχέδιο που θα επιχειρήσει 
να βάλει τάξη στις άδειες σταβλικών εγκατα-
στάσεων, κατατέθηκε στη Βουλή την περασµέ-
νη εβδοµάδα, το οποίο εισάγει ρυθµίσεις για 
τη νοµιµοποίηση πρόχειρων καταλύµατων, 
και «παγώνει» έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 
όλες τις διοικητικές πράξεις για διακοπή λει-
τουργίας, ή πρόστιµα σε υφιστάµενες κτηνο-
τροφικές εγκαταστάσεις ώστε να εκδώσουν 
άδεια διατήρησης. Παράλληλα το νοµοσχέ-
διο µε τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγ-
χρονισµού της ίδρυσης και λειτουργίας κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσεων», προβλέπει ό-
τι εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή 
σε όµορα κτήρια οι κτηνοτρόφοι µπορούν 
να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν µονά-
δα µεταποίησης επεξεργασίας ζωικών προ-
ϊόντων αλλά και να διαθέτουν από τις εγκα-
ταστάσεις τους ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα. 

Ειδικότερα το νοµοσχέδιο προβλέπει σύµ-
φωνα µε τα όσα ανέφερε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός: 

Εισάγεται για πρώτη φορά στον ορισµό 
του πρόχειρου καταλύµατος, υλικά όπως το 
πάνελ πολυουρεθάνης και το µπετόν.

∆ίνεται για πρώτη φορά τη δυνατότητα 
τροποποίησης των υφιστάµενων κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κα-
τοικηµένων περιοχών µε µοναδικό σκοπό 
τη βελτίωση των υφιστάµενων συνθηκών υ-
γιεινής του ζωϊκού κεφαλαίου ή τον εκσυγ-
χρονισµό δραστηριοτήτων, όπως για παρά-
δειγµα για να κατασκευάσουν αρµεκτήρια.

Εξαιρούνται ρητά τα πρόχειρα καταλύ-
µατα από την υποχρέωση βεβαίωσης απαλ-
λαγής από την οικοδοµική άδεια. 

Τίθεται ρητή προθεσµία 60 ηµερών για 
την εισήγηση του δασαρχείου σε περίπτωση 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε χορτολιβα-
δικές και βραχώδεις εκτάσεις όπου υπάρχουν 
κυρωµένοι δασικοί χάρτες.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής ει-
δικής οικολογικής αξιολόγησης, από τις κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις µικρής δυναµικό-
τητας, όταν πρόκειται να εγκατασταθούν ή 
βρίσκονται ήδη σε περιοχές natura.

Καταργείται το πρόστιµο διατήρησης αυ-

θαίρετων κτιρίων από 20% σε 5% του προστίµου 
ανέγερσης και διατήρησης για όσα αυθαίρετα 
έχουν κατασκευασθεί µετά την 28η.07.2011 
στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Αντικαθιστόνται τα αρχιτεκτονικά σχέ-
δια των πρόχειρων καταλυµάτων µε  απλά 
σκαριφήµατα, µειώνοντας το κόστος στο µι-
σό. Αυτό έχει ως παράλληλο αποτέλεσµα και 
την µείωση του χρόνου για τη σύνταξή τους.

∆ίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρό-
φους για καθετοποίηση της επιχείρησής 
τους, αφού θα µπορούν να επεξεργάζονται 
τόσο τα ζωικά προϊόντα (όπως γάλα, κρέας, 
αυγά) όσο και τα υποπροϊόντα (απόβλητα για 

Στο νοµοσχέδιο 
προβλέπεται η 
νοµιµοποίηση αυ-
θαίρετων στάβλων 
εντός ενός έτους 
από τη βεβαίωση 
της παράβασης.

Για μονάδες κοντά σε οικισμούς 
Ένας χρόνος διορία 
για άδεια διατήρησης 
σταβλικών μονάδων 

400�800
ΜΕΤΡΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α

150
ΜΕΤΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΟΥΣ
ΜΕ >21 ΜΜΖ

100�600
ΜΕΤΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
 ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΤΑ ΜΜΖ

50�250
ΜΕΤΡΑ

ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ 
ΕΦΟΣΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΕΤΣΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΤΑ ΜΜΖ

ΑΝΑΛΟΓΑ
ΤΑ ΜΜΖ 
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Τη διαµαρτυρία του για την άνιση κατανοµή 
των κονδυλίων (συνολικά 420 εκ. ευρώ) α-
νά περιφέρεια στην 3η πρόσκληση των Νέ-
ων Αγροτών, εκφράζει το Παράρτηµα Ανα-
τολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας καθώς όπως υποστηρί-
ζει τους διατίθενται τα µικρότερα κονδύλια.

«Ενώ συνολικά η µεσοσταθµική αύξηση 
των κονδυλίων στην πρόσκληση των νέων 

Γεωργών του 2021 σε σχέση µε αυτή του 
2016 είναι 68,1%, ανά περιφέρεια παρατη-
ρούµε τις µικρότερες αυξήσεις στις περιφέ-
ρειες ευθύνης µας. Έτσι για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας έχουµε τη µικρότερη 
αύξηση κονδυλίων της χώρας σε ποσοστό 
7,70% και στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. αύξηση 
µόνο 46,33%.», αναφέρει το Παράρτηµα Α-
νατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ.

Την ίδια ώρα, σε άλλες περιφέρειες της 
χώρας παρατηρούνται αυξήσεις κονδυλί-
ων από 219%, 363%, 582%, 700% και µέχρι 
777%, αναφέρει.

Ζητά σε επόµενη τροποποίηση του µέτρου, 
την αύξηση των κονδυλίων  δεδοµένου ότι 
η περιφέρεια ΑΜΘ, είναι µία αγροτική περι-
φέρεια και µια από τις φτωχότερες της Ελλά-
δος και της Ευρώπης.

Άνιση η κατανομή για Νέους Αγρότες λένε οι Μακεδόνες  

Χωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι η «φά-
µπρικα» που έχει στηθεί γύρω από 
τη διάθεση, στην αγορά, «µαϊµού» 
βιολογικών προϊόντων. Πριν καλά – 
καλά καθίσει η σκόνη που σηκώθη-
κε µε τα δήθεν βιολογικά κοτόπου-
λα και αβγά, για τα οποία υπήρξαν 
ανακλήσεις παρτίδων και επιβλήθη-
καν σχετικές κυρώσεις, οι ελεγκτι-
κές αρχές έχουν «δέσει» ανάλογη υ-
πόθεση µε ελληνικά ρύζια που µό-
νο κατ’ ευφηµισµό είναι βιολογικά.

Απόλυτα διασταυρωµένες πλη-
ροφορίες, που έχουν περιέλθει σε 
γνώση της Agrenda, αναφέρουν 
πως πολύ σύντοµα θα υπάρξουν α-
νακοινώσεις από τον ΕΛΓΟ – ∆ήµη-
τρα για περιπτώσεις µε δήθεν βιο-
λογικό ρύζι, που έχουν εντοπιστεί 
στην ευρύτερη περιοχή της Χαλά-
στρας Θεσσαλονίκης.

Στο µικροσκόπιο του ελεγκτικού 
φορέα, κατά τις ίδιες πηγές, µπήκαν 
από το περασµένο καλοκαίρι γύρω 
στις 6-7 περιπτώσεις παραγωγών, οι 
οποίοι παρουσιάζουν παραστατικά 
πιστοποιητικού φορέα ότι ασκούν 
την ρυζοκαλλιέργεια µε πρωτόκολ-
λο βιολογικής παραγωγής, αλλά 
στην πράξη φαίνεται πως γίνεται 
χρήση χηµικών φυτοπροστατευτι-
κών, που αφήνουν κατάλοιπα στο 
τελικό προϊόν.

«Το νερό που χρησιµοποιείται για 

την άρδευση των ορυζώνων κου-
βαλά έτσι και αλλιώς διάφορα υ-
πολείµµατα από φυτοπροστατευ-
τικά και µια σειρά από άλλα στοι-
χεία, που απαγορεύονται στα βιο-
λογικά. Επιπλέον, τα ρύζια έχουν 
και σοβαρά ζιζάνια, τα οποία για να 
καταπολεµηθούν µε αποτελεσµατι-
κό τρόπο απαιτούνται χηµικά σκευ-
άσµατα», σηµειώνεται από συνοµι-
λητή µας, που έχει γνώση λεπτοµε-
ρειών της υπόθεσης.

Τα δείγµατα που συλλέχθηκαν α-
πό τα ελεγχόµενα κτήµατα στάλθη-
καν για αναλύσεις στο Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και σε 
όλες τις περιπτώσεις ανιχνεύθηκαν 
χηµικά υπολείµµατα, καταρρίπτο-
ντας τους ισχυρισµούς περί προϊό-
ντων βιολογικής καλλιέργειας. Συ-
νεπεία αυτών των διαπιστώσεων, οι 
πιστοποιητικοί φορείς πήραν µέ-
τρα, µετά τις πρώτες αναλύσεις και 
υποβάθµισαν τα συγκεκριµένα χω-
ράφια από το καθεστώς των βιολο-
γικής καλλιέργειας. Οι ελεγχόµε-
νοι προέβησαν µάλιστα στη συνέ-
χεια σε ενστάσεις, αλλά, όπως µας 
αναφέρθηκε, και στους επανελέγ-
χους του Ινστιτούτου οι αναλύσεις 
κατέληξαν στα ίδια ποσοστά χηµι-
κών ουσιών, που είχαν ανιχνευθεί 
στα πρώτα δείγµατα. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

παραγωγή βιοαερίου) ιδιοπαραγωγής τους, 
είτε εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασής 
τους είτε σε όµορο ακίνητο. 

Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι χώροι στέ-
γασης των εργατών γης από τον λειτουργικό 
χώρο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από 
τον οποίο µετρούνται οι αποστάσεις.

∆ίνεται η δυνατότητα µείωσης των απο-
στάσεων κατά 25%, όχι µόνο στον κτηνοτρό-
φο αλλά και στον επιχειρηµατία, για παρά-
δειγµα τον βιοτέχνη, τον βιοµήχανο, που δρα-
στηριοποιείται πλησίον του κτηνοτρόφου. Με 
τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η διαδικασία.

Καταργείται η απαίτηση τήρησης από-
στασης από τα σφαγεία.

Επιτρέπεται η µείωση των αποστάσεων 
µέχρι 50%, δηλαδή στο µισό απ’ όσο επιτρέ-
πεται µέχρι σήµερα, στις κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στα σύ-
νορα της χώρας µας και σε απόσταση έως 10 
χιλιοµέτρων απ’ αυτά.

Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λει-
τουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων 
περιοχών, και εφόσον επιθυµούν να συνε-
χίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι 
τις 31.12.2022.

Έλεγχοι
Ανάλογοι 

διασταυρωτικοί 
έλεγχοι, πραγµα-
τοποιούνται και 
σε άλλα προϊ-
όντα µεγάλου 

ενδιαφέροντος 
για τον αγροτικό 

τοµέα

Στο μικροσκόπιο του ΕΛΓΟ παρτίδες 
με δήθεν βιολογικό ρύζι από τη Χαλάστρα

Αποζηµίωση και 
µετεγκατάσταση

Αν µετά την 
εγκατάσταση, 
κτηνοτροφικής µονάδας
εκδοθούν οικοδοµικές 
άδειες για κατοικίες, 
ξενοδοχεία, σχολεία, 
στρατόπεδα ή άλλη 
δραστηριότητα, η 
κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση δεν 
επηρεάζεται, αναφέρει 
το νοµοσχέδιο. Αν όµως 
η εγκατάσταση των 
λοιπών δραστηριοτήτων 
χωρεί βάσει 
χωροταξικού ή 
πολεοδοµικού σχεδίου, 
το οποίο δεν περιέχει 
µεταβατικές ρυθµίσεις, ο 
κτηνοτρόφος 
αποζηµιώνεται για να 
µετεγκατασταθεί. 



Agrenda46 Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σκοπιμότητες 
βλέπει 
η LA FARM 
και ζητά 
δικαιοσύνη
Για καταστρατήγηση των διαδικασιών 
ελέγχου, και για «βαρύτατες και 
σκοτεινές σκοπιµότητες», κάνει λόγο 
η LA FARM, µετά την ανακοίνωση 
της οριστικής ανάκλησης και 
αφαίρεσης της πιστοποίησης του 
ΦΕΤΑ ΠΟΠ. Η εταιρεία- προσφεύγει 
εκ νέου στη δικαιοσύνη και µιλά για 
«εγκέφαλους» µε αναφορές 
προσωποποιηµένων ευθυνών στον 
ΕΛΓΟ και αναµένει τις ενέργειες του 
υπουργού, ώστε «σε τάχιστο χρόνο 
να διενεργήσει τον επιβαλλόµενο 
έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης».
Σε ανακοίνωση της επισηµαίνει 
µεταξύ άλλων: «∆εδοµένης της από 
την αρχή άρνησης µας, για την 
οιαδήποτε παραβατική µας 
συµπεριφορά, µετά και από 
εξονυχιστικούς ελέγχους στην 
επιχείρησή µας τους τελευταίους δύο 
µήνες και υποβολή του συνόλου των 
απαιτούµενων εγγράφων, όπως επίσης 
και λήψη πολλαπλών και τυχαίων 
δειγµάτων των προιόντων µας, η 
Υπηρεσία και τα ελεγκτικά Όργανα 
και πορίσµατα, κατέληξαν ανεπιφύλακτα 
στο ότι η εταιρία µας τηρεί πλήρως όλες 
τις προδιαγραφές για την ΦΕΤΑ ΠΟΠ 
και δεν υπάρχει το παραµικρό 
πρόβληµα (ειδική έκθεση ελέγχου 14 
και 15/10/2021 τριών ελεγκτών του 
ΕΛΓΟ- ∆ήµητρα µετά από αιφνιδιαστικό 
έλεγχο στις εγκαταστάσεις µας). [...]
Αναµενόταν λοιπόν, εύλογα και δίκαια 
η άρση της προσωρινής ανάκλησης και 
η αποκατάσταση της λειτουργίας της 
εταιρίας, όπως άλλωστε επέβαλε ο 
σεβασµός στην νοµιµότητα [...]. Ωστόσο 
οι τελευταίες εξελίξεις µας διέψευσαν 
και επιβεβαίωσαν αυτό που είχαµε 
οσµιστεί, ότι δηλαδή τελικά κάτι άλλο 
συνέβαινε… Αργά το απόγευµα της 
12.11.2021 και ενώ αναµέναµε και την 
διοικητική ανάκληση της απόφασης του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, όπως έκανε 
άλλωστε ο ίδιος σε άλλη περίπτωση, 
λάβαµε γνώση νέας απόφασης! στην 
οποία αυτή τη φορά αποφασιζόταν η 
οριστική ανάκληση της πιστοποίησης![...]
Αφήνουµε ασχολίαστη την αναφορά 
που συµπεριλαµβάνεται και στο δελτίο 
τύπου (που ήδη πάντως υπήρχε 
στην ανασταλείσα απόφαση) και την 
επαναλαµβάνουν για ένα δείγµα, 
ένεκα συσκευαστικού λάθους, διότι είναι 
προφανές ότι αυτό το κάνουν για να 
αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώµη 
και να προσδώσουν την χροιά που 
θέλουν και την κάλυψη που θέλουν 
στην σε βάρος µας παρανοµία.[...].

Οι μεγάλες τρύπες της Φέτας 
και η μάχη των εντυπώσεων
Tα νομικά παράθυρα ρίχνουν στο τέλος της μέρας στα μαλακά τους νοθευτές

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Πιο σύνθετο απ’ όσο δείχνει σε πρώτη ανά-
γνωση, µοιάζει να είναι τελικά το θέµα της 
οριστικής ανάκλησης της άδειας για την πα-
ραγωγή Φέτας, από την τρικαλινή εταιρεία 
γάλακτος L.A. FARM A.E., παρά την ενθου-
σιώδη ανακοίνωση µε την οποία παρουσί-
ασε τη σχετική απόφαση των αρµόδιων αρ-
χών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα νοµικά παράθυρα που αφήνουν ορ-
θάνοιχτα τέτοιου είδους διενέξεις, αποδει-
κνύονται πολύ πιο σηµαντικά από τις εντυ-
πώσεις που προσωρινά τουλάχιστον επι-
χειρούν να κερδίσουν οι πολιτικοί διαχει-
ριστές της υπόθεσης. Αν µάλιστα ισχύει ό-
τι η απόφαση για την οριστική ανάκληση 
της πιστοποίησης για την παραγωγή προ-
ϊόντος ΠΟΠ (Φέτα), ήρθε µια µόλις ηµέρα 
µετά την θετική απάντηση στα ασφαλιστι-
κά µέτρα που κατέθεσε η υπόλογος για νο-
θεία εταιρεία, και την προσωρινή διαταγή 
που πέτυχε (κοινοποιήθηκε στο υπουργείο 
στις 11 Νοεµβρίου) για άρση της ανάκλη-
σης µέχρι την τακτική εκδίκαση της υπό-
θεσης, τότε δεν αποκλείεται η σπουδή των 
αρχών επί του θέµατος (µια µέρα µετά) να 
κρύβει µεθοδεύσεις για λόγους πολιτικών 
εντυπώσεων.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι σε λάθος κα-
τεύθυνση. Οι συντελεστές του κλάδου οφεί-
λουν να συµµορφωθούν µε τους κανόνες 
που διέπουν το καθεστώς της Φέτας, πριν 
να είναι πολύ αργά για το εν λόγω εθνικό 

προϊόν της χώρας και τη σηµασία που έχει 
αυτό για την κοινωνία της υπαίθρου και την 
οικονοµία της χώρας.

Η υπόθεση της γαλακτοβιοµηχανίας L.A. 
FARM A.E. στην περίπτωση της οποίας οι πα-
ραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΠ είναι α-
διαµφισβήτητες (πιάστηκε µε τη γίδα στην 
πλάτη), αυτό που µένει τώρα να αποδειχθεί 
είναι αν θα πληρώσει ακριβά για τις πράξεις 
της στο πλαίσιο µιας νέας πολιτικής προστα-
σίας του εθνικού πλούτου ή αν θα είναι α-
πλά ένας τρόπος να πεισθούν οι υπόλοιποι 
συντελεστές του κλάδου να µην κάνουν το 
ίδιο. Υπάρχει βέβαια ανοιχτό πάντα το εν-
δεχόµενο, στο τέλος της ηµέρας να µη γί-
νει και τίποτα. ∆ηλαδή, προσωρινά και µό-
νο η εν λόγω εταιρεία να λειτουργήσει ως 
φόβητρο, οι πολιτικά υπεύθυνοι να κερδί-
σουν σ’ αυτή τη φάση τις εντυπώσεις και 
στο τέλος της ηµέρας, τα νοµικά παράθυ-
ρα να δώσουν και στη συγκεκριµένη επι-

χείρηση τη δυνατότητα να «πέσει στα ελα-
φρά» και φυσικά να συνεχίσει απρόσκοπτα 
τη δραστηριότητά της ακόµα και στην πα-
ραγωγή Φέτας.   

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου αναφέρει:

«Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αποφάσισε την οριστι-
κή ανάκληση και αφαίρεση της πιστοποίησης 
της επιχείρησης «L.A. FARM Α.Ε.», για το προ-
ϊόν «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», µετά την ολοκλήρωση της 
ελεγκτικής διαδικασίας, που έλαβε χώρα µε 
την γνωστοποίηση στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα της 
οριστικής απόφασης του Ανώτατου Χηµικού 
Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κρά-
τους, αναφορικά µε την εξέταση δείγµατος 
προϊόντος «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΠΟΠ» ιδιωτικής ετι-
κέτας, σε τάπερ 400 gr,  µε την επισήµανση 
«ΦΕΤΑ, επιλογή µου, µεγαλύτερη των 3 µη-
νών ωρίµανσης», παραγόµενο από την επι-
χείρηση «L.A. FARM Α.Ε.»., το οποίο είχε λη-
φθεί στο πλαίσιο ελέγχων και δειγµατοληψι-
ών κλιµακίων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σε κατα-
στήµατα λιανικής πώλησης (σούπερ µάρκετ). 
Η εν λόγω απόφαση, για το ανωτέρω δείγµα-
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΠΟΠ, αναφέρει ότι: «είναι ΜΗ ΚΑ-
ΝΟΝΙΚΟ, διότι περιέχει µόνο αγελαδινό γά-
λα αντί για πρόβειο και γίδινο γάλα και έχει 
υγρασία σε ποσοστό (60,24±0,38)% που υ-
περβαίνει το µέγιστο όριο του 56%, καθώς και 
λίπος επί ξηρού (41,52±0,72)% που υπολεί-
πεται του ελαχίστου ορίου του 43%, ώστε να 
µπορεί να χαρακτηριστεί το προϊόν ως τυρί 
ΦΕΤΑ. Η ονοµασία του δείγµατος «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-
ΠΟΠ» παραπλανά τον καταναλωτή ως προς 
την ταυτότητα και τη σύνθεση του τροφίµου».

Αγελαδινό
Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν 

µόνο η διαπίστωση του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους ότι το 

δείγµα «φέτας» ήταν µη κανονικό 
καθώς περιείχε αγελαδινό γάλα, 

που οδήγησε στην οριστική 
ανάκληση του ΠΟΠ, από την εν 
λόγω εταιρεία, εδράζεται και σε 

άλλα επιβαρυντικά στοιχεία
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Αιχµές ότι η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης επιδιώκει την περισσότερο χρονοβόρα 
και ως εκ τούτου αναποτελεσµατική κατ’ εξαίρεση 
έγκριση από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για την 
αντιµετώπιση της κρίσης στην αγορά σταφίδας 
αφήνει ο γαλάζιος βουλευτής Μεσσηνίας, Περικλής 
Μαντάς. Με επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε την 
Τετάρτη 17 Νοεµβρίου, µετά δηλαδή από την 
επανεκκίνηση των προσπαθειών Λιβανού να πάρει 
το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για ενίσχυση 
των παραγωγών, ο Μεσσήνιος Βουλευτής 
υποστήριξε πως η µόνη αποτελεσµατική λύση 
που µπορεί να δοθεί πλέον είναι µέσω ενός 

προγράµµατος άµεσης απόσυρσης µε εθνική 
χρηµατοδότηση, ενώ σχολίασε ότι το υπουργείο 
διαχειρίστηκε «εντελώς λάθος ολόκληρη την 
υπόθεση από την αρχή». Απαντώντας ο υφυπουργός 
Γιώργος Στύλιος διαφώνησε ότι η συγκεκριµένη 
απόσυρση είναι σύµφωνη µε τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και γι’ αυτό ζητήθηκε να υπάρξει κατ’ 
εξαίρεση έγκριση, σηµειώνοντας αφενός ότι αυτή 
την οδό σκοπεύει να ακολουθήσει το υπουργείο 
και αφετέρου ότι υπάρχουν χρήµατα τα οποία υπό 
προϋποθέσεις µπορούν να διατεθούν ως ενίσχυση 
απευθείας προς τους παραγωγούς, µετά όµως 
από σχετική ευρωπαϊκή έγκριση.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προς την κατεύθυνση παρέµβασης 
στην αγορά ζωοτροφών και αγροτι-
κών εισροών κινείται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µε όλο και περισσότερα 
κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα, να διεκδικούν µια ρύθµι-
ση για την αντιµετώπιση του κύµατος 
ανατιµήσεων που εκτροχιάζει σταθε-
ρά τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
αγροτικών και κτηνοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων του µπλοκ.

Τα κράτη µέλη επέστρεψαν στο αί-
τηµα αυτό κατά τη διάρκεια του Συµ-
βουλίου των υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ τη ∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου και µέ-
νει τώρα να φανεί το ύφος της παρέµ-
βασης αυτής, δηλαδή εάν θα δοθεί το 
ελεύθερο στα κράτη µέλη να προχω-
ρήσουν σε έκτακτες κρατικές ενισχύ-
σεις του κλάδου ή αν θα υπάρξει µια 
κοινή γραµµή.

Εδώ και µερικές ηµέρες τα στελέ-
χη του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης εξετάζουν το ενδεχόµενο επι-
δότησης των κτηνοτρόφων για αγορά 
ζωοτροφών, από ένα κονδύλι ύψους 
25 εκατ. ευρώ, το οποίο ωστόσο δεν έ-
χει γίνει αποδεκτό µε θέρµη από τους 
συντελεστές της παραγωγής, αφού ό-
πως εκτιµούν, το ποσό είναι πολύ µι-
κρό για να έχει κάποιον ουσιαστικό 
αντίκτυπο στα οικονοµικά τους, ειδι-
κά στην περίπτωση που τα ποσά αυ-
τά θα κατευθυνθούν για την κάλυψη 
των αναγκών όλων των κλάδων της 
εγχώριας κτηνοτροφίας. Σε περίπτω-
ση ωστόσο που η Κοµισιόν δώσει το 
πράσινο φως για µια διευρυµένη πα-
ρέµβαση στο εν λόγο πεδίο, τότε δεν 
αποκλείεται το αρχικό κονδύλι να δι-
πλασιαστεί, αφού προέρχεται από το 

Μέτρο 14  - Ευζωία των Ζώων συνολι-
κού προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ. 

Αν και τα αιτήµατα για κάποιου εί-
δους παρέµβαση στο ζήτηµα των α-
γροτικών εισροών που εκτροχιάζουν 
σταθερά τα οικονοµικά αποτελέσµα-
τα των αγροτικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων του µπλοκ, πέφτουν 
βροχή, µέχρι στιγµής η Κοµισιόν έχει 
αποφύγει να εµπλακεί σε κάποια δρά-
ση, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι οι πι-
έσεις θα εντείνονται, ειδικά στην προ-
οπτική η πληθωριστική κατάσταση στις 
αγορές να διατηρηθεί για τουλάχιστον 
12 µε 18 µήνες ακόµα. Ήδη, κτηνοτρό-
φοι αναφέρουν στην Agrenda ότι δεν 
θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν για 
πολύ ακόµα σε αυτά τα κοστολόγια.

Κατά την παρέµβασή του, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ει-

δική µνεία στην αύξηση του κόστους 
παραγωγής, λόγω της συνδυαστικής 
αύξησης του κόστους των ζωοτρο-
φών, των λιπασµάτων, των µεταφο-
ρικών εξόδων και φυσικά των καυ-
σίµων και της ενέργειας, ζητώντας 
παράλληλα ειδικά µέτρα ενίσχυσης 
για τους κτηνοτρόφους.

Πέρα από τη συστράτευση µε το 
µέτωπο των χωρών που διεκδικούν 
κάποια παρέµβαση στην αγορά ζω-
οτροφών, ο Έλληνας υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, επανέφερε 
στις Βρυξέλλες το αίτηµα της Ελλά-
δας για ειδικό πρόγραµµα απόσυρ-
σης της µαύρης κορινθιακής σταφί-
δας, καθώς και πόρους στήριξης για 
προϊόντα που εµφανίζουν προβλή-
µατα µειωµένης παραγωγής όπως 
ο οίνος, τα κηπευτικά και οι ελιές.

Όπως αναφέρεται σε υπόµνηµα που 
συζητήθηκε στο πλαίσιο του Συµβου-
λίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, 
για ορισµένους τοµείς της κτηνοτρο-
φίας, το αυξανόµενο κόστος των εισ-
ροών, ιδίως των ζωοτροφών, συµπίε-
σε τα περιθώρια κέρδους πέρα  από τα 
αποδεκτά επίπεδα. Πλέον, η πλειοψη-
φία των κρατών µελών έχει επιστήσει 
την προσοχή σε αυτήν την κατάσταση. 

Να σηµειωθεί ότι γενικά, οι πληθω-
ριστικές πιέσεις έχουν γίνει ισχυρότε-
ρες: η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα λι-
πάσµατα και, το πιο εντυπωσιακό, οι 
ναύλοι έχουν σηµειώσει απότοµες αυ-
ξήσεις τιµών κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2021 και πιο πρόσφατα. Ωστόσο 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επι-
µένει να βλέπει µε αισιόδοξα φίλτρα 
την κατάσταση στις αγορές. 

Παρέμβαση 
Κομισιόν στο πεδίο 

των ζωοτροφών 
Πληθαίνουν οι 

φωνές για μια 
παρέμβαση στην 

αγορά ζωοτροφών, 
όσο το κόστος στην 

κτηνοτροφική 
παραγωγή βγάζει 

εκτός οικονομικού 
προγραμματισμού 

τις εκμεταλλεύσεις

Με εθνικούς πόρους 
άµεση απόσυρση

 αποθεµάτων και κατ’
εξαίρεση ενίσχυση,
η λύση στη σταφίδα

Παρέμβαση
Μένει να φανεί εάν θα 
πρόκειται για το ελεύθερο 
στα κράτη να προχωρήσουν 
σε έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις του κλάδου ή αν 
θα υπάρξει µια κοινή γραµµή

Κονδύλι
Η επιδότηση των 
κτηνοτρόφων για αγορά 
ζωοτροφών, από ένα 
κονδύλι 25 εκατ. ευρώ, 
θεωρείται ότι είναι πολύ 
µικρό για να έχει κάποιον 
ουσιαστικό αντίκτυπο 
στα οικονοµικά τους. 

Αυξήσεις
Οι πληθωριστικές πιέσεις 
έχουν γίνει ισχυρότερες: 
η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, 
τα λιπάσµατα και οι ναύλοι 
έχουν σηµειώσει απότοµες 
αυξήσεις τιµών κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2021 
και πιο πρόσφατα.
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ΓΡΗΓ. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«Ας συµβιβαστούµε την 
ιδέα ότι δεν τελειώνει αύριο 
η πανδηµία. Η πανδηµία θα 
κρατήσει καιρό, άρα 
χρειάζεται αναδιάρθρωση 
του τρόπου σκέψης των 
πραγµάτων. Στη Γαλλία 
προετοιµαζόµαστε για το 5ο 
κύµα, που θα είναι των 
εµβολιασµένων που δεν θα 
έκαναν την τρίτη δόση.»

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛ. ΚΙΝΑΛ
«Η παράταξη [σ.σ ΚΙΝΑΛ]
αυτή τη στιγµή χρειάζεται 
καθαρές θέσεις, προοπτική 
και πρέπει να µεγαλώσει. 
Πρέπει πρώτα να 
διεκδικήσει το ρόλο της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
και µετά να έχει προοπτική 
εξουσίας και να εκφράσει 
όσους δεν µπορεί να 
εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Το ότι για τον σηµερινό 
Αθηναίο η 17η Νοεµβρίου 
είναι µέρα που περιµένει µε 
τρόµο, µου φαίνεται 
ένδειξη έκπτωσης της 
επετείου. […] Τα γεγονότα 
του Πολυτεχνείου ήταν 
εκδήλωση τόλµης δεν ήταν 
βανδαλισµοί. Θέλει τόλµη: 
να καταργηθεί η αργία και 
να περισωθεί η µνήµη».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣΕ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΚΥ∆ΩΝΙΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τούµπα
Ο Σπήλιος από τη µια λέει ότι 
δεν θα πληρώνει τα εµπορικά 
λάθη ακόµη και συνεταιρισµών 
στο θέµα της διαχείρισης των 
αποθεµάτων σταφίδας και από 
την άλλη ζητά την αρωγή των 
Βρυξελλών για κατ’ εξαίρεση 
ενισχύσεις. Επειδή πιέζεται από 
παντού, έβαλε στο κάδρο των 
ειδικών ενισχύσεων και: 
κτηνοτρόφους, παραγωγούς 
οίνου και ελαιοκαλλιεργητές.

Υπερδιήθηση
Πολλοί επιχαίρουν µε την 
απόφαση του υπουργείου της 
πλατείας για οριστική ανάκληση 
της άδειας για την παραγωγή 
Φέτας από την τρικαλινή 
γαλακτοβιοµηχανία, εντούτοις 
το θέµα δείχνει να είναι πιο 
σύνθετο και στο τέλος της 
ηµέρας τα νοµικά παράθυρα να 
κλείσουν τις… τρύπες και να 
µείνουµε µόνο στις 
ενθουσιώδεις ανακοινώσεις.

Καπετάν Κωνσταντής
Αποζηµιώσεις, φθηνό ρεύµα και 
αφορολόγητο πετρέλαιο για 
όλους ζήτησαν οι Τυρναβίτες 
αγρότες µε µηχανοκίνητη 
πορεία στη Λάρισα και 
κατάθεση υποµνήµατος. «Ίσως 
για να πάρουµε αφορολόγητο 
πετρέλαιο όπως οι εφοπλιστές 
πρέπει να βάλουµε ονόµατα 
στα αγροτικά µας µηχανήµατα 
τύπου: «καπετάν Κωνσταντής», 
σχολιάζουν µε πικρία.

Η πολιτική διαίρει και βασίλευε 
έχει πάντα το κοινό της

Oι Κρητικοί επιµένουν στο θέµα απόθεµα-βοσκοτόπια και της 
ΚΥΑ που πλήττει όπως λένε οριζόντια τους πάντες (σ.σ χλωρά 
και ξερά) και ζητούν συνάντηση µε τον πρωθυπουργό, αφού 
η ηγεσία του υπουργείου της πλατείας και οι διορθώσεις της 
∆οµοκού δεν τους…καλύπτουν. Πολλοί πάντως αναρωτιούνται 
γιατί δεν έχει παρέµβει ακόµη η δικαιοσύνη, µετά από όλα όσα 
έχουν γίνει σε βάρος των πραγµατικών δικαιούχων ενισχύσε-
ων. Εξάλλου µε «αποφάσεις µπαλώµατα» και µικροκοµµατι-
κές εξυπηρετήσεις δεν θα ξεχωρίσει ποτέ η ήρα από το σιτάρι.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
O Σπήλιος το κοµµάτι 
των δανείων στον 
πρωτογενή το πήρε 
ζεστά, µεµφόµενος 
τις τράπεζες ότι δεν 
εµπιστεύονται τους 
αγρότες και δεν 
παίρνουν τα ρίσκα. 
Ως εκ τούτου εγένετο 
Ταµείο Παροχής 
Μικροπιστώσεων.

Η αποεπένδυση λόγω 
ισχνών πιστωτικών 
ροών πληγή για τη 
γεωργία. Μάλιστα, 
το χρηµατοδοτικό 
κενό (η διαφορά 
µεταξύ της ζήτησης 
για χρηµατοδότηση 
και της αντίστοιχης 
προσφοράς), για τη 
γεωργία µπορεί να 
φτάνει και τα 14 δις!

Το…κουράσανε εκεί στη 
Βάθη το θέµα µε τη διαχείριση 
των αποθεµάτων σταφίδας. 
Ακόµη και κυβερνητικοί 
βουλευτές θέτουν ζήτηµα 
απουσίας αποτελεσµατικού 
σχεδίου και καθυστερήσεις από 
το υπουργείο να αντιµετωπιστεί 
έγκαιρα το ζήτηµα.

Το κλείσιµο σηµαντικών 
διεθνών αγορών ελέω covid 
και Brexit και η υπέρ-
συσσώρευση αποθεµάτων της 
περασµένης σοδειάς, πλήττει 
παραγωγούς, συνεταιρισµούς 
µε αποτέλεσµα σήµερα «το 
προϊόν να µην έχει τιµή» και η 
αγορά να έχει καταρρεύσει.

Ο Σπήλιος στις Βρυξέλλες 
φέρεται να ζήτησε κατ’ 
εξαίρεση έγκριση για απόσυρση 
των αποθεµάτων. «Να έχουµε 
την πολιτική βούληση να 
λάβουµε τα έκτακτα µέτρα 
στήριξης τόσο µε εθνικούς όσο 
και µε ενωσιακούς πόρους», 
είπε σχετικά.

;

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Αν δεν περάσω, θα 
φύγω.[σ.σ πρόκριση στο 
Μουντιάλ στο Κατάρ] 
Τότε δεν χρειάζεται καν 
να µιλήσουµε. Αλλά αυτό 
δεν θα συµβεί. Όταν δεν 
καταφέρνω έναν στόχο, 
τότε αποχωρώ. Τη 
δεδοµένη στιγµή όµως 
δεν έχω αποτύχει σε 
κάποιον στόχο».

Εκεί στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
µου ζητάνε και 
κουλούρι και 
τυρί!

Και κάπου εκεί, αφού νύχτωσε, βράδυ 
Σαββάτου βγήκε µια ανακοίνωση από την 
πλατεία Βάθη σχετικά µε τις περιβόητες 
πληρωµές του Οκτωβρίου και το νέο κύκλο 
διορθωτικών δηλώσεων στις οποίες 
αναγκάζονται οι παραγωγοί, προκειµένου 
να γίνουν οι διορθώσεις, για τις οποίες συχνά 
πυκνά ξεκαθαρίζεται ότι δεν ευθύνονται 
οι επιτελείς του υπουργείου.

Πάνω από 63.000, σου λέει, είναι οι 
περιπτώσεις παραγωγών µε διαφορές 
στοιχείων µεταξύ ΑΑ∆Ε και ΟΠΕΚΕΠΕ, 
οι αιτήσεις των οποίων δεσµεύτηκαν για 
διασταυρωτικό έλεγχο, µε την ολοκλήρωση 
του οποίου, θα καταβληθεί το σύνολο των 
δικαιούµενων ποσών στην εκκαθάριση του 
∆εκεµβρίου. Κάτι, µου λέει, ότι ενδιάµεση 
πληρωµή δεν έχει, λέει φίλος αγρότης! 

Το ζητούµενο είναι αν θα προλάβουν 
να γίνουν οι διορθώσεις και αν θα βγουν 
σωστές, γιατί δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που 
φοβούνται νέο «κλάµα» τον άλλο µήνα στην 
εκκαθάριση. Τώρα για τους νεοεισερχόµενους 
στο Εθνικό Απόθεµα µε νεαρά ζώα, φέτος 
-ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση- από τους 29.000 
αιτούντες µόνο 5.162 ζήτησαν κατανοµή 
βοσκοτόπων για νεαρά, µη παραγωγικά, ζώα.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση, λοιπόν, 
ορίζει ότι «όσοι νεοεισερχόµενοι ζήτησαν εθνικό 
απόθεµα για νεαρά ζώα, θα λάβουν φέτος το 
1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα 
είναι νεαρά και άρα έχουν λιγότερες ανάγκες, 
και θα λάβουν κανονικά το υπόλοιπο των 
δικαιωµάτων τους το επόµενο έτος, και όταν τα 
ζώα τους έχουν γίνει πλέον παραγωγικά, µετά 
από επιτόπιο και καθολικό έλεγχο και 
επιβεβαίωση του ακριβούς αριθµού των 
δηλωθέντων ζώων µε τα πραγµατικά». Τέλος! 

Οι δασικοί χάρτες δεν θα στηρίζονται πλέον 
αποκλειστικά στη φωτοερµηνεία των ιστορικών 
και σύγχρονων αεροφωτογραφιών. Ιδίως 
για τις αγροτικές εκτάσεις, θα λαµβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη όλες οι πράξεις της 
αγροτικής νοµοθεσίας, µε την οποία άλλαξε 
νόµιµα η χρήση των εκτάσεων 
(απαλλοτριώσεις, αναδασµοί, αποφάσεις 
νοµαρχών κλπ). Αυτό λένε οι αποφάσεις 
1364-5/2021 της Ολοµέλειας του ΣτΕ για 
τους ∆ασικούς Χάρτες. Απλόν, απλούστατον! 

Μάλιστα, σου λέει το ΣτΕ, για πρώτη φορά 
εντάσσονται στη διαδικασία κατάρτισης δασικών 
χαρτών και άλλοι θεµατικοί χάρτες όπως 
το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Οι Γεωπονικοί Σύλλογοι µιλούν για «ιστορική 
απόφαση του ΣτΕ για τους δασικούς χάρτες». 
Είναι, βέβαια, και κάποιοι αγρότες που κρατούν 
µικρό καλάθι για το µηχανογραφικό σύστηµα 
του Οργανισµού Πληρωµών….. Φοβούνται νέα 
παρατράγουδα….   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
αλήθεια είναι ότι οι 
συντελεστές της αγο-
ράς στον αγροτικό χώ-
ρο έχουν εναποθέσει 

πολλές ελπίδες στην προγραµµα-
τισµένη για τις 27-30 Ιανουαρί-
ου 29η ∆ιεθνή Έκθεση Agrotica.  

Τώρα είναι ζεστοί 
EKTIΜΑΤΑΙ κατά πρώτον, ότι, αυ-
τή τη φορά, λόγω της ανόδου που 
υπήρξε στις τιµές των αγροτικών 
προϊόντων, οι αγρότες έχουν πιά-
σει στα χέρια τους λεφτά. Εποµέ-
νως θα µπορούσαν να προσέλ-
θουν στην έκθεση ζεστοί και µε 
µεγαλύτερο αέρα.

Τα Σεπτεμβριανά
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ που πάρθηκε 
η απόφαση για να γίνει κανονι-
κά η έκθεση, όλοι εκτιµούσαν ότι 
η πανδηµία θα είχε τιθασευτεί, ε-
ποµένως, µε µια καλή διαχείριση 
της κατάστασης, µε πρωτόκολλα 
εµβολιασµού κ.λπ., θα δηµιουρ-
γούσε προϋποθέσεις για µια πε-
τυχηµένη Agrotica 2022. 

Δεύτερες σκέψεις
ΟΙ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ εξελίξεις των τε-
λευταίων εβδοµάδων στο µέτωπο 
της πανδηµίας, είναι αλήθεια ότι 
έχουν προβληµατίσει σε κάποιο 
βαθµό, τόσο τους διοργανωτές της 
έκθεσης όσο και τους εκθέτες. Ο 
ΣΕΑΜ που πάντα, όπως και τώρα, 
στηρίζει τον θεσµό, τις τελευταίες 
µέρες γίνεται αποδέκτης προβλη-
µατισµών από τα µέλη του, χω-
ρίς ωστόσο να έχει λάβει κά-
ποια απόφαση περί του α-
ντιθέτου. Το ζήτηµα είναι,  
όπως λέγεται, να διασφα-
λισθούν συνθήκες µη µε-
τάδοσης του ιού, χωρίς να 
υπονοµευθεί η επιτυχία 
της έκθεσης. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, µπορεί οι επισκέ-
πτες να περιορισθούν από 
τις 150.000 στις 30-50.000, 
ωστόσο οι δουλειές που θα 
κλείσουν να είναι περισσότερες 

και η απήχηση της έκθεσης ση-
µαντικότερη από άλλες χρονιές.          

Νέες ευκαιρίες 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να αναγνωρίσω πά-
ντως ότι σε επίπεδο Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
αυτή τη φορά, έχει γίνει δουλειά. 
«Τρέχει» η προκήρυξη για τους 
Νέους Αγρότες, κινούνται οι Α-
γροτικοί Σύµβουλοι, ενώ επίκει-
ται η προδηµοσίευση για τα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης και η πρόσκλη-
ση για τα Βιολογικά και την Απο-
νιτροποίηση. Για ενδιάµεση διε-
τία δεν το λες και άσχηµα.

Πολλά τα ορφανά
ΣΤΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ λοιπόν, 
τα θέµατα προχωρούν καλά. Εκεί 
που δεν λέει να αλλάξει κάτι, είναι 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτό, όχι γιατί 
δεν υπάρχει πολιτική βούληση, 
όχι απαραίτητα γιατί το κολλάει η 
διοίκηση του Οργανισµού, αλλά 
γιατί ασθενεί βαρύτατα σε επίπε-
δο στελεχών. Η σηµερινή στελε-
χιακή δοµή (διευθυντές, προϊστά-
µενοι κ.λπ.) του εν λόγω φορέα, 
έχει συνδέσει την ύπαρξή της µε 
την παρουσία µιας «αόρατης χεί-
ρας» που κινεί τα νήµατα εκεί τα 
τελευταία 15 χρόνια. ∆ηλαδή... η 
χήρα και τα ορφανά.         

Με ξένες πλάτες
ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, ένα χρόνο τώ-
ρα, κι αφού έχει δηµιουργηθεί τε-
ράστια αναστάτωση στην υπόθεση 
διαχείρισης των βοσκοτόπων, κά-

ποιοι επιµένουν να βάζουν στο 
ίδιο επίπεδο αγρότες και κλέ-
φτες. ∆ηλαδή, τους κτηνοτρό-
φους που διαθέτουν ζωικό κε-
φάλαιο και διεκδικούν δικαι-
ώµατα κι εκείνους τους τυ-
χάρπαστους, που δεν ασκούν 
το αγροτικό επάγγελµα, δεν 
ξέρουν τι πάει να πει κτηνο-
τροφία και φυσικά δεν δια-
θέτουν ούτε ένα παραγωγι-
κό ζώο. Έχουν απλά τις πλά-
τες... στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Το ζήτηµα είναι,  
όπως λέγεται, να 
διασφαλισθούν 
συνθήκες µη 
µετάδοσης του 
ιού, χωρίς να 
υπονοµευθεί 
η επιτυχία της 
έκθεσης. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, µπορεί 
οι επισκέπτες να 
περιορισθούν από 
τις 150.000 στις 
30-50.000, ωστόσο 
οι δουλειές που 
θα κλείσουν να 
είναι περισσότερες 
και η απήχηση 
της έκθεσης 
σηµαντικότερη 
από άλλες χρονιές

Κ
άθε φορά που ξεφυλλίζω τους τίτλους 
των γεωπολιτικών ειδήσεων και νιώ-
θω την ανάγκη για µια νοσταλγική 
ανάπαυλα, σκέφτοµαι την Αλσατία. 

Μέχρι τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η ιστο-
ρία αυτής της περιοχής κατά µήκος του Ρήνου 
αποτελούσε παράδειγµα όλων όσων δεν πή-
γαιναν καλά στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, µε-
τατράπηκε σε case study για οτιδήποτε µπο-
ρούσε να πάει σωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο - 
ενδεχοµένως και σε παγκόσµιο.

Καθώς όµως το αναλογίζοµαι αυτό, ένας «ανα-
γνωριστικός» πόνος - αυτοί οι ίδιοι τίτλοι στους 
οποίους αναφέρθηκα στην αρχή - µε ξυπνά α-
πό την ονειροπόλησή µου: ξεχάσαµε άραγε το 
µάθηµα της Αλσατίας και επιστρέφουµε στον 
κακό παλιό κόσµο; Αυτό το µάθηµα της Αλσα-
τίας αφορούσε τα σύνορα - το ότι δεν πρέπει να 
τα αφήνει κανείς να διχάζουν τους ανθρώπους 
και ότι σίγουρα δεν πρέπει να χύνεται αίµα για 
να ξαναχαράσσονται. […] Θυµηθείτε ότι οι Αλ-
σατοί, όπως και τόσοι άλλοι Ευρωπαίοι, πέρα-
σαν µεγάλο µέρος του παρελθόντος τους περ-
νώντας από τη µία στην άλλη πλευρά µεταξύ 
αντίπαλων δυνάµεων. Οµιλητές µιας γερµανι-
κής διαλέκτου, έγιναν Γάλλοι τον 17ο αιώνα, 
Γερµανοί τον 19ο, µετά άλλαξαν πλευρά τρεις 

φορές κατά τον 20ό 
- κάθε φορά µετά α-
πό πόλεµο. […] Στη 
δεκαετία του 1950, 
η Γαλλία και η Γερ-
µανία, µε την έν-
θερµη υποστήριξη 
Ιταλίας και Ολλαν-
δίας, αποφάσισαν 
τελικά να βάλουν 

τέλος σε αυτή την παραφροσύνη. Έθαψαν τα 
τσεκούρια του πολέµου, συµφώνησαν να µην 
αµφισβητήσουν ποτέ ξανά τα σύνορα και άρ-
χισαν να τα κάνουν αόρατα. Ονόµασαν αυτή 
τη δυναµική «ολοένα και στενότερη ένωση».

Με τον καιρό αυτή η ένωση οδήγησε σε κατα-
κτήσεις όπως µια Κοινή και στη συνέχεια µια Ε-
νιαία Αγορά. Μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στη 
συνέχεια Ένωση. Έχει δηµιουργήσει έναν χώ-
ρο εντελώς απεριόριστων µετακινήσεων (δεν 
χρειάζονται διαβατήρια), είτε για τουρισµό εί-
τε για καθηµερινές εξορµήσεις.[…]

Πόσο µακρινή φαίνεται σήµερα αυτή η ευ-
ρωπαϊκή σκέψη, λείψανο µιας αθώας - ή αφε-
λούς - εποχής. Τα τελευταία χρόνια, οι παλιοί 
φράχτες των συνόρων, τα τείχη και τα συρµα-
τοπλέγµατα επανέρχονται. Και ο ρυθµός του α-
ταβισµού φαίνεται να επιταχύνεται. […] Μέσα 
στη διάρκεια της ζωής µου, η Ευρώπη νόµισε ό-
τι είχε τελειώσει µε τους παλιούς της δαίµονες. 
Αντίθετα, φαίνεται να τελειώνει µε τους καλύ-
τερους «αγγέλους» της. ∆εν διαθέτω τις λύσεις 
στα προβλήµατα, απλώς διαβάζω. Και σκέφτο-
µαι: τουλάχιστον θα έχουµε πάντα την Αλσατία. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

To μάθημα
της Αλσατίας

ΤOY ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΛΟΥΘ *
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Ω
ς παραγωγός τροφίµων για την διαβίωση του 
ανθρώπου, η γεωργία έχει προσελκύσει το εν-
διαφέρον όλων των κοινωνικών, πολιτικών 
και επενδυτικών παραγόντων. Η πρόβλεψη 

για αύξηση του πληθυσµού, σε συνδυασµό µε την µείω-
ση της διαθέσιµης παραγωγικής γης και το γεγονός ότι 
η πείνα εξακολουθεί να ταλανίζει µεγάλες περιοχές, έ-
χει δηµιουργήσει µεγάλους προβληµατισµούς σχετικά µε 
την επάρκεια τροφίµων και την δυνατότητα εξασφάλισης 
της ανθρώπινης ευηµερίας παγκόσµια. Η διαχρονικά α-
λόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων (έδαφος-νε-
ρό) για λόγους αύξησης της παραγωγής, έχει οδηγήσει 
στην υποβάθµιση και τη σχετική έλλειψη τους. Το περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα της γεωργίας γίνεται ακόµα δυ-
σµενέστερο λόγω της κλιµατικής αλλαγής που µειώνει 
περαιτέρω τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους και δηµι-
ουργεί κίνδυνο µείωσης της παραγωγής παρά την εντα-
τικοποίηση των γεωργικών πρακτικών. Χωρίς την απα-
ραίτητη εκπαίδευση και υποστήριξη για αξιοποίηση της 
νέας γνώσης και τεχνολογίας στην γεωργική παραγωγή, 
το πρόβληµα ανεπάρκειας των φυσικών πόρων αναµένε-
ται να µεγιστοποιηθεί. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια τροφί-
µων και ταυτόχρονα η βιωσιµότητα του γεωργι-
κού τοµέα και η προστασία του περιβάλλοντος, 

ο παγκόσµιος Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) 
έχει απο 20ετίας δώσει το µήνυµα για Αειφορική Εντατι-
κοποίηση της Παραγωγής (Sustainable Crop Production 
Intensification). Επιπρόσθετα µε τα επιτεύγµατα της γε-
νετικής βελτίωσης των φυτών που, βασισµένη στις νέες 
µοριακές τεχνολογίες, εξακολουθεί να αυξάνει τις απο-
δόσεις (κυρίως µε την δηµιουργία ποικιλιών πιο ανθεκτι-
κών σε βιοτικούς και πιο ανεκτικών σε αβιοτικούς παρά-
γοντες). Υπολογίζεται ότι µε καλύτερη εκµετάλλευ-
ση εδάφους-νερού-λιπασµάτων (WUFE=Water 
Use and Fertiliser Efficiency, N. Sigrimis 
www.hortimed.org) µπορούµε να αυξή-
σουµε κατά 70% την παραγωγικότητα 
των εδαφών, κατά 20% τις ζηµιές α-
πό φυτικούς εχθρούς και να επιτύ-
χουµε 20% µείωση των απωλειών 
στην τροφική αλυσίδα. Αυτή την 
δυνατότητα έρχεται να υποστηρί-
ξει η «Γεωργία Ακριβείας», που σή-
µερα εξελίσσεται σε «Ευφυή Γεωρ-
γία» και προσπαθούµε για τη «Σο-
φή Γεωργία».
Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις οι διε-
θνείς Οργανισµοί έχουν προτείνει µέτρα για 
την εξασφάλιση της ευηµερίας του ανθρώπου, 

και την επίλυση υπαρχόντων διατροφικών προβληµάτων 
σε µέρος του πληθυσµού. Αυτά θα έχουν βραχυχρόνια 
και µακροχρόνια αποτελέσµατα, και είναι τα γνωστά µέ-
τρα για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης 
του 2030 (SDG30) που συµφωνήθηκαν στον ΟΗΕ το 2015. 

Ησηµαντικότητα επίλυσης του προβλήµατος εξα-
σφάλισης τροφίµων στο εγγύς µέλλον εχει δη-
µιουργήσει σηµαντικό ενδιαφέρον και έχει α-

νεβάσει την γεωργία στη δεύτερη θέση σε βιοµηχανική 
κλίµακα, µετα την Πληροφορική, προκαλώντας και σο-
βαρές επενδυτικές δράσεις. Μάλιστα η Τεχνολογία για 
την Ευφυή Γεωργία παίρνει πρωταρχική θέση, αφού α-
φορά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοηµοσύνης (Πλη-
ροφορική) για την Γεωργία και αναπτύσσονται και πολ-
λές startup επιχειρήσεις παγκοσµίως.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο µεγιστάνας της τεχνο-
λογίας Bill Gates έδωσε το στίγµα από το 2012 ότι 
επενδύοντας στην γεωργία και προχωρώντας στην 

ψηφιοποίηση της, θα µειώσουµε την πείνα στον πλανήτη 
και θα βελτιώσουµε ταυτόχρονα τη θέση του αγρότη στην 
κοινωνία. Ο Gates έκανε πράξη την άποψη του για την 
επιχειρηµατική αξία των επενδύσεων στη γεωργία, κα-
θώς τον Μάρτιο του 2021 αγόρασε 1 εκατοµµύριο στρέµ-
µατα στις ΗΠΑ και πρόσφατα προσφέρει το DeepMC για 
προβλεψη του µικροκλίµατος στο επίπεδο της φάρµας.

Λόγω πολλών ερωτηµάτων ηθικής τάξης και άλ-
λων θεµάτων ασφάλειας που αναφύονται στις ε-
φαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ) γενικότε-

ρα, µερικές απο τις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται 
κατά την ανάπτυξη κανονισµών διακυβέρνησης είναι : 1) 
η εµπιστοσύνη του κοινού στην ΤΝ, 2) η συµµετοχή του 

κοινού, 3) η επιστηµονική ολοκλήρωση και ποιό-
τητα της πληροφορίας, 4) η διαφάνεια, και 

5) η ασφάλεια και εξασφάλιση. Είναι 
σαφές βέβαια ότι πρέπει να καθορι-

στεί ο ρόλος των επιστηµόνων ε-
φαρµογής αλλά και οι ρόλοι «του 
ανθρώπου και της µηχανής» να 
είναι αλληλοσυµπληρούµενοι 
και αµοιβαία εξελισσόµενοι. Ο 
«χρήστης» φυσικά θα βρίσκεται 
πάντα στον εξωτερικό βρόγχο, 
µε σταδιακά αυξανόµενη εµπι-

στοσύνη και µειούµενη παρέµβα-
ση, αφού έτσι θα υπάρχει σταθερή 

και θετική εξέλιξη σε µη επιβλεπό-
µενη µάθηση (unsupervised learning).

Είναι πλέον σήµερα απαραίτητο να επιλύονται άµε-
σα τα δύσκολα και πολύπλοκα προβλήµατα µε αυ-
ξανόµενες κρατικές επενδύσεις στην έρευνα αλ-

λά και την άµεση συνεργασία της Πολιτείας µε την Επι-
στήµη για να διαµορφώνονται «Πολιτικές Σοφής Γεωρ-
γίας». /{Επιστήµη στην Οικονοµία= Science in Economy}
Πρέπει επίσης να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς 
πιθανόν να υπάρξουν και µη ενδεδειγµένα (ή και νο-
σηρά) οικοσυστήµατα εφαρµογής των νέων τεχνολογι-
ών. Οι µηχανικοί ΤΝ της Shell, αφού απέτυχαν σε προ-
σπάθεια για IOT, συµπέραναν ότι οι ειδικοί επιστήµονες 
(domain experts) πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο α-
πο τη σχεδίαση του συστήµατος ΤΝ και όχι µόνο στην ελ-
λιπή ενσωµάτωση γνώσης και εκπαίδευση του συστήµα-
τος. Οι χρήστες της όποιας ανώριµης τεχνολογίας πρέ-
πει να προστατευθούν αλλά και η ίδια η τεχνολογία από 
την απώλεια της εµπιστοσύνης του χρήστη. Πρέπει να α-
ποφύγουµε επανάληψη της προσπάθειας του 2019 οπού 
έλαβε τελική απόφαση το ελεγκτικό συνέδριο

Ηψηφιοποίηση στη γεωργία συµβαδίζει µε την ε-
κτεταµένη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων στη χώ-
ρα και τις επιτυχίες στην αντιµετώπιση της παν-

δηµίας. Εδώ βέβαια υπάρχει περισσότερη δυσκολία σε έ-
να ασαφές περιβάλλον και χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή εφαρµογής των αρχών Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης ώ-
στε να µην επιτρέψει να γίνουν ελλειµµατικές και αστή-
ρικτες εφαρµογές µε τον κίνδυνο που προαναφέρθηκε. 
Ένα τέτοιο γεγονός θα προκαλούσε όχι µόνο πολιτικό 
αλλά και τεράστιο οικονοµικό κόστος αφού θα καθυστε-
ρήσει την τεχνολογική αναβάθµιση της γεωργίας. Βέβαια 
οι αγρότες γνωρίζουν να επενδύουν µόνο σε αυτό που 
τους αποδίδει όφελος και θα φροντίσουµε ώστε οι αγρό-
τες να αποκτήσουν ορθή άποψη και τεχνική ενηµέρωση.
Στο πλαίσιο της Ελεύθερης Οικονοµίας για δίκαιη Ανά-
πτυξη, πρέπει να αποφύγουµε λάθη ανωριµότητας και 
τις όποιες ατέλειες στον εξοπλισµό της πρωτογενούς πα-
ραγωγής. Οι ΗΠΑ ίδρυσαν 7 Ινστιτούτα Τεχνητής Νοη-
µοσύνης , εκ των οποίων τα 2 ασχολούνται µε την έξυ-
πνη γεωργία. Η Κίνα φτιάχνει Ag Data Centres τα οποία 
όχι µόνο δίνουν βάσεις δεδοµένων και πλατφόρµες ε-
φαρµογών ελέγχου της παραγωγής αλλά βοηθούν και 
τους παραγωγούς στην τυποποίηση και την προσέγγιση 
αγορών. Και βέβαια προωθούν το BlockChain για τους 
αγρότες που, όπως υποστηρίζω από το 2013, πρέπει να 
ανακτήσουν µέρος των µερίδιων που έχασαν στις ∆α-
πάνες για το Τραπέζι. 

Tο μέλλον της γεωργίας για τον άνθρωπο

*Οµότιµου καθηγητή του ΓΠΑ

ΑΡΘΡΟ
ΤOY ΝΙΚΟΥ ΣΥΓΡΙΜΗ*
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Στις 27 Ιανουαρίου
η 29η Agrotica
Σε τροχιά υλοποίησης από τις 27-30 
Ιανουαρίου του 2022 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης εισέρχεται η 29η 
∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων, Agrotica. Με 
αντιπροσωπευτική παρουσίαση της παγκόσµιας 
τεχνολογίας από όλο το φάσµα της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας, η 29η Agrotica θα 
αποτυπώσει όλες τις εξελίξεις της γεωργικής 
παραγωγής. Η Έκθεση των ρεκόρ 
επισκεψιµότητας και συµµετοχής εκθετών, η 
Agrotica, που στην τελευταία διοργάνωσή της 
κατέγραψε 2.077 άµεσους και έµµεσους 
εκθέτες από την Ελλάδα και 45 χώρες και 
161.775 επισκέπτες, θα αποτελέσει σηµείο 
αναφοράς για την εγχώρια και διεθνή γεωργία. 
Πληροφορίες στο: www.agrotica.helexpo.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Το AgriBusiness Thessaly 

Summit διεξάγεται στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας για δεύτερη µέρα το 
Σάββατο 20 Νοεµβρίου µε θέµα 
«Το µέλλον του Θεσσαλικού 
κάµπου στην ψηφιακή εποχή» 
και 40 οµιλητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

 Το 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 
θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας στον Πειραιά στις 3, 4 
και 5 ∆εκεµβρίου, µε στόχο την 
προβολή και ανάδειξη του µελιού 
και των προϊόντων µε βάση αυτό.

 Στις 21 µε 30 Ιανουαρίου 
2022 θα πραγµατοποιηθεί η 

∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του 
Βερολίνου. Για πληροφορίες 
www.gruenewoche.de. 

 Σε τροχιά υλοποίησης από τις 
27-30 Ιανουαρίου 2022 στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης εισέρχεται η 29η 
διεθνής έκθεση γεωργικών 
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και 
εφοδίων, Agrotica, µε την 
παγκόσµια τεχνολογία από όλο 
το φάσµα της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας.

 Η Agroexpo, ανάµεσα στις 
τέσσερις µεγαλύτερες διεθνείς 
εκθέσεις για τη γεωργία στην 
Ευρώπη θα λάβει χώρα στις 2 

µε 6 Φεβρουαρίου στο Ιζµίρ της 
Τουρκίας. Πληροφορίες στο en.
agroexpo.com.tr. 

 Η διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Fruit 
Logistica θα πραγµατοποιηθεί 
στις 9-11 Φεβρουαρίου 2022 
στον Εκθεσιακό Οργανισµό του 
Βερολίνου που αντιπροσωπεύεται 
στην Ελλάδα από το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

 Η Food Expo, η µεγαλύτερη 
έκθεση Τροφίµων και Ποτών στη 
Ν.Α. Ευρώπη και µία από τις 
σηµαντικότερες του είδους της 
διεθνώς, επιστρέφει στις 12-14 

Μαρτίου 2022 σε συνθήκες 
covid free στο Metropolitan 
Expo.

 Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου 
2022 η διεθνής έκθεση κρασιού 
Prowein, έπειτα από δύο χρόνια 
αναβολής λόγω κορωνοϊού, στο 
Ντίσελντορφ Γερµανίας. 

 Το 10 διεθνές Συµπόσιο 
Ροδάκινου διοργανώνεται φέτος 
στις 30 Μαΐου µε 3 Ιουνίου στη 
Νάουσα υπό την αιγίδα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου. Για πληροφορίες 
www.fruitsciences.eu/
peach2021. 

Σε προετοιµασία 
η Fruit logistica
Μία από τις µεγαλύτερες εµπορικές εκθέσεις 
τροφίµων στο κόσµο, η Fruit logistica, θα 
πραγµατοποιηθεί και φέτος στο Βερολίνο στο 
Berlin ExpoCenter από τις 9 έως τις 11 
Φεβρουαρίου 2022. Ο εκθεσιακός χώρος, µε 
συνολικό εµβαδόν 190.000 τ.µ. θα γεµίσει για 3 

µέρες µε περισσότερους από 3.300 εκθέτες και 
72.000 επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσµο, µε 
την συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών να 
αποτελούν επαγγελµατίες του χώρου.Οι εκθέτες 
χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα µε την κύρια 
ενασχόλησή τους. Η έκθεση θεωρείται 
παγκοσµίως µία από τις µεγαλύτερες B2B 
εκθέσεις στον κλάδο των τροφίµων. Οι µέρες και 
ώρες λειτουργίας της έκθεσης για τους επισκέπτες 
είναι Τετάρτη-Πέµπτη 09:00-18:00 µ.µ. και την 
Παρασκευή 11 Φλεβάρη από 08:00-16:00 µ.µ.. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.
fruitlogistica.com

Τα πάντα για τα 
πουλερικά και την 
κτηνοτροφία στις 
25-27 Ιανουαρίου
Η International Production 
and Processing Expo είναι 
η µεγαλύτερη εκδήλωση 
της βιοµηχανίας 
πουλερικών, κρέατος και 
ζωοτροφών στο είδος της. 
Επικεντρώνεται στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη στα 
αγροτικά -επεξεργασµένα 
και µη- προϊόντα και 
φέρνει σε επαφή 
περισσότερους από 1200 
εκθέτες και 30.000 
επισκέπτες ετησίως. Η 
έκθεση θα λάβει µέρος 
στην Τζόρτζια των 
Ηνωµένων Πολιτειών από 
25 έως 27 Ιανουαρίου στο 
Georgia World Congress 
Center της Ατλάντα και η 
είσοδος είναι δωρεάν για 
τους επαγγελµατίες. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.ippexpo.org

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου 
χοίρων από 1η ∆εκεµβρίου 
έως και 31 ∆εκεµβρίου.

Παράταση µέχρι τις 13 
∆εκεµβρίου στις αιτήσεις ένταξης 
στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση 
αρδευτικών και φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων.

Μέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου 
η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας 
για Νέους Αγρότες

Μέχρι και τις 15 ∆εκεµβρίου 
η απογραφή ζωικού κεφαλαίου 
αιγοπροβάτων.

Μέχρι τέλος του έτους η 
τοποθέτηση εγκεκριµένου τύπου 
∆ιατάξεων Προστασίας Έναντι 
Ανατροπής (∆ΠΕΑ) στους παλιούς 
γεωργικούς ελκυστήρες.

Έως και 31 Ιανουαρίου 
οι µεταβολές των αιτήσεων 
ενίσχυσης και η υποβολή 
αιτηµάτων διόρθωσης σφαλµάτων 
και εκπρόθεσµων δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε.

Παρατείνεται µέχρι τις 31 
Ιανουαρίου η αίτηση πρώτης 
πληρωµής για τους ενταγµένους 
στο µέτρο της µεταποίησης, οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκεκριµένη 
εξάµηνη παράταση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το 7ο ανοιξιάτικο 
συνέδριο δηµητριακών 

Έπειτα από µια µακρά µη 
εθελοντική παύση 2 ετών 
λόγω πανδηµίας, το ευρωπαϊκό 
ανοιξιάτικο συνέδριο δηµητριακών 
θα πραγµατοποιηθεί φέτος στη 
Θεσσαλονίκη από 6 έως 8 Απριλίου 
2022 . Το Συνέδριο θα λάβει 
µέρος στο ξενοδοχείο ΜΕΤ 
της συµπρωτεύουσας, µε τις 
προεγγραφές να έχουν ανοίξει 
και να είναι υποχρεωτικές. Οι 
συµµετέχοντες θα λάβουν µια 
σηµαντική έκπτωση στο εισιτήριο 
τους αν πραγµατοποιήσουν την 
εγγραφή τους µέχρι τις 24 
Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στο 
cespringmeeting2020.eu και 
στο τηλ: 2310-257809.

∆ΕΘ

ΗΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 50 γνήσιες αίγες ανγκλονούµπια 
ετοιµόγεννες.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται πρόβατα ,τρία αρσενικά ράτσας 
Ασαφ,2 µπέλα και ένα κοκκινοκέφαλο 7 µη-
νών. Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 50 γίδες βελτιωµένες,περιοχή 
Καλαβρύτων Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρ-
σενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6973/722978.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 
όλα ετοιµόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλε-
κτά.6908/383129.

Πωλείται τράγος αγκλονούµπια 2 ετών. Τηλ. 
6906/032444.

Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτί-
νες από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννι-
τσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη 
για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά 
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετι-
κής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελ-
ληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιαν-
δήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθε-
τοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/457656.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή 
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεο-
παραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερ-
ρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυ-
λής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννη-
µένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ 
για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλο-
νιάς.Τηλ.6932/716445. 

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι 
µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ. 6947/004517 

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγού-
ρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγε-
λάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γα-
λακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 
6906/869090 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα στην 
Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 Πωλούνται 
200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ 
το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 50 
αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ. 
6972/847648 

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση 
αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιό-
κτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονί-
κη 6948102420, 6942226598 

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής 
από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία. 
Τηλ. 6944/712611.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ. 
6972/076780

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυ-
λής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτι-
ωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµέ-
να, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το 
καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών απο-
δόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι, περιοχή 
Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοι-
µόγεννα, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσε-
νικά περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται κριάρι Λακόν ,νοµού Μεσσηνίας.
Τηλ.6970/683840. 

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα, 
πρόβατα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαρα-
γωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ. 
6985/556637.

Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά 
για σφαγή ζώων βάρους.Τηλ.6947/457656.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβατα και 400 
γίδια. Τηλ. 6932/716445., 6992/135070. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµα-
τα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.  
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε 
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637. 

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για 
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και 
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,α-
µπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλ-
ληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και 
αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθε-
ριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή 
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοει-
δή. Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, δι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας 
σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το κιλό. 
Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρί-
στης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. 
Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κρι-
θάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα» 
τηλ.6972802670

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορι-
σµένος, περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρι-
σµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι 
µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ. 6976/288400

Πωλούνται 60 µπάλες άχυρα στρογγυλά 15 
ευρώ το τεµάχιο. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

Πωλείται µαλακό σιτάρι περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, κα-
θαρισµένος,απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕ-
ΤΟ,διασταυρωµένος,πολύ παραγωγικός κόκ-
κινου χρώµατος µε πολλή πρωτείνη από πα-
ραγωγό. Τηλ.6972/285256. 6974/313224.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για χωρά-
φια (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).
Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανορα-
µική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού 
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από 
το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 
580 τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5 
στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγο-
ρα αγροτεµαχίων καθως και την ενοικία-
ση µε 5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων 
µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό 
στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων 
για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ 
Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός σχε-
δίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ρα-
ζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τό-
που ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθι-
ακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 
6937/030859

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρι-
κό.Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµο-
κού,Θέση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για φω-
τοβολταικό πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και για 
οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 30.000 ευρώ. 
Τηλ.6995/309580.

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για 
αντίστοιχες εργασίες. Τηλ. 6944 252 180

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε 51 
πόντους δίσκο. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρό-
βατα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια 
αξίας 1.200 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 6948/102420, 6942/226598. 

Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρό-
βατα 15 τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη 
6948102420, 6942226598

Πωλείται βυτίο νερού για πότισµα αιγοπρο-
βάτων 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου 
(15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με 
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρ-
τες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 
5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα 
Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινη-
τήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα πα-
ραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 
6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο 
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυ-
τόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού 
τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής 
γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 
Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-
µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή 
και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κω-
δικούς. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.
Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια, 
καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανι-
τίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων 
,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. 
Τηλ.2310/711456.

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατα-
σκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και 
ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 
6945/877367.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και 
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρτώ-
µενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας 
Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320.

Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και µπιντζς 
.Τηλ.6986/701716.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίν-
δος. Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Αυτές τις ηµέρες τα ελαιοτριβεία έ-
χουν την τιµητική τους για την ε-
λαιοποίηση της φετινής σοδειάς. 
Όµως το βράδυ, όπως περιγράφει 
σε ένα γλαφυρό άρθρο του ο ∆η-
µήτρης Ρουκάς M.Sc. Τέχν. Γεωπό-
νος Επιστηµονικός Συνεργάτης Π. 
Ε. Πιερίας, στα λιοτρίβια επικρατεί 
µια µυσταγωγική ατµόσφαιρα γε-
µάτη αρώµατα και γευσιγνωσία µε 
«καψάλα», το καψαλισµένο δηλα-
δή στη φωτιά ψωµί, βαπτισµένο στο 
καινούργιο ελαιόλαδο.

«Η συγκοµιδή του ευλογηµένου 
καρπού έχει ήδη ξεκινήσει από τα µέ-
σα Οκτωβρίου και συνεχίζεται έως 
τις αρχές ∆εκεµβρίου. Για 50 περί-
που ηµέρες τα ελαιοτριβείο θα δου-
λεύουν ασταµάτητα µέρα νύχτα. Ε-
κεί ο χρόνος χάνεται και η νύχτα γί-
νεται µέρα. Όλο το 24ωρο η κίνηση 
είναι αδιάκοπη για να προλαβαί-
νουν να ελαιοποιήσουν τις ποσό-
τητες της ελιάς που φτάνουνε ποι-
οτικά ως εκεί.».

Την ηµέρα στο λιοτρίβι µπορείς εύ-
κολα να παρακολουθήσεις την δια-
δικασία της ελαιοποίησης, η οποία 
παρότι ίδια το βράδυ δείχνει εντελώς 
διαφορετική. «Ο θόρυβος του µύλου 
µπορεί να είναι εκκωφαντικός και ε-
νοχλητικός παρόλα αυτά το άρωµα 

του φρέσκου ελαιολάδου είναι µεθυ-
στικό, η πικρία των πολυφαινολών 
γίνεται αισθητή στον αέρα, τσιµπά-
ει, µπαίνει στη µύτη και τσούζει στο 
λαιµό. Το βλέπεις, το αναπνέεις, το 
χρυσοπράσινο γυαλιστερό, αρωµα-
τικό ελαιόλαδο καθώς µε αυτό γεµί-
ζει τα δοχεία του ο νοικοκύρης. Απα-
ράλλαχτο εδώ και χιλιάδες χρόνια, 
σου διεγείρει στον νου σου την προ-
σµονή για µια «καψάλα». Η καψά-
λα µυρίζει µνήµες λιοτριβείου», λέ-
ει ο ∆ηµήτρης Ρουκάς. 

Μπορεί τα ελαιοτριβεία να εκσυγ-
χρονίστηκαν λόγω της τεχνολογίας, 
αλλά οι συνήθειες δεν άλλαξαν. Η 
«καψάλα» µε τα πιο αρχέγονα υλι-
κά, ζυµωτό ψωµί, ελαιόλαδο, αλά-
τι και ρίγανη, µας θυµίζει έναν από 
τους πιο παλαιούς συνδυασµούς 
της Ελληνικής παράδοσης. Μιας χι-
λιόχρονης παράδοσης που είναι α-
κόµα ζωντανή και έχει τις ρίζες της 
στην περίοδο µετά το µάζεµα των ε-
λιών για να ξεχαστεί όλη η κούρα-
ση του µαζέµατος.

Ανταµοιβή
Μια «απλή» γεύση που αντα-
µείβει όλη την προσπάθεια 
που έγινε µέχρι να έρθουν 

οι ελιές ποιοτικά όπως 
πρέπει στο λιοτρίβι

Στα ΠΓΕ προσεχώς
η Αφρίνα Μεσολογγίου
Εγκρίθηκε το αίτηµα να 
καταχωρηθεί η Αφρίνα 
Μεσολογγίου στην λίστα των 
προϊόντων Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 
Oι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, µε έδρα 
τον ∆ήµο της Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας 
είχαν υποβάλλει το σχετικό αίτηµα 
καταχώρισης της ονοµασίας 
«Αφρίνα» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-
ΕΠΙΠ της ΕΕ ως Προστατευόµενη 
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). 

Οι µεγαπυρκαγιές
ζητούν πρόληψη
Η λήξη της φετινής αντιπυρικής 
περιόδου βρίσκει τη χώρα µας µε 
1,5 εκατ. στρ. καµένων εκτάσεων, 
τον δεύτερο χειρότερο απολογισµό 
των τελευταίων 20 ετών. Με την 
κλιµατική κρίση να επιδρά στην 
αύξηση της έντασης των 
πυρκαγιών στη Μεσόγειο, 
διαπιστώνεται ότι οι µεγαπυρκαγιές 
ήρθαν για να µείνουν, λέει 
η WWF Ελλάς τονίζοντας πως 
ο µηχανισµός καταστολής έχει 
ξεπεραστεί και καταρρέει. 

Ανησυχία για την γρίπη
των πτηνών στην ΕΕ
Με ταχείς ρυθµούς εξαπλώνονται 
σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη 
κρούσµατα της γρίπης των πτηνών 
Η5Ν1 εξαιτίας των 
µεταναστευτικών ροών άγριων 
πουλιών, χτυπώντας καµπανάκι 
στις υγειονοµικές αρχές. Τα 
κρούσµατα εντοπίζονται ήδη 
σε Γερµανία, Γαλλία, Πολωνία και 
Βρετανία θέτοντας σε εφαρµογή 
αυξηµένα µέτρα βιοσφάλειας, 
ενόσω η ασθένεια εγείρει 
ανησυχίες για την πτηνοτροφία.

Προοπτικές ανάπτυξης
Αλιευτικού Τουρισµού
Η βελτίωση του ισχύοντος 
θεσµικού πλαισίου µέσα από 
την παροχή νέων κινήτρων 
για χορήγηση ειδικής άδειας 
αλιευτικού τουρισµού σε 
επαγγελµατίες αλιείς, βρέθηκε 
στο επίκεντρο συζήτησης των 
υφυπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ.κ. 
Σ. Κεδίκογλου και Σ. Ζαχαράκη, 
όπου επισηµάνθηκε η ανάγκη 
αξιοποίησης χρηµατοδοτικών 
εργαλείων και προγραµµάτων. 

Όλο το 24ωρο η κίνηση στα ελαιοτριβεία είναι αδιάκοπή για να προλαβαίνουν να ελαιοποιήσουν τις 
ποσότητες της ελιάς που φτάνουνε ως εκεί. Υπάρχει µεγάλη προσέλευση των αγροτών στο σύνολό τους.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η καψάλα βαπτίζει 
το φρέσκο ελαιόλαδο
Οι χιλιόχρονες παραδόσεις τηρούνται στα μυσταγωγικά βράδια 
της ελαιοποίησης με ζυμωτό καψαλισμένο ριγανάτο ψωμί

Πωλείται σκληρόµυλος 25 ίππων µοτέρ που 
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6974/567958 

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα 
παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοι-
νωνίας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Περιοχή Φάρσαλα. 
Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Πε-
ριοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής 
για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και ενας κύ-
λινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, Περιο-
χή Γέφυρα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310/7150377.

Πωλούνται 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρ-
να υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ, ένα ραντι-
στικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 2310/7150377.

Πωλούνται 500 τσιµεντοπάσσαλοι Ναουσης 
για αµπέλι. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρίσει-
ρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ. 
6977/524520.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5αρες 
και 3αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

Πωλείται αρµεκτήριο 2 προβάτων και παγίδα 
12 θέσεων. Τηλ.6906/402754.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852 

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυ-
ροκόµο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ. 
2710544704

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρί-
βερ µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέ-
τρα,όλα µεταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρί-
ας.Περιοχή Αµπελιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.
Τηλ.2382/094362. Τηλ.6996/549486.

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz 
Agrolux F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες 
χρήσης και όλα τα παρελκόµενα, βυτίο,φρέ-
ζα,τουρµπίνα,σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκα-
ράζ.Τηλ.6937/668219.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6974037597.

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κα-
τάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861.
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Στις επάλξεις 
για το εισιτήριο
Προτελευταία στροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην προτελευταία στροφή εισέρ-
χεται η φάση των οµίλων στο Τσά-
µπιονς Λιγκ, ενώ ήδη  την πρό-
κρισή τους στους «16» πήραν Λί-
βερπουλ, Άγιαξ, Ατλέτικο Μαδρί-
της και Ντόρτµουντ. Συγκεκριµέ-
να την ερχόµενη Τρίτη ξεκινάνε 
οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής, 
µε το σούπερ ντέρµπι µεταξύ των 
πρωτοπόρων στον 8ο όµιλο Τσέλ-
σι και Γιουβέντους να τραβάει όλα  
τα βλέµµατα. Όλα ρευστά στον ό-
µιλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
η οποία ισοβαθµεί µε την Βιγια-
ρεάλ στην κορυφή του 6ου οµί-
λου, και παίζουν µεταξύ τους για 

να καπαρώσουν την πρωτιά. Το ί-
διο ισχύει και για τις Λιλ και Σάλ-
τσµπουργκ, µε τη γαλλική οµάδα 
βέβαια να κινδυνεύει άµεσα από 
τη Βόλφσµπουργκ η οποία δοκι-
µάζεται στο στάδιο Ραµόν Σάντσεθ 
Πιθχουάν (Σεβίλλη). 

Την επόµενη ηµέρα, µεταφερό-
µαστε στο Μάντσεστερ, όπου η Σί-
τι θα υποδεχθεί στο ντέρµπι κορυ-
φής την Παρί Σεν Ζερµέν. Σηµει-
ώνεται εδώ πως αν χάσει η Παρί 
και κερδίσει η Κλαµπ Μπριζ την 
την Λειψία, τότε όλα θα κριθούν 
στην τελευταία αγωνιστική για την 
πρόκριση στο Τσάµπιονς Λιγκ. Στο 
Γιουρόπα Λιγκ την Πέµπτη 25 Νο-
εµβρίου ο Ολυµπιακός υποδέχε-
ται την Φενέρµπαχτσε.

Η χαρά της συµµετοχής ήταν το µεγάλο βραβείο για 
τον κάθε δροµέα. Συνολικά 9.800 δροµείς έλαβαν 
µέρος στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 
θέλοντας να πάρουν µία γεύση από την ιστορική αυτή 
διαδροµή. Για την ιστορία, νικητής αναδείχτηκε ο 
Κώστας Γκελαούζος µε χρόνο 2:16.49 ο οποίος έγινε 
ο γρηγορότερος Έλληνας στην αυθεντική διαδροµή.

Λαμπρός Αυθεντικός
Μαραθώνιος  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (ATP Finals)

1ος ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Κατάρ)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.55 ΕΡΤ 2

Βόλεϊ (Volley League Ανδρών)

Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ 17.00 ΕΡΤ Sports 2

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Λάτσιο - Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άρσεναλ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Finals)

2ος ηµιτελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Κατάρ)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ 2

Τένις (ATP Finals)

Τελικός 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ατρόµητος – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports Prime

Τένις (ATP Finals)

1ος ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Κατάρ)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.55 ΕΡΤ 2

Βόλεϊ (Volley League Ανδρών)

Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ 17.00 ΕΡΤ Sports 2

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Λάτσιο - Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άρσεναλ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Finals)

2ος ηµιτελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Κατάρ)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ 2

Τένις (ATP Finals)

Τελικός 18.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ατρόµητος – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 21 Νοεµβρίου

Σάββατο 20 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα προϊόντα
που πιστώνονται 
την άνοδο τιμών 
στα εμπορεύματα  

Επιχειρήµατα   
για την ένταξη 
του κριθαριού 
στις συνδεδεμένες 

Τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης και 
οι αποφάσεις για 
τη φετινή Agrotica  

Τελικός των τελικών
Την Κυριακή 21 Νοεµβρίου 
διεξάγεται ο µεγάλος τελικός στη 
διοργάνωση ATP Finals που 
διεξάγεται στο Τορίνο. Ο Νόβακ 
Τζόκοβιτς διεκδικεί το 6ο τρόπαιό 
του στη διοργάνωση, µετά το 2Χ2 
που πέτυχε επί του νο5 της 
παγκόσµιας κατάταξης, ενώ 
παράλληλα εξασφάλισε την 
πρωτιά στον 1o όµιλο, 
σηµειώνοντας την 50ή νίκη του 
µέσα στο 2021.

Έκλεισαν για Κατάρ
Συνολικά 10 ευρωπαϊκές οµάδες 
εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους 
στο Μουντιάλ του Κατάρ από τα 
προκριµατικά. Αυτές είναι: 
Γερµανία, ∆ανία, Γαλλία, Βέλγιο, 
Κροατία, Ισπανία, Σερβία, Αγγλία, 
Ελβετία και Ολλανδία. Αντίθετα 
στα µπαράζ βρέθηκαν µεταξύ 
άλλων η Ιταλία και η Πορτογαλία. 
Η κλήρωση των πλέι οφ θα 
διεξαχθεί στις 26 Νοεµβρίου.

∆ιπλό µατς για ΑΕΛ
Το πρόγραµµα της 3ης και 4ης 
αγωνιστικής η οποία θα διεξαχθεί 
εµβόλιµα την Τετάρτη (24/11) 
έκανε γνωστό η Super League 2. 
Το Σαββατοκύριακο 20-21/11 θα 
γίνει η 3η αγωνιστική µε την ΑΕΛ 
να παίζει µε τον Ολυµπιακό Β’. Την 
Τετάρτη, η οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου θα αντιµετωπίσει τον 
Πανσεραϊκό. Εν τω µεταξύ, 
πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση του 
Κυπέλλου για τη φάση των «16». 
Η ΑΕΛ θα αντιµετωπίσει τον 
ΠΑΟΚ στα τέλη Νοεµβρίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

Ο αγώνας 
αφιερωµένος 
στα 16 χρόνια 
Agrenda.
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Top 50
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟY
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ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

Μ
ετά τη δυναµική δραστηριότητα 
στο σκληρό σιτάρι στην εγχώρια 
αγορά τους προηγούµενους µή-
νες, οι εξαγωγές έφτασαν περίπου 

τους 250.000 τόνους. Οι τιµές περί τα 520 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας δεν προχωράνε, αλλά 
µε τα λίγα αποθέµατα δεν υπάρχει ιδιαίτερη δι-
άθεση για διαπραγµατεύσεις χαµηλότερα. Μι-
κρή µείωση κατά 5 ευρώ στις τιµές της Φότζια.

Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου έχει µειω-
θεί, καθώς το χρηµατιστήριο βάµβακος ενισχύ-
εται συνεχώς, ενώ όσο περνάει ο καιρός δεν υ-
πάρχει η ίδια βιασύνη από τους αγοραστές να 
δεσµεύσουν ποσότητες (έχουν καλύψει τις ά-
µεσες ανάγκες). Στα µεταβροχικά φαίνεται να 
υπάρχει διάθεση αγοράς προς τα 120 σεντς.

Μικρή μείωση 
5 ευρώ στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

540

293

107,30

3,24

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

550

292

109,10

3,20

502,10

1234,20

19,88

73,50

129,47

103,88

555

292

110,41

3,29

515,70

1252,20

18,75

71,95

131,67

102,40

555

288

112,40

3,20

506,30

1224,00

17,86

77,75

130,67

100,98

555

285

115,62

3,22

526,30

1222,40

18,12

75,77

132,05

102,02

550

286

115,35

3,24

518,00

1266,00

17,29

83,47

137,12

102,89

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

250 250 250 250 254

265

320 330 330 330
375

14/10 21/10 27/10 04/11 11/11 18/11
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Νέα υψηλά στο βαµβάκι για τις τιµές συµβολαίων Μαρτίου

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
115,35   

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

286

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

265

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,24

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN

Σταθεροποίηση γύρω από τα 115 σεντς 
η λίµπρα για τα συµβόλαια Μαρτίου στο 
βαµβάκι, µε τους αναλυτές βλέπουν 
περιθώρια νέας ανόδου.

Υποχωρεί κατά 5 ευρώ ο τόνος µετά 
από µήνες ανόδου η λίστα της Φότζια 
µε τον Καναδά να απέχει από 
εξαγωγές στην Ευρώπη.

Σηµάδια σταθεροποίησης στην 
τιµή παραγωγού εµφανίζει η λίστα 
τιµών στην Μπολόνια για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι.

Ενισχυµένη κατά 11 ευρώ ο τόνος η 
τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι, 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 350 ευρώ.

Στα 3,24 ευρώ το κιλό υποχώρηαε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, εν µέσω 
ανησυχιών για τη ζήτηση.

18
IOYN
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210

200
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180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00
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65.00
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IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
18

IOYΛΟΚΤ
18

ΟΚΤ
18

ΣΕΠ
18

ΑΥΓ
18

IOYN
18

IOYΛ
18

ΟΚΤ
18

ΣΕΠ
18

ΑΥΓ
18

IOYΛ
18

ΟΚΤ
18

ΣΕΠ
18

ΑΥΓ
18

IOYN
18

IOYΛ
18

ΟΚΤ
18

ΣΕΠ
18

ΑΥΓ
18

ΝΟΕ
18

ΝΟΕ
18

ΝΟΕΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε διεργασίες που αναµένεται ότι θα 
εδραιώσουν τιµές πάνω από τα 45 λε-
πτά το κιλό βρίσκονται τα τελευταία 
24ωρα οι συντελεστές της εγχώριας α-
γοράς αγελαδινού γάλακτος, µε τους 
Έλληνες αγελαδοτρόφους να πιέζουν 
για άµεση και γενναιόδωρη µεταβολή 
των συµβολαίων µε τις βιοµηχανίες, α-
φού στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων αυτά έχουν µείνει αµετάβλητα εδώ 
κι έναν χρόνο. 

Τα κοστολόγια των παραγωγών δεί-
χνουν ότι οι αύξηση πρέπει να είναι της 
τάξης των 8 λεπτών το κιλό πάνω από 
τη µέση τιµή των περίπου 39,5 λεπτών 
το κιλό που υπολογίζει το παρατηρητή-
ριο τιµών γάλακτος της Κοµισιόν. Με 
άλλα λόγια, οι αγελαδοτροφικές µονά-
δες διεκδικούν τιµές για το γάλα κοντά 
στα 47,5 λεπτά το κιλό προκειµένου να 
καλύψουν τα κοστολόγιά τους και να 
βρίσκονται σε αντίστοιχα οικονοµικά 
αποτελέσµατα µε εκείνα που σηµείω-

σαν το 2020. Μέχρι στιγµής η ΜΕΓΒΑΛ 
έχοντας δει τις εισκοµίσεις τους προ-
ηγούµενους µήνες να υποχωρούν, υ-
ποχρεώθηκε σε µια αύξηση των συµ-
βολαίων, προσφέροντας µέχρι 45 λε-
πτά το κιλό για το γάλα και πλέον ανα-
µένεται και οι υπόλοιπες βιοµηχανίες 
να ακολουθήσουν, αφού αρκετοί αγε-
λαδοτρόφοι βρίσκονται στα πρόθυρα 
του να σταµατήσουν τις παραδόσεις.

Ενδεικτικό των αργών αντανακλαστι-
κών που έχει επιδείξει σε αυτόν τον οι-
κονοµικό κύκλο η εγχώρια γαλακτοβι-
οµηχανία είναι τα στοιχεία από το πα-
ρατηρητήριο τιµών της Κοµισιόν, που 
διαµορφώνουν τη µέση τιµή για το α-
γελαδινό γάλα στα 39,52 λεπτά το κι-
λό για το µήνα Οκτώβριο, ποσό αυξη-
µένο κατά µόλις 0,4 µε 0,6 λεπτά ένα-
ντι της µέσης τιµής των προηγούµε-
νων µηνών. Την ίδια στιγµή, σε βασι-
κά παραγωγικά κέντρα της ΕΕ όπως εί-
ναι η Ολλανδία, η Γερµανία, το Βέλγιο 
και η Ιρλανδία, έχουν ήδη περάσει αυ-
ξήσεις στους παραγωγούς από 1,5 έως 
4 λεπτά µε τις αγελαδοτροφικές µονά-

δες να αναµένουν νέα ενίσχυση. Χα-
ρακτηριστικό της κατάστασης είναι το 
γεγονός ότι η Ολλανδία διαµορφώ-
νει ίδια µέση τιµή µε την Ελλάδα, ε-
νώ η Γερµανία στα 38 λεπτά, βρίσκε-
ται πολύ κοντά στις τιµές που διαµορ-
φώνει η ελληνική αγορά, µετην Ιρλαν-
δία στα 43 λεπτά.

Στη Γερµανία, οι τιµές άµεσης πα-
ράδοσης (spot prices) τις οποίες πλη-
ρώνουν οι γαλακτοβιοµηχανίες µετα-
ξύ τους κυµαίνονται µεταξύ των 52 και 
55 λεπτών το κιλό, έχουν δηλαδή ση-
µειώσει µια κατακόρυφη άνοδο της 
τάξης των 10 λεπτών από τον Αύγου-
στο µέχρι σήµερα και πλέον αναµένε-
ται οι τάση αυτή να αγγίξει τις αγελα-
δοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας. 

Μέχρι 5 λεπτά πάνω οι αντοχές στο αγελαδινό
 Oι εγχώριες αγελαδοτροφικές µονάδες διεκδικούν τιµές για το γάλα κοντά στα 47,5 λεπτά
Στα 39,5 λεπτά το κιλό η µέση τιµή τον Οκτώβριο σε Ελλάδα, 4 λεπτά κάτω από την Ιρλανδία

Ένα νέο κύµα ανόδου 
αναµένεται ότι θα καβαλήσει 
τις επόµενες εβδοµάδες η 
διεθνής τιµή βάµβακος, µε τα 
συµβόλαια Μαρτίου στα 
υψηλά των 117 σεντς σχεδόν 
την περασµένη εβδοµάδα. 
Στην εγχώρια αγορά, παρά 
την ενίσχυση του δολαρίου, 
που στα 1,13 ευρώ βελτιώνει 
σηµαντικά τις ελληνικές τιµές, 
τα φιξαρίσµατα είναι στο όριο 
των 80 λεπτών για σύσπορο 
µαζί µε τα πριµ. ∆ιεθνείς 
αναλυτές εκτιµούν ότι ακόµα 
η αγορά δεν έχει φτάσει την 
κορυφή της και πως η στιγµή 
της διόρθωσης αργεί. Η 
κινητικότητα στην αγορά 
βάµβακος εκφράζεται ισόποσα 
και από τους πωλητές και από 
την πλευρά των αγοραστών, 
διαµορφώνοντας ιδανικές 
ισορροπίες. Μελανό σηµείο 
ωστόσο, τα κόστη µεταφοράς, 
που ενδέχεται να επιφέρουν 
πλήγµα στις αµερικανικές 
εξαγωγές που δυσκολεύονται 
να ανταγωνιστούν τη 
βραζιλιάνικη παραγωγή.

ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 ∆ΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ 
ΑΝΟ∆Ο ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Η ζήτηση στη φυσική αγορά εξακολουθεί να είναι 
δυνατή, όπως επίσης και η ολοένα αυξανόµενη 
επιστροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα από 
φυσικές ίνες. Παράλληλα οι κερδοσκόποι επιµένουν 
να επενδύουν πάνω στο σενάριο του παγκόσµιου 
πληθωρισµού και ως αποτέλεσµα το χρηµατιστήριο 
βάµβακος ενισχύεται. Συγκεκριµένα οι τιµές 
Μαρτίου σηµείωσαν νέο υψηλό στα 118,50 σεντς 
ανά λίµπρα µε βοήθεια και από τη µείωση των 
ποσοτήτων προς εξαγωγή από την Ινδία, η οποία 
φαίνεται να αναθεωρεί τη φετινή παραγόµενη 
ποσότητα χαµηλότερα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η πτώση του πριµ επί των τιµών χρηµατιστηρίου 
είναι πλέον γεγονός. Όσο ανεβαίνει και το 
χρηµατιστήριο, είναι σχεδόν αδύνατο να 
διατηρηθούν οι βάσεις στα ίδια επίπεδα µε το 
προηγούµενο διάστηµα. Μην ξεχνάµε πως η σοδειά 
µας από τον Σεπτέµβριο απολαµβάνει ένα έξτρα 
πριµ εκτέλεσης (φόρτωσης) συµβολαίων λόγω των 
τεράστιων δυσκολιών παγκοσµίως στις µεταφορές. 
Αναφορικά µε τα µεταβροχικά βαµβάκια οι 
αγοραστές βρίσκονται περί των 2-3 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις τιµές Μαρτίου, όταν οι πωλητές 
θέλουν 4-5 σεντς ανά λίµπρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα συµβόλαια έχουν µείνει 
αµετάβλητα εδώ κι έναν χρόνο.

ΣΤΑ 45 ΛΕΠΤΑ
Μεγάλη γαλακτοβιοµηχανία 

ήδη υποχρεώθηκε σε 

αύξηση συµβολαίων έως 

45 λεπτά για το γάλα 

Συνεδρίαση 17/11/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  116,92 +1,79

Μάιος ‘22 115,28 +1,76

121

120

119

118

117

116

115

114

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21

Τρίτη
16/11

Τετάρτη
01/09

Τετάρτη
17/11

Πέµπτη
11/11

∆ευτέρα
15/11

Παρασκευή
12/11

∆ευτέρα
28/07

116.7
116.87
116.55
119.38
118.68

115.41
115.08
114.64
115.13
116.92
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Σκούπα µε 2,20 µέχρι και 2,40 
ευρώ το κιλό για τις ελιές Αµ-
φίσσης φέτος, σε µια εντυπω-
σιακή ενίσχυση της τιµής πα-
ραγωγού, που πέρυσι πληρώ-
θηκε µε το ζόρι 80 λεπτά, σε 
µια εξέλιξη που µαρτυρά τη δυ-
ναµική επιστροφή της ζήτησης 
στις διεθνείς αγορές. Οι διαθέ-
σιµες ποσότητες φέτος είναι λί-
γες εξαιτίας της ακαρπίας που 

έπληξε την κεντρική Ελλάδα, 
µε τους µεταποιητές να αντα-
γωνίζονται µεταξύ τους ώστε 
να εξασφαλίσουν ικανό για τις 
ανάγκες τους καρπό.

Ταυτόχρονα µε ενιαία τιµή 
στα 1,80 ευρώ το κιλό φεύ-
γουν οι λιγοστές ελιές Καλα-
µών, µε τις εµπορικές πράξεις 
να είναι περιορισµένες, αφού 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι πε-

ρισσότεροι παραγωγοί αποθη-
κεύουν τη συγκοµιδή τους, ε-
κτιµώντας ότι η αγορά θα δώ-
σει ακόµα υψηλότερες τιµές 
τους επόµενους µήνες. Άλλω-
στε λίγο καιρό πριν τη συγκο-
µιδή πράξεις για περσινά απο-
θέµατα γίνονταν στο επίπεδο 
των 2 ευρώ το κιλό, µε τις ανά-
γκες της µεταποίησης να µην 
έχουν ακόµα καλυφθεί.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα χειραγωγούµενο πισωγύρι-
σµα στην ευρωπαϊκή αγορά ελαι-
ολάδου εξελίσσεται το τελευταίο 
διάστηµα, µε τις τιµές παραγωγού 
στην Ελλάδα να διορθώνουν στα 
επίπεδα της περασµένης άνοιξης, 
σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα 
και κάτω των 3,50 ευρώ το κιλό 
από τα 4,20 ευρώ µε τα οποία ξε-
κίνησε η φετινή εµπορική περίο-
δος. Όλα αυτά, σε µια όψιµη χρο-
νιά  µε τη συγκοµιδή να µην έχει 
κορυφωθεί ακόµα, ενώ φαίνεται 
ξεκάθαρα πλέον πως η απόδοση 
καρπού σε λάδι θα είναι σηµαντι-
κά περιορισµένη. Υπό αυτή την 
έννοια, οι αρχικές εκτιµήσεις πε-
ρί διατήρησης της αγοράς στα υ-
ψηλά του εύρους εξακολουθούν 
να υποστηρίζονται από τα θεµελι-
ώδη, όσο προς το παρόν το κοµ-
µάτι της κατανάλωσης δείχνει ι-
κανό να υποστηρίξει έναν νέο α-
νοδικό κύκλο.

Αντίστοιχες πιέσεις ασκούνται 
στην τιµή παραγωγού της Ιταλίας, 
όπου και εκεί η µέση τιµή στην α-
γορά του Μπάρι διαµορφώνεται 
στα 4,30 ευρώ από τα 4,40 και τα 
4,50 ευρώ που έγραφε τις προη-
γούµενες εβδοµάδες και ας συρ-
ρικνώνονται τα αποθέµατα της 
χώρας κοντά στους 138.000 τό-
νους, ήτοι 21% κάτω από τα περσι-
νά. Όµως και η Ισπανία κατέγρα-
ψε στοιχεία πωλήσεων Οκτωβρί-
ου µε τιµή στους 150.000 τόνους, 
µετριοπαθές µεν επίπεδο που ό-
µως σε καµία περίπτωση δεν δίνει 
σήµα για ανησυχία, πανικό και α-

πώλεια του ανοδικού µοµέντουµ. 
Οι πιέσεις έρχονται σε µια χρο-

νιά κατά την οποία οι παραγω-
γές είναι µειωµένες και τα κό-
στη παραγωγής στον ελαιώνα ε-
νισχύονται σταθερά εξαιτίας της 
αστάθειας στην αγορά ενέργει-
ας. Η βασική ανάγνωση λοιπόν 
της κατάστασης, θέλει τις ευµε-
τάβλητες παραµέτρους της φετι-
νής συγκυρίας, δηλαδή τα επί-
σης αυξηµένα βιοµηχανικά έξο-
δα, να µετακυλίονται στους πα-
ραγωγούς, µε τη βιοµηχανία µε-
ταποίησης να τους αντιµετωπίζει 
ξανά ως τον πιο αδύναµο κρίκο 

της αλυσίδας αξίας του προϊόντος.
Συγκεκριµένα, άνθρωποι της α-

γοράς σε Ελλάδα και Ιταλία, βλέ-
πουν τις προσπάθειες διόρθωσης 
των τιµών να ξεκινούν από τη βιο-
µηχανία και τους µεσίτες, ως µια 
οικονοµική αντασφάλιση απένα-
ντι στα αυξηµένα κόστη εµφιάλω-
σης και µεταφοράς.

Με άλλα λόγια, επιχειρείται να 
µαζευτεί η τιµή παραγωγού, προ-
κειµένου να απορροφήσουν µε µε-
γαλύτερη άνεση οι ενδιάµεσοι τις 
αυξήσεις 20 µε 35% στις γυάλινες 
φιάλες και τα µεταλλικά δοχεία, 
αλλά και το υπερβολικό 600% στα 
ναύλα προκειµένου να µην φτά-
σει αυτό στους πελάτες τους. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι ένα 20αρι 
κοντέινερ για να φτάσει στο Σίδ-
νεϋ από την Κρήτη, στοιχίζει φέ-
τος κοντά στα 4.500 δολάρια, α-
πό 800 δολάρια πέρυσι. 

Ταυτόχρονα επιχειρείται και µια 
τεχνητή εµπορική νηνεµία στα βα-

σικά αγοραστικά κέντρα της Λα-
κωνίας, της Κρήτης και του Μπά-
ρι. Χωρίς βέβαια να υπάρχει και 
µεγάλη παραγωγή για να εµπο-
ρευτούν. Το ρεπορτάζ θέλει τη συ-
γκοµιδή στη Λακωνία να έχει φρε-
νάρει, αφού ο καρπός δεν έχει α-
κόµα ωριµάσει αρκετά.

Συνδυαστικά, αναπτύσσεται και 
µια ρητορική που θέλει την κατα-
νάλωση να έχει υποχωρήσει εξαι-
τίας µικρών ανατιµήσεων που έ-
γιναν στα ράφια της Ιβηρικής, ως 
συνέχιση µιας επιχειρηµατολογί-
ας που ξεκινά από την Ισπανία και 
πλέον υιοθετείται τυφλά σε Ελλά-
δα και Ιταλία, κάτι όµως που δεν 
βλέπουν στελέχη της ελληνικής 
αγοράς ελαιολάδου µε ισχυρή ε-
µπορική παρουσία σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Το αντίθετο µάλιστα, 
φαίνεται ότι οι ελληνικές εταιρεί-
ες εξαγωγής και ειδικά οι ανερχό-
µενες κερδίζουν µερίδια, κάτι που 
µακροπρόθεσµα µόνο αισιοδοξία 
γεννά για µια απαγκίστρωση της 
εγχώριας αγοράς από τις αναχρο-
νιστικές πρακτικές των Ιταλών και 
Ισπανών µεγαλεµπόρων. 

Τεχνητή πίεση στην αγορά ελαιολάδου
Παραµένει σε επαφή µε τα 4 ευρώ 
Τα θεµελιώδη εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη διατήρηση στα υψηλά

Με 2,40 ευρώ το κιλό πληρώνεται η Αµφίσσης 
στον Ελαιώνα, σκούπα στο 1,80 ευρώ για Καλαµών

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
Άνθρωποι της αγοράς σε 

Ελλάδα και Ιταλία, βλέπουν 

τις προσπάθειες διόρθωσης 

των τιµών να ξεκινούν από τη 

βιοµηχανία και τους µεσίτες ως 

µια οικονοµική αντασφάλιση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Προς το παρόν το κοµµάτι της 

κατανάλωσης δείχνει ικανό 

να στηρίξει έναν νέο ανοδικό 

κύκλο

Σ
την  αγορά µας επιβεβαι-
ώνεται για δεύτερη εβδο-
µάδα η υποτονικότητα στο 
σκληρό σιτάρι. Η εξαγωγή 

δεν προχωράει στα προσφερόµενα 
επίπεδα των 520 ευρώ ο τόνος FOB, 
αλλά και οι έµποροι εξαγωγείς δεν 
επιθυµούν για την ώρα να χαµη-
λώσουν τις τιµές τους. Τα στοκ εί-
ναι λιγοστά δεδοµένου πως έχουν 
σηµειωθεί περίπου 250.000 τόνοι 
εξαγωγές φέτος. Λογικά θα προ-
χωρήσουµε µέχρι να ολοκληρω-
θεί η νέα σπορά ή ακόµα µέχρι το 
τέλος του έτους µε αυτό το µοτίβο.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
Φότζια µειώθηκαν για πρώτη φορά 
µετά από αρκετές εβδοµάδες κα-
τά 5 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα 

για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υ-
αλώδη 80% 
και πρωτεΐ-

νη 12% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 545-
550 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτε-
ΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 535-540 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία όπου οι 
τιµές είχαν µείνει πίσω σε σχέση 
µε τους δείκτες στην Ιταλία, είχα-
µε αύξηση κατά 10 ευρώ ο τόνος 
σε σχέση µε την προηγούµενη ε-
βδοµάδα και πλέον οι τιµές έπια-
σαν τα 450 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι. Τέλος από 
την πλευρά του Καναδά για τρίτη 
συνεχόµενη εβδοµάδα τα επίπεδα 
τιµών έµειναν σταθερά χωρίς ση-
µαντικές µεταβολές.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια ενισχύθηκαν 
σηµαντικά µε όχηµα τις καλές ε-
ξαγωγές σε συνδυασµό µε τις το-
ποθετήσεις ανόδου κερδοσκοπι-
κών κεφαλαίων. Βέβαια να σηµει-
ωθεί πως στα µέσα της εβδοµάδας 
είχαν καταγράψει µια απότοµη δι-
όρθωση. Στη Γαλλία ανάκαµψη και 
επιστροφή ξανά στα πρόσφατα υ-
ψηλά των 295 ευρώ ο τόνος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21. Βασι-
κός λόγος είναι η έντονη δραστηρι-
ότητα στην φυσική αγορά σε συν-
δυασµό µε την πτώση του ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ,
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,50
4,30

3,233,23

4,30
3,50
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Ψηλά στ’ αλώνια, 
κάτι ψιλά η Φότζια

Ξανά δασμοί 
στις αρχές
του 2022 για 
το ρωσικό σιτάρι

Συνθήκες για δι-
ατήρηση της αγο-

ράς σιτηρών µε τιµές στα υψηλά του 
εύρους και για τις παραγωγές του 
2022 διαµορφώνουν οι τελευταίες 
εξελίξεις σε επίπεδο καλλιέργειας, 
µε τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων 
και τις εµπορικές πιάτσες της Ευρώ-
πης και της Βόρειας Αµερικής να 
ανταποκρίνονται ανοδικά στα νέα 
δεδοµένα. Εξαίρεση στην τάση της 
εβδοµάδας, η λίστα τιµών της Φό-
τζια που υποχώρησε κατά 5 ευρώ 
ο τόνος για το σκληρό σιτάρι, δια-
µορφώνοντας τιµή αποθήκης στα 
550 ευρώ ο τόνος. Η υποχώρηση 
αυτή, σύµφωνα µε αναλυτές της α-
γοράς αποδίδεται κυρίως σε µια α-
µηχανία της αγοράς που που φαί-
νεται να έχει εκτονώσει την εκρη-
κτική ισχύ έπειτα από ένα σερί α-
νοδικών συνεδριάσεων, χωρίς ω-
στόσο να έχουν κάνει την εµφάνι-
σή τους ενδείξεις πτώσης.

Οι εξαγωγές ελληνικού σίτου 
άλλωστε διατηρούνται στα 520 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, παρά 

τις εµπορικές απραξίες. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ οι τιµές δεν έχουν 
περιθώρια υποχώρησης, αφού ή-
δη έχουν φύγει 250.000 τόνοι α-
πό την εγχώρια παραγωγή, αφή-
νοντας από τώρα λίγα αποθέµατα 
για το υπόλοιπο της χρονιάς, σε 
µια εξέλιξη που έρχεται να επικυ-
ρώσει εκτιµήσεις της Agrenda α-
πό τις αρχές Οκτωβρίου.

Στο µαλακό σιτάρι τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου του δείκτη Euronext έ-
χει σπάσει το φράγµα των 300 ευ-
ρώ ο τόνος, µε τα συµβόλαια Μαρτί-
ου 2022 να διαµορφώνουν τα 299,5 
ευρώ ο τόνος. Στη συνολική εικόνα 
των αγορών, ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η επιστροφή σε τοποθετήσεις α-
νόδου των funds τόσο στους δείκτες 
του σιταριού όσο και στο καλαµπό-
κι. Μάλιστα, ήδη εκφράζονται ανη-
συχίες στην αγορά των ΗΠΑ αναφο-
ρικά µε τις προοπτικές της καλλιέρ-
γειας του καλαµποκιού, εξαιτίας του 
κόστους των εισροών που ενθαρρύ-
νει αρκετούς παραγωγούς στον πε-
ριορισµό των εκτάσεων. 

Με τη Ρωσία να κερδίζει το διαγωνισµό 
της Αλγερίας για 700.000 µε 800.000 
τόνους σίτου που έγινε την περασµέ-
νη εβδοµάδα, φουντώνουν τις τελευ-
ταίες ηµέρες στην αγορά φήµες που 
θέλουν τη χώρα να επαναφέρει τους 
δασµούς εξαγωγής κατά τους πρώ-
τους µήνες του 2022. Οι περιοχές της 
Μαύρης Θάλασσας καλούνται τώρα 
να καλύψουν το µεγαλύτερο κοµµάτι 
της παραγγελίας αυτής, κάτι που προ-
καλεί εκνευρισµό στις ρωσικές αρχές 
που βλέπουν τα αποθέµατα της χώρας 
να εξαντλούνται ενόψει µιας δυσοί-
ωνης για την εξέλιξη της παραγωγής 
του 2022 σποράς. Υπό αυτήν την έν-
νοια, παράγοντες της αγοράς θεωρούν 
πλέον δεδοµένη την επαναφορά δα-
σµών εξαγωγής που θα καταστήσουν 
λιγότερο ανταγωνιστική την παραγω-
γή της Μαύρης Θάλασσας, µε την Ευ-
ρώπη να επανέρχεται και λόγο εγγύ-
τητας ως βασικός προµηθευτής σιτη-
ρών των χωρών της Βόρειας Αφρικής. 
Ευνοϊκά λειτουργεί και η διαρκής ενί-
σχυση του δολαρίου, που «φτιάχνει» 
τις ευρωπαϊκές τιµές, µε ισοτιµία ευ-
ρώ/δολάριο στα 1,13 ευρώ.

Βαρυχειµωνιά µετά την ξηρασία στη Μαύρη Θάλασσα, µε βροχές το αλώνι στην Αυστραλία

Βροχερά αλώνια και σπορές με παγετό 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετ’ εµποδίων προχωρούν οι φθινοπωρινές 
σπορές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου 
θερµοκρασίες αρκετά κάτω από τους 0oC έρχονται να 
διακόψουν τη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή εµφανίζεται 
έπειτα από µια επίµονη ξηρασία καθ’ όλη τη διάρκεια 
του φθινοπώρου, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες της 
αγοράς σε µια περίοδο όπου τα παγκόσµια αποθέµατα 
βαίνουν µειούµενα. Σε παγκόσµιο επίπεδο, ακόµα 
ένας παράγοντας έρχεται να µεταφέρει και στην 
επόµενη παραγωγή τις πληθωριστικές τιµές στα 
σιτηρά. Έντονες βροχοπτώσεις στην Αυστραλία εν 
µέσω αλωνιών έρχονται να υποβαθµίσουν σηµαντικά 
την ποιότητα στα σκληρά σιτάρια του Νότιου 
Ηµισφαιρίου, όσο ο Καναδάς εξακολουθεί να 
διοχετεύει µε σταγονόµετρο την παραγωγή του στις 
διεθνείς αγορές.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, στη φυσική αγορά της 
Ευρώπης, το σκληρό σιτάρι διαµορφώνεται στα 450 
ευρώ ο τόνος στη Γαλλία, το καλαµπόκι στα 255 
ευρώ ο τόνος, το κτηνοτροφικό κριθάρι στα 265 ευρώ 
ο τόνος, το βυνοποιήσιµο κριθάρι στα 350 ευρώ ο 
τόνος, µε την ελαιοκράµβη να υποχωρεί κατά 11 
ευρώ, στα 695 ευρώ ο τόνος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

251
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ550
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ

 298,75
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

350 
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
ΚΡΙΘΑΡΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

265
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

ΣΠΟΡΕΣ

ΣΙΤΗΡΑ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς και η Microsoft 
προχωρούν σε νέα στρατηγική 

συνεργασία για την υποστήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Τράπεζας, την ενίσχυση της 
επιχειρησιακής της αποδοτικότητας, την 
παροχή νέων εξατομικευμένων 
υπηρεσιών και την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης. Αφετηρία του έργου 
αποτελεί η υπάρχουσα συμφωνία για τη 
μετάβαση της τεχνολογικής υποδομής 
της Τράπεζας Πειραιώς στο Cloud, η 
οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης 
καινοτομίας και περαιτέρω ανάπτυξης. 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: Για τις 29 Νοεμβρίου 
ορίσθηκε η τακτική γενική συνέλευση 
της Καλλιμάνης, για να εγκρίνουν 
μεταξύ άλλων τις οικονομικές 
καταστάσεις του 2020. Η εταιρεία έχει 
να δημοσιεύσει ισολογισμό από τη 
χρήση του 2016. Στην τελική ευθεία η 
εκπόνηση του σχεδίου εξυγίανσης υπό 
την τουρκική Dardanel. 

ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στο 18,299% αυξήθηκε η 
άμεση συμμετοχή της Σεβαστής 
Τσινάβου στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΚΡΙ-ΚΡΙ ήτοι αντιστοιχεί σε 
6.050.682 δικαιώματα ψήφου και 
ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου 
των δικαιωμάτων των 33.065.136.

ΑΜΒΥΞ: Οι πωλήσεις της Άμβυξ το 
2020 (μαζί με τον ΕΦΚ) ανήλθαν στα 
87,4 εκατ. ευρώ έναντι 125,6 εκατ. της 
προηγούμενης χρήσης, με μείωση 
30% που οφείλεται αποκλειστικά στην 
ύφεση λόγω πανδημίας. Οι πωλήσεις 
μετά την αφαίρεση του ΕΦΚ ανήλθαν 
σε 58,5 εκατ. έναντι ποσού 87,3 εκατ. 
της προηγούμενης χρήσης (-33%). Τα 
καθαρά αποτελέσματα προ φόρων 
διατηρήθηκαν θετικά, σε κέρδη 1,2 
εκατ. έναντι κερδών 5,8 εκατ. το 2019.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Φούσκες» και υπερβολικές αποτιμήσεις 
διακρίνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα ο 
διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, 
Nτέιβιντ Σολομον. Ειδικότερα, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της αμερικανικής τράπε-
ζας δήλωσε ότι η απληστία υπερισχύει του 
φόβου στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτι-
κές αγορές, προειδοποιώντας ότι τέτοιες 
περίοδοι παράλογης πληθωρικότητας δεν 
μπορεί να είναι μακροχρόνιες. «Η εμπει-
ρία μου λέει ότι αυτές οι περίοδοι δεν εί-
ναι μακροχρόνιες. Κάτι θα την εξισορρο-
πήσει εκ νέου. Δεδομένου ότι ο πληθωρι-
σμός “τρέχει” πάνω από την τάση, οι πιθα-
νότητες είναι ότι τα επιτόκια θα ανέβουν 
και αυτό θα οδηγήσει σε διόρθωση τις α-
γορές» είπε. Στο ίδιο μήκος και ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Allianz, Όλιβερ Μπίτ 
δήλωσε ότι ο οικονομικός κόσμος γίνε-
ται πιο επικίνδυνος, όχι πιο ασφαλής. Ο 

Μπιτ που επιβλέπει έναν από τους μεγα-
λύτερους ομίλους ασφαλειών και διαχεί-
ρισης assets παγκοσμίως, έκανε λόγο για 
υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα αυτοκι-
νήτου και τεχνολογίας, για «ατυχήματα” 
όπως οι καταρρεύσεις των Greensill και 
Archegos, και ασθενέστερο τραπεζικό ρυθ-
μιστικό πλαίσιο. «Όλα τα φώτα στη διαχεί-
ριση κινδύνου, ανάβουν κόκκινο» δήλωσε 
κατά τη διάρκεια επενδυτικού συνεδρίου.

Στο μεταξύ, ορισμένες υπερχρεωμένες 
χώρες θα σημειώσουν σύμφωνα με τον οί-
κο Μoody’s τις μεγαλύτερες μειώσεις, με 
πρώτη την Ελλάδα η οποία θα δει το χρέος 
της να υποχωρεί κατά 10,1% (και στο 191% 
του ΑΕΠ), με τη σημαντική ώθηση στην α-
νάπτυξη που θα δώσουν οι πόροι του Τα-
μείου Ανάκαμψης, ωστόσο ο δείκτης χρέ-
ους προς ΑΕΠ θα παραμένει αρκετά πάνω 
από το 100% παρά αυτή την απομόχλευση. 

ALMI Foods
Η ALMI Foods, η αμιγώς ελληνική 
εταιρεία με βάση παραγωγής την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ολοκλήρωσε τη 
συμφωνία της με μεγάλο Ιαπωνικό 
όμιλο λιανεμπορίου για την επέκταση 
της διανομής των προϊόντων της στην 
Ιαπωνία, στοχεύοντας στην περαιτέρω 
ενδυνάμωσή της στην αγορά, με αιχμή 
την επιτραπέζια ελιά. Συνεχίζει και την 
παρουσία της στην Νότια Κορέα. 

TÜV
Η TÜV AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο 
του «ΣερβίροÜμε Ασφάλεια» παρουσίασε 
στην έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού 
για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών 
FOODTECH 2021 (12 έως 15 
Νοεμβρίου), όλες τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την «ασφάλεια τροφίμων». 
Συγκεκριμένα, τα ISO 22000, FFSC 
22000, IFS Food, HACCP Codex 
Alimentarius, BRC Food. 

Η απληστία πάνω
κι από το φόβο

 Ο οικονομικός κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος
 Στην Ελλάδα μεγαλύτερη μείωση χρέους το ‘22

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 18/11

923,07

Τετάρτη
17/11

Τρίτη
16/11

∆ευτέρα
15/11

Πέµπτη
18/11

Παρασκευή
12/11

935

930

925

920

915

910

905

900

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0,5700 +18,75%

AΓΡ. ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2880 +10,77%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6850 +5,38%

MODA BANGO Α.Ε. 0,6400 +4,92%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. 1,7000 +3,66%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,3400 -10,53%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,3320 -10,27% 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2880 -9,43% 

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,1800 -9,17%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,2180 -8,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35.794,30 -0,38%
 NASDAQ Comp 15.935,24 +0,08%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.383,48 -0,40%
Λονδίνο FTSE 100 7.255,38 -0,49%
Φρανκφούρτη DAX-30 16.216,38 -0,21%
Παρίσι CAC-40 7.140,89 -0,22%
Ζυρίχη SMI 12.553,56 -0,37%
Τόκιο NIKKEI-225 29.598,66 -0,30%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Ισχυρές αντιστάσεις στις 930 
μονάδες για το Γενικό Δείκτη
Κοντά στις 920 μονάδες κινήθηκε την 
εβδομάδα που πέρασε ο Γενικός Δείκτης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, επίπεδο το οποίο 
συγκράτησε με δυσκολία κάθε φορά που οι 
πωλητές επιχείρησαν να κάνουν ιδιαίτερα 
αισθητή την παρουσία τους. Στις 930 μονάδες 
τοποθετείται πλέον η ισχυρή αντίσταση στον 
Γενικό Δείκτη βάσει των τεχνικών αναλύσεων, 
με καταλύτη στην ψυχολογία της αγοράς τον 
νέο κύκλο της πανδημίας που προκαλεί 
νευρικότητα ενόψει της εορταστικής περιόδου. 
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Αποδείξεις καυσίμων, προσοχή στην τεκμηρίωση, 
απoρρίψεις από τους φορολογικούς ελέγχους

Έ
χουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στις ε-
πιχειρήσεις. Η ΑΑ∆Ε στις αρχές κάθε χρό-
νου ανακοινώνει τους στοχευµένους ε-
λέγχους τους οποίους θα διενεργήσει 

κατά τη διάρκεια του έτους. Ανάµεσα στους ελεγχό-
µενους υπάρχουν και πάρα πολλοί αγρότες του κα-

νονικού καθεστώτος, άλλωστε και 
αυτοί θεωρούνται και αντιµετωπί-
ζονται ως επιτηδευµατίες. Τα κρι-
τήρια που καθορίζουν ποιοι θα ε-
λεγχθούν, τα γνωρίζουν µόνο οι 
υψηλά ιστάµενοι του υπουργείου, 
οι οποίοι «ρίχνουν» τα δεδοµένα 
στο σύστηµα για να βγάλει τα α-
ποτελέσµατα. Ενδεικτικά, ως κριτή-
ρια ελέγχου θα µπορούσαν να εί-
ναι: η διαφορά δαπανών από χρό-
νο σε χρόνο (π.χ. 10.000 ευρώ τη 
µία χρονιά, 20.000 ευρώ δαπάνες 
την επόµενη, αλλά µε τα ίδια καλ-
λιεργούµενα στρέµµατα και τις ί-
διες καλλιέργειες), Ο µικρός τζί-
ρος σε σχέση µε τη δήλωση καλ-
λιέργειας κ.λπ.. 

ΕΙ∆ΙΚΑ για το τελευταίο πρέπει να 
αναφέρω τα εξής: ο ΕΛΓΑ, προκει-
µένου να προχωρήσει στον υπο-
λογισµό της ασφαλιστικής εισφο-

ράς που πρέπει να επιβάλλει στον αγρότη, προχωρά 
σε προϋπολογισµό των πωλήσεων. Π.χ. υπολογίζει 
για 25 στρέµµατα σκληρό σιτάρι την αξία της παρα-
γωγής σε 1.520 ευρώ (περίπου: 400 κιλά/στρέµµα x 
0,15 ευρώ/κιλό – ή λιγότερα κιλά µε µεγαλύτερη τι-
µή µονάδας). Στα 1.520 ευρώ ασφαλιζόµενη αξία, ε-
φαρµόζει συντελεστή 4% και ζητά από τον αγρότη να 
καταβάλει το εν λόγω ασφάλιστρο, ώστε σε περίπτω-
ση ζηµιάς να µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωση (σσ. η 

πληρωµή της εισφοράς του ΕΛΓΑ 
γίνεται στις περισσότερες περιπτώ-
σεις µε την καταβολή του τσεκ τον 
Οκτώβρη κάθε έτους, αλλά κι µε-

τρητοίς, ανάλογα µε την επιλογή του κάθε αγρότη).
Με το ίδιο σκεπτικό, για 17,9 στρέµµατα καπνό virginia 
υπολογίζεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιζόµενη αξία 11.155,28 
ευρώ, άρα εισφορά x 4% = 446,21 ευρώ.

ΕΑΝ ΟΜΩΣ στη χρονιά που εµπεριέχονται τα ανωτέ-
ρω ποσά, ο παραγωγός έχει 0 ευρώ πωλήσεις, είτε 
από σιτάρι είτε από τον καπνό, είναι πιθανό να βγει 
σε έλεγχο. Η µη ύπαρξη πωλήσεων, σηµαίνει ζηµιά 
από καιρικά φαινόµενα, συνεπώς θα υπάρχει αίτη-
ση αποζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Αυτό σηµαίνει ο αγρό-
της θα προσκοµίσει στον έλεγχο το αποδεικτικό της 
αίτησης λήψης αποζηµίωσης και θα απαλλαχθεί α-
πό την υποψία του ελέγχου ότι διενεργεί πωλήσεις 
χωρίς τιµολόγιο. Με το ίδιο σκεπτικό αλλά πιο σο-
βαρό έλεγχο, αντιµετωπίζονται οι δαπάνες. Οι πιο 
συνηθισµένοι έλεγχοι διενεργούνται στα καύσιµα. 
Είναι το θεωρητικά πιο εύκολο έξοδο να βρει ο α-
γρότης και θεωρητικά επίσης το πιο εύκολο να ε-
λέγξει ο ελεγκτής.

Ανάµεσα στα δύο µέρη, δυστυχώς το πρόβληµα α-
πόδειξης βαρύνει κυρίως τον φορολογούµενο που ε-
λέγχεται ο οποίος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς.

Με την απόφαση ∆Ε∆ 1790/2019 απορρίφθηκε η 

ένσταση που υπέβαλλε ελεγχόµενος σχετικά µε την 
απόρριψη της δαπάνης από τις αποδείξεις καυσίµων.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ο έλεγχος απέρριψε τις δαπάνες 
από τις αποδείξεις καυσίµων διότι δεν αναγραφόταν 
στο πίσω µέρος των αποδείξεων ο αριθµός κυκλοφο-
ρίας οχήµατος ή ο ΑΦΜ του ελεγχόµενου. Ο ελεγχό-
µενος υπέβαλε ένσταση και ζήτησε να µην γίνει δε-
κτό αυτό το σηµείο του ελέγχου.

Ο έλεγχος κατέληξε στα κάτωθι: «…για τις µεµο-
νωµένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλή-
σεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και τριακό-
σια (300) ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκ-
δίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυν-
θεί και η σύνδεση των αντλιών µε φορολογικό µη-
χανισµό έκδοσης αποδείξεων…» (το όριο άλλαξε και 
πλέον οι αποδείξεις που γίνονται δεκτές είναι όσες 
έχουν αξία µέχρι 100 ευρώ).

«…Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την 
οντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά 
(τεκµήρια)...». ∆ηλαδή αυτό που φωνάζω χρόνια τώ-
ρα: ό,τι και να προσκοµίσετε στο λογιστή σας θα το 
καταχωρίσουµε διότι είµαστε υποχρεωµένοι να το 
κάνουµε. Άλλωστε, δεν είµαστε παρόντες στο πρα-
τήριο όταν βάζετε πετρέλαιο στο τρακτέρ, στο φορτη-
γό ή στο αγροτικό, ούτε στο σπίτι ή στο χωράφι σας 
όταν έρχεται ο πρατηριούχος µε το βυτίο  και γεµίζει 
τη δεξαµενή µε καύσιµο.

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης απέρριψε την έν-
σταση του αγρότη µε την αιτιολογία ότι: «…∆εν αναγρά-
φονταν ο ΑΦΜ, ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και 
της επωνυµίας, ή ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδια-
ζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, µε συνέπεια την αδυ-
ναµία της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων…».

Συµπερασµατικά, έχει µεγάλη σηµασία να τηρείτε 
τα βασικά στοιχειώδη (αναγραφή του αριθµού κυκλο-
φορίας των οχηµάτων στο πίσω µέρος της κάθε από-
δειξης) και η ορθότητα απεικόνισης των δαπανών. 

Επιτηδευµατίες
Και οι αγρότες του 

κανονικού καθεστώτος  
αντιµετωπίζονται ως 

επιτηδευµατίες

Κριτήρια ελέγχου
Η διαφορά δαπανών από 
χρόνο σε χρόνο, ο µικρός 

τζίρος σε σχέση µε τη 
δήλωση καλλιέργειας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Προτιµήστε τιµολόγια αντί αποδείξεις
Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο 
αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα 
στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη 
συνέχεια µπορούν να εκδίδουν το τιµολόγιο ανά 
πάσα στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη 
που αγοράζετε και είναι εύκολο να τεκµηριώσετε 
στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, σε 
αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής µηχανής.

∆εξαµενές καυσίµων: ρωτήστε για άδειες
Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ρωτήστε 
για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν µπορεί να 
εκδοθεί άδεια και υπό ποιες προϋποθέσεις. 

Τουλάχιστον να ξέρετε αν εκδίδονται ή όχι. 
Γιατί οι έλεγχοι της Εφορίας θέλουν να 

απορρίψουν τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου. 
Φυσικά, η µη ύπαρξη άδειας δε σηµαίνει 

ότι δεν είναι πραγµατική η δαπάνη. Άλλο 
το ένα, άλλο το άλλο…





Επιµονή των πληθωριστικών πιέσεων, εποµέ-
νως και των υψηλών τιµών διάθεσης των αγρο-
τικών προϊόντων και κατά το επόµενο έτος, προ-
βλέπουν οι οικονοµικοί αναλυτές, εξέλιξη η ο-
ποία αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην 
υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας, επη-
ρεάζοντας αναλόγως και το αγροτικό εισόδηµα. 

Βεβαίως, οι αβεβαιότητες µε τις οποίες έρχο-
νται αντιµέτωποι οι Έλληνες αγρότες είναι πολ-
λές, καθώς η άνοδος των τιµών δεν διαχέεται σε 
όλα τα αγροτικά προϊόντα και µε τον ίδιο τρόπο, 
ενώ αντίθετα, τα κόστη των εισροών µε πρώτο 
και βαρύτερο το κόστος της ενέργειας περνάει 
δυναµικά σε όλο το φάσµα της αγροτικής πα-
ραγωγής. Σηµειωτέον ότι το ενεργειακό κόστος 
είναι κατά βάση αυτό που έχει οδηγήσει στα ύ-
ψη τις τιµές των λιπασµάτων ή ακόµη και σε δια-

κοπή λειτουργίας κάποιων παραγωγικών µονά-
δων του κλάδου, γεγονός το οποίο δυσκολεύει 
πολύ τον προγραµµατισµό των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων, καθώς αυξάνει τις δαπάνες µε την 
έναρξη της καλλιεργητικής διαδικασίας, δηλα-
δή στην αρχή της χρονιάς. 

Τα κόστη των λιπασµάτων είναι αυτόν τον και-
ρό το υπ’ αριθµόν ένα θέµα στις συζητήσεις µε-
ταξύ των αγροτών, µε αρκετές οργανωµένες και 
εύρωστες οικονοµικά µονάδες να έχουν προ-
χωρήσει από τα µέσα του καλοκαιριού σε σηµα-
ντικές προµήθειες, προκειµένου να προλάβουν 
περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους. Το ρεπορ-
τάζ λέει ότι σε κάποιους τύπους λιπασµάτων το 
τελευταίο διάστηµα, δηλαδή µε την κορύφωση 
των φθινοπωρινών σπορών έχουν παρατηρηθεί 
και κάποιες µικρές ελλείψεις, ενώ, όπως έγραφε 
από την περασµένη εβδοµάδα η Agrenda, υπάρ-
χουν ολόκληρες κατηγορίες λιπασµάτων για τις 
οποίες η τιµή λιανικής σε σχέση µε τον προηγού-
µενο χρόνο είναι ακόµη και τριπλάσια. 

Υπενθυµίζεται ότι τα τελευταία διαθέσιµα στα-
τιστικά στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισµός στην 
Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 3,4% τον Οκτώβριο 
και αντανακλά αφενός τη µεγάλη αύξηση του ε-
νεργειακού που έχει αντίκτυπο στη στέγαση και 
τις µεταφορές, αλλά και τις αυξήσεις στα τρό-
φιµα, οι οποίες αρχίζουν να γίνονται αισθητές. 

Στη διεθνή σκηνή, σύµφωνα µε τον ειδικό σε 
θέµατα γεωργικής οικονοµίας, καθηγητή του 
Cornell University, Άντριου Νοβάκοβιτς, οι αυ-
ξήσεις των τιµών στα τρόφιµα είναι κάτι που α-
νεβαίνει και µετά σταθεροποιείται αλλά σε υ-
ψηλότερα επίπεδα. ∆εν είναι ένας κύκλος που 
τελειώνει και οι τιµές υποχωρούν έτσι εύκολα.

Προς το παρόν η συζήτηση για τον πληθω-

ρισµό επικεντρώνεται κυρίως στο κόστος της ε-
νέργειας, ωστόσο τελευταία πληθαίνουν οι εκτι-
µήσεις που θέλουν την άνοδο η οποία παρατη-
ρείται στις τιµές των τροφίµων φέτος, να συνε-
χίζεται τουλάχιστον µέχρι τους πρώτους µήνες 
του 2023. Οι αναλυτές της S&P για παράδειγµα 
υποστηρίζουν ότι, θα χρειαστεί χρόνος και χρή-
µα για να επιλυθούν τα προβλήµατα στην παρα-
γωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, που συνε-
πάγεται ότι οι συνθήκες όχι µόνο δε θα βελτιω-
θούν αλλά είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθούν 
τους επόµενους 12-18 µήνες.

Πριν από περίπου ένα µήνα, όταν τα στοιχεία 
για τη βιοµηχανική παραγωγή στην ατµοµηχα-
νή της παγκόσµιας οικονοµίας, την Κίνα, έδει-
ξαν αναπάντεχη πτώση, ο «γκουρού» των αγο-
ρών Μοχάµεντ Ελ-Εριάν είχε προειδοποιήσει ό-
τι είναι πολύ πιθανό να εξασθενήσει απότοµα η 
ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας και ταυ-
τόχρονα να συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιµές. 
Πρόκειται για ένα σενάριο απόλυτης καταστρο-
φής σαν κι αυτό το οποίο λίγο έλειψε να ρίξει 
στα βράχια τη Μ. Βρετανία τη δεκαετία του 1970.

Τον Οκτώβριο, ο δείκτης τιµών τροφίµων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων και Γεωρ-
γίας (FAO food price index) ενισχύθηκε κατά το 
εντυπωσιακό 31,3% σε σύγκριση µε τον Οκτώ-
βριο του 2020, φτάνοντας στο υψηλότερο επί-
πεδο από τον Ιούλιο του 2011. Αν, όµως λάβου-
µε υπόψη και τον πληθωρισµό, τότε σε πραγµα-
τικούς όρους οι τιµές των τροφίµων παγκοσµί-
ως είναι οι υψηλότερες των τελευταίων 20 ετών, 
καθώς ξεπερνούν τόσο το 2011 όσο και το 2008.

Στη µεγαλύτερη οικονοµία του πλανήτη, στις 
ΗΠΑ, η οµάδα ερευνών του υπουργείου Αγρο-
τικής Πολιτικής προβλέπει ότι οι τιµές στα τρό-

φιµα θα αυξηθούν από 2,5% έως 3,5% φέτος και 
επιπλέον 2,5% το 2022. Πρόκειται για µία εξαι-
ρετικά συντηρητική πρόβλεψη αν ληφθεί υπό-
ψη τι έχει συµβεί τους τελευταίους µήνες, όπου 
οι εκτιµήσεις για τον πληθωρισµό αναθεωρού-
νται συνεχώς προς τα πάνω. Στην αρχή όλοι πί-
στευαν ότι ήταν ένα παροδικό φαινόµενο και σι-
γά σιγά συνηθίζουµε στο ότι ο πληθωρισµός ήρ-
θε για να µείνει.

Η κλιµατική αλλαγή (ξηρασία στη Νότια και Βό-
ρεια Αµερική, ισχυρές βροχοπτώσεις και πληµ-
µύρες στην Ευρώπη), η εκτόξευση του ενεργει-
ακού κόστους και του κόστους µεταφορών, κα-
θώς και οι µεγάλες ελλείψεις σε εργατικό δυνα-
µικό, είναι οι παράγοντες που ο οίκος αξιολόγη-
σης S&P εκτιµά ότι θα συνεχίσουν να επιβαρύ-
νουν «το καλάθι της νοικοκυράς». Είναι τόσο α-
πότοµες οι αυξήσεις που σύµφωνα µε τον οίκο, 
απειλούν την µετά την πανδηµία ανάκαµψη α-
φού επιταχύνεται ο πληθωρισµός και ενδεχοµέ-
νως ανατρέπουν το πως µεταφέρονται, αγορά-
ζονται και πωλούνται τα τρόφιµα παγκοσµίως.

Οι Αµερικανοί καταναλωτές πληρώνουν 29% 
περισσότερο από πέρσι µία µοσχαρίσια µπριζό-
λα, 25% ακριβότερα το µπέικον και 36% ακριβό-
τερα τα επίσης αγαπηµένα τους αυγά, βάσει των 
επίσηµων στοιχείων των αµερικανικών αρχών.

Στην Ευρώπη, αν και ο πληθωρισµός ακόµη δεν 
έχει δείξει τα δόντια του όπως στις ΗΠΑ, η τιµή 
της λευκής ζάχαρης αυξήθηκε 36,1%, το κριθάρι 
ενισχύθηκε κατά 38,4% και το σκληρό σιτάρι κατά 
63,2%, µε στοιχεία Σεπτεµβρίου. Να πούµε ότι ο 
πληθωρισµός στην ΕΕ τα τελευταία 25 χρόνια δι-
αµορφώνεται κατά µέσο όρο στο 2,93%, µε ιστο-
ρικό υψηλό τον Νοέµβριο του 1997 στο 16,1% και 
ιστορικό χαµηλό τον Ιούνιο του 2014 στο -1,2%.

Στην Ελλάδα, η επίσηµη µέτρηση έδειξε ότι ο 
πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 3,4% τον Οκτώ-
βριο, µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρού-
νται στη στέγαση εξαιτίας των αυξήσεων σε ηλε-
κτρισµό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και 
στις µεταφορές, λόγω των αυξήσεων σε καύσιµα 
και λιπαντικά. Στα τρόφιµα, οι αυξήσεις διαµορ-
φώθηκαν στο 3%, σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω 
των αυξήσεων σε ψωµί, κρέας και πουλερικά, νω-
πά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά κ.ά.

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ LIBERAL.GR

Ψηλά οι τιμές στα αγροτικά
προϊόντα ολόκληρο το 2022

Ανησυχία των 
καλλιεργητών για τις 
τιμές στα λιπάσματα, 

κάνουν προμήθειες για 
να προλάβουν περαιτέρω 
επιβάρυνση του κόστους

Σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία, 
ο πληθωρισµός 
στην Ελλάδα 
διαµορφώθηκε στο 
3,4% τον Οκτώβριο 
και αντανακλά 
αφενός τη µεγάλη 
αύξηση του 
ενεργειακού, αλλά 
και τις αυξήσεις στα 
τρόφιµα, οι οποίες 
αρχίζουν να γίνονται 
αισθητές. 
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H νέα σελίδα για τον Αγροτικό Οίκο 
Σπύρου και η Blue Moon Capital 

Η εμφάνιση του fund δίνει 
ανάσα 1,5 εκατ. για την κάλυψη 
ομολογιακού δανείου

Παραμένει κύριος μέτοχος 
της εταιρείας ο Γιώργος Σπύρου

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Μία νέα σελίδα επιχειρηµατικής διαδροµής 
σηµατοδοτεί για τον Αγροτικό Οίκο Σπύρου 
η κάλυψη του οµολογιακού δανείου που ε-
ξέδωσε η εταιρεία από το Bluemoon Capital 
Fund, στο οποίο συµµετέχουν κατά κύριο 
λόγο θεσµικοί επενδυτές του εξωτερικού. 
Το fund προέβη στην απόφαση να διαθέ-
σει 1,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του µε-
τατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε ετή-
σιο επιτόκιο 1,5% και δικαίωµα µετατροπής 
του κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, κατά 
την οποία οι όροι θα γίνονται ελκυστικό-
τεροι σε βάθος χρόνου. Επί της ουσίας το 
οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµο-
λογίες δίνει το δικαίωµα στον οµολογιού-
χο να µετατρέψει το οµόλογό του σε µετο-
χές. Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται µε 
δήλωση του οµολογιούχου προς την εται-

ρεία και συνεπάγεται αύξη-
ση του µετοχικού κεφαλαί-
ου που υπόκειται σε διατυ-
πώσεις δηµοσιότητας, ενώ 
µειώνεται αντίστοιχα το πο-
σό του δανείου. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι εάν το fund προχωρή-
σει σε µετατροπή των οµο-
λογιών εντός του 2021, θα 
έχει το δικαίωµα απόκτησης 
11,49 εκατ. ευρώ νέων µε-
τοχών του Αγροτικού Οίκου 

Σπύρου, ήτοι το 28,8% του µετοχικού κε-
φαλαίου, ενώ εάν το κάνει το 2022 θα α-
ποκτήσει 12.025.500 νέες µετοχές, ποσο-
στό 29,7% της επιχείρησης. Εάν η µετατρο-
πή των οµολογιών ωστόσο γίνει στην λή-
ξη του οµολόγου, τότε το fund θα έχει δι-
καίωµα απόκτησης 12.025.500 µετοχών 
και επί της ουσίας το 33,1% των µετοχών 
της επιχείρησης. 

Χωρίς ανατροπές στο ιδιοκτησιακό
Σε κάθε περίπτωση ακόµα και η µελλο-

ντική µετατροπή των οµολογιών, δεν θα 
δηµιουργήσει σηµαντικές ανατροπές στην 
ιδιοκτησία της εταιρείας. Αυτή τη στιγµή ο 
Γιώργος Σπύρου κατέχει το 66,6% και σε 
περίπτωση που η µετατροπή από πλευράς 
του fund γίνει στη λήξη του οµολόγου, τό-

τε θα συνεχίσει να είναι ο βασικός µέτοχος 
µε ποσοστό 43,4%, ενώ σε αυτή την περί-
πτωση δεν θα µπορεί και το fund να προβεί 
σε άσκηση δηµόσιας πρότασης για να απο-
κτήσει το σύνολο των µετοχών της Σπύρου, 
δεδοµένου ότι µε βάση το νόµο οι δηµόσι-
ες προτάσεις που δίνουν το δικαίωµα από-
κτησης του συνόλου µετοχών µίας εταιρεί-
ας γίνονται εφόσον οποιοδήποτε πρόσωπο 
ή οντότητα αποκτά το 33,3% των µετοχών, ε-
νώ το ποσοστό του fund θα είναι στο 33,1%. 

Η εµφάνιση του fund στα πεπραγµένα 
του Αγροτικού Οίκου Σπύρου αφενός της 
δίνει ανάσα ρευστότητας µέσα από την κα-
ταβολή του 1,5 εκατ. ευρώ για το οµόλογο. 
Ταυτόχρονα όµως η κίνηση της Bluemoon 
Capital Fund συµβάλλει στην αναδιάρθρω-
ση υποχρεώσεων, αποπληρώνοντας µέ-
ρος αυτών. 

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.» ανα-
κοίνωσε παράλληλα ότι ολοκληρώθηκε η 
επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των ο-
φειλών της έναντι των πιστωτριών Τραπε-
ζών, Attica Βank, Τράπεζας Πειραιώς, Aplha 
Τράπεζας και της Τράπεζας Eurobank, όπως 
αυτές µεταβιβάστηκαν στον εκάστοτε ειδικό 
διάδοχο και πλέον βρίσκονται στη διαχεί-
ριση της εκάστοτε διαχειρίστριας εταιρείας.

Μετατροπή
Εάν το fund προχω-
ρήσει σε µετατροπή 

των οµολογιών 
εντός του 2021, θα 

έχει το δικαίωµα 
απόκτησης 11,49 
εκατ. ευρώ νέων 

µετοχών 

Το ελληνικό 
διοικητικό 
προφίλ
της Glafka 
Capital
Η Glafka Capital εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίων 
προχώρησε πρόσφατα στη 
σύσταση του Bluemoon Capital. 
Πρόκειται για έναν επενδυτικό 
βραχίονα µε πολυδιάστατο 
επενδυτικό προσανατολισµό 
(multi-asset investment fund), 
το οποίο επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον του γεωγραφικά στη 
Νότια Ευρώπη. Η Glafka Capital 
εδρεύει στο Λονδίνο µε γραφεία 
σε Αθήνα και Λευκωσία. Έχει 
ολοκληρώσει µε επενδυτικές 
συµφωνίες µέσω τραπεζών 
άνω του 1,5 δισ. ευρώ κατά 
την τελευταία τριετία. 
Επικεφαλής της Glafka Capital 
είναι ο Πέτρος Μυλωνάς. Kατά 
το παρελθόν, ήταν επικεφαλής 
Νότιας Ευρώπης του Οµίλου 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
LXM µε έδρα το Λονδίνο και 
επικεφαλής του ελληνικού 
γραφείου της ελβετικής τράπεζας, 
Mirabaud, στο Λονδίνο µε 33 δισ. 
ελβετικά φράγκα υπό διαζείριση. 
Στην διοικητική οµάδα βρίσκεται 
επίσης και ο Χριστόφορος 
Παπανικολάου, επίσης µε θητεία 
στο LXM Group. 

 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2019

2020

2020

2019

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

14,49

200,22

14,26

�2,2

13,25 

2020





ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στα 26 της η Ευµορφία Κωστάκη 
έχει βάλει πλώρη να γίνει η νεό-
τερη γυναίκα Master of Wine στην 
Ελλάδα. Με σπουδές χηµείας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, µεταπτυ-
χιακό στην οινολογία στο École 
Nationale Supérieure Agronomique 
de Montpellier και στο Πανεπιστή-
µιο της Udine στην Ιταλία, διανύ-
ει πλέον τον δεύτερο χρόνο σπου-
δών στο Institute of Masters of 
Wine, προσδοκώντας να είναι η 
νεότερη Ελληνίδα που θα το κα-
ταφέρει. Μεγάλωσε στο Καρλόβα-
σι της Σάµου και η επιθυµία της 
ήταν εξαρχής να αξιοποιήσει τον 
αµπελώνα του νησιού.

Όπως η ίδια λέει στο Wine Trails 
και στην Agrenda, η πορεία της ε-
ξελικτικά δεν θα µπορούσε παρά 
να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε την δραστηριότητα του πατέ-
ρα της, ο οποίος ήταν αµπελουρ-
γός και ταυτόχρονα από τους πρω-
τεργάτες που κινήθηκαν για την 
άρση της αναγκαστικότητας του 
Συνεταιρισµού της Σάµου. «Το 
κρασί ήταν κάτι που πάντα µου 
άρεσε. Θυµάµαι ότι πάντα οινο-
ποιούσαµε στο σπίτι και για ιδι-
ωτική χρήση. Ο πατέρας µου εί-
ναι αµπελουργός και πουλούσε 
τα σταφύλια του στον Συνεταιρι-

σµό. Ήθελε πάντα να κάνει οινο-
ποιείο αλλά λόγω αναγκαστικότη-
τας δεν είχε την δυνατότητα να το 
κάνει. Ωστόσο εγώ έβλεπα τη µε-
τάλλαξη του καρπού του σταφυ-
λιού και πώς αυτό γίνεται κρασί 
και ήταν ιδιαίτερα ελκυστική στα 
µάτια µου», λέει η Ευµορφία Κω-
στάκη.  Αναφερόµενη στη µέχρι 
στιγµής πορεία της λέει ότι «η εκ-
παίδευση µειώνει τον κόπο και την 
πιθανότητα λάθους. Για παράδειγ-
µα βλέπω πλέον τα λάθη του κλα-
δέµατος των αµπελιών που έκα-
νε ο πατέρας µου και είµαι σε θέ-
ση να τα βελτιώσω. Πρόκειται για 
λάθη που οδήγησαν σε ασθένει-
ες του ξύλου». 

Kαλλιεργεί αποκλειστικά βιο-
λογικά σταφύλια, ενώ οι αµπε-
λώνες της οικογένειας Κωστάκη 
ήταν οι πρώτοι που πιστοποιήθη-
καν στη Σάµο. Αυτή τη στιγµή βρί-
σκεται σε πλήρη εξέγερση η ανέ-
γερση του δικού της οινοποιείου 
που θα φέρει την ονοµασία Κτή-
µα Κωστάκη. Η πρώτη οινοποίη-
ση αναµένεται ότι θα γίνει φέτος 
το καλοκαίρι. Επιδίωξή της είναι 
να κάνει κρασιά από µοσχάτο, ε-
στιάζοντας αποκλειστικά στη συ-
γκεκριµένη ποικιλία παρουσιάζο-
ντας ξηρούς, γλυκούς, αφρώδεις 
καθώς και έναν ροζέ οίνο που θα 
προέλθει από ένα αµπέλι που έ-

χει φυτέψει µε τη µετάλλαξη του 
λευκού µοσχάτου, καθώς παράγει 
κόκκινα σταφύλια. «Ο αµπελώνας 
αυτός που έχω φυτεύσει είναι µο-
σχάτο µαύρο µικρόρωγο και µπο-
ρεί να βγάλει κόκκινα κρασιά. Ω-
στόσο εάν δεν µε αφήσει ευχαρι-
στηµένη το αποτέλεσµα, µπορεί 
και να µην έρθει ποτέ ένα κόκκι-
νο κρασί». 

Η Ευµορφία Κωστάκη θα εξυ-
πηρετεί την παραγωγή της απο-
κλειστικά από δικά της αµπέλια 
που εκτείνονται σε κτήµατα 32 
στρεµµάτων. «Επιθυµία µου εί-
ναι να αξιοποιήσω τα σταφύλια 
από τα δικά µου αµπέλια και να 
διαχειρίζοµαι τη δική µου παρα-
γωγή. Εάν ωστόσο το απαιτήσει 
η αγορά να συνεργαστώ και µε 
άλλους παραγωγούς, θα το εξε-
τάσω. Σκοπός µου πάντως είναι 

να καλύψω τη ζήτηση µε τη δική 
µου παραγωγή». 

Αναφερόµενη τέλος στο αµπε-
λοτόπι της Σάµου, το χαρακτηρίζει 
«ανεξερεύνητο». Και στο ερώτηµα 
εάν τα κρασιά της Σάµου µπορούν 
να παλαιώσουν, απαντά ότι «κα-
τά κύριο λόγο τα σταφύλια έµπαι-
ναν σε δεξαµενές, γίνονταν µεγά-
λες παραγωγές και αναµείξεις, ε-
νώ κανείς δεν ασχολήθηκε µε την 
παλαίωση των ξηρών οίνων, ενώ 
στον αντίποδα παλαιώνονταν µό-
νο τα γλυκά κρασιά. Στα ξηρά δεν 
δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς 
δεν είναι ΠΟΠ όπως τα γλυκά, αλ-
λά ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος. Αυτό που 
θέλω να κάνω, είναι ό,τι µε αφή-
νει η ποικιλία. Έχω δοκιµάσει φο-
βερά κρασιά και µονοποικιλιακά 
που προέρχονται από µοσχάτο, τα 
οποία επιδέχονται παλαίωσης». 

 Στόχος της αµπελουργού είναι να αναδειχθεί το αµπελοτόπι της Σάµου. Επιδίωξή της είναι να κάνει κρασιά από µοσχάτο παρουσιάζοντας ξηρούς, γλυκούς, αφρώδεις και έναν ροζέ οίνο.

Η Ευµορφία Κωστάκη καλλιεργεί αποκλειστικά βιολογικά 
σταφύλια, ενώ οι αµπελώνες της οικογένειας Κωστάκη ήταν 
οι πρώτοι που πιστοποιήθηκαν στη Σάµο. 

Ό,τι επιτρέπει η 
ποικιλία θα οδηγεί 
το Κτήμα Κωστάκη
Η Ευμορφία Κωστάκη προσδοκά να γίνει η 
νεότερη γυναίκα Master of Wine στην Ελλάδα 

Αµπελοτόπι Σάµου
Από την παραγωγή του 
νησιού µπορεί να προ-

κύψει και µία καλύτερη 
ποιότητα ζωής για τους 
ανθρώπους της Σάµου
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32 στρέµµατα
Η Ευµορφία Κωστάκη θα 

εξυπηρετεί την παραγωγή 
της αποκλειστικά από δικά 
της αµπέλια που εκτείνο-

νται σε κτήµατα
 32 στρεµµάτων



ΚΑΠ μετά το 2020

Η τελική αξία  
δικαιωμάτων 

Με το ποσό της βασικής ενίσχυσης να καθορίζεται στα 957 εκατ. ευρώ για το 2023 
σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στα πλαίσια της συνδιάσκεψης για τη νέα ΚΑΠ στην 
Κοζάνη, πλέον μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η θεωρητική μέση αξία 

των δικαιωμάτων ανά αγρονομική περιφέρεια. Όπως έγινε γνωστό, από τα χρήματα αυτά το 26,9% 
θα αντιστοιχεί στους βοσκοτόπους, το 45,6% στις αροτραίες και το 27,5% στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες. Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως για τα βοσκοτόπια υπήρξε ενημέρωση 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους συμβούλους της νέας ΚΑΠ για προσθήκη επιπλέον 7 εκατ. 
στρεμμάτων, οπότε το συνολικό νούμερο των επιλέξιμων εκτάσεων προς ενίσχυση αυξάνεται στα 
20 εκατ. στρέμματα. Τα στρέμματα στα αροτραία υπολογίζονται γύρω στα 18 εκατ. και στις 
δενδρώδεις γύρω στα 8,5 εκατ. στρέμματα. Ως εκ τούτου, η μέση αξία δικαιωμάτων καθορίζεται 
στα: 13 ευρώ το στρέμμα για τα βοσκοτόπια, στα 25 ευρώ το στρέμμα για τις αροτραίες και στα 31 
ευρώ το στρέμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις (βλ. σελ. 28) θα 
λάβουν επιπλέον 15 ευρώ ενίσχυση το στρέμμα και από 10 ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο θα 
έχουν λαμβάνειν όλες οι εκμεταλλεύσεις από το νέο πρασίνισμα, ανάλογα βέβαια τις δράσεις στις 
οποίες θα συμμετάσχουν.

Να σημειωθεί εδώ βέβαια πως στην παρουσίασή σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις που φιλοξενείται 
αυτούσια στις επόμενες σελίδες, ο Δημήτρης Λιανός της ΛΚΝ Ανάλυσις (σύμβουλος της νέας ΚΑΠ) 
αναφέρει πως η βασική ενίσχυση θα διαμορφωθεί στα 1,0575 δις ευρώ, λέγοντας συγκεκριμένα: 
«Το ύψος των νέων ενισχύσεων (σ.σ συνδεδεμένες) εκτιμάται περίπου σε 142,5 εκατ. ευρώ/έτος, 
ενώ το επιτρεπόμενο ανώτερο όριο τους είναι 260 εκατ. ευρώ (15% του προϋπολογισμού), δηλαδή 
γίνεται εξοικονόμηση 117,5 εκατ. ευρώ που ενσωματώνονται στη βασική ενίσχυση. Στην περίπτωση 
αυτή η εκτιμώμενη βασική ενίσχυση, συνολικά το 2023, από περίπου 840 εκατ. ευρώ, θα 
διαμορφωθεί σε 1.057.5 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα του έτους 2019.». Εδώ φαίνεται να 
υπολογίζεται η εξοικονόμηση πόρων στα 217,5 εκατ. ευρώ (840 συν 217,5 εκατ. ίσον 1,0575 δις) 
αντί για τα 117,5 εκατ. που εξοικονομούνται (840 ευρώ συν 117,5 εκατ. ίσον 957 εκατ. ευρώ). 

Δικαιώματα στα  13 ευρώ για 
βοσκοτόπια, 25 ευρώ για αροτραία και 

31 ευρώ στα δέντρα. Συν 15 ευρώ για 
τους μικρομεσαίους αγρότες και όσα 

δώσει το νέο πρασίνισμα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2023 �2027: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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Κατ’ ελάχιστον το

10% 189.166.004 € / ΕΤΟΣ 
�= 1.891.660.043 * 10%�

που ορίζεται στο 
παράρτηµα ΙΧ διατίθεται 
για την αναδιανεµητική 
ενίσχυση

 (Πρόταση Κανονισµού 
Άρθρο 98)

Συνεπώς το συνολικό 
(ελάχιστο) ποσό προς 

αναδιανοµή είναι}
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΣΕ €)

%  ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΣΕ €)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 285.178.747 26,9% 50.885.655

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 291.343.978 27,5% 52.020.651

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 483.985.929 45,6% 86.259.697

ΣΥΝΟΛΟ 1.060.508.655 100,0% 189.166.004

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ

 Ως κριτήριο διάκρισης θεωρείται ο εθνικός µέσος όρος των δικαιωµάτων ανά αγρονοµική περιφέρεια:

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΛΗΨΗΣ  ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ* ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

6

2 9

2

1

3

3

10

13,8

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

Οι εκµεταλλεύσεις κάτω από τα κατώτατα όρια θεωρούνται πάρα πολύ µικρές και δεν συµµετέχουν στο σχήµα της αναδιανοµής (δεν λαµβάνουν την πρόσθετη ενίσχυση)*.
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10%

13% + 2% 261.049.000 € / ΕΤΟΣ 
�= 1.740.327.000 * 15%	

Κατ’ ανώτατο όριο

του ποσού

Συνεπώς το συνολικό 
(µέγιστο) ποσό για τις 

συνδεδεµένες είναι

που ορίζεται στο 
παράρτηµα ΙΧ διατίθεται 
για την συνδεδεµένη 
ενίσχυση

(Πρόταση Κανονισµού 
Άρθρο 98)

}

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α/Α ΜΕΤΡΟ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

ΑΝΑΦΟΡΑΣ,  
HA/ΑΡΙΘΜ. ΖΩΩΝ/ΜΜΖ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
2023,  

€/HA ή ΖΩΟ ή ΚΟΥΤΙ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΜΟ/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ   

2023-2027)

1   ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 160.000 80 12.800,000

2   ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ 58.240 80 4,659,200

3   ΚΡΙΘΑΡΙ 83.200 80 6,656,000

4.1   ΒΟΕΙΟ (ΤΎΠΟΣ Α) 210.000 32 6,720,000

4.2   ΒΟΕΙΟ (ΤΎΠΟΣ Β) 12.600 160 2,016,000

4.3   ΒΟΕΙΟ (ΤΎΠΟΣ Γ) 140.800 200 28,160,000

5   ΠΡΩΤ. ΚΤΗΝ. ΨΎΧΑΝΘΗ 74.984 154 11,517,542

6   ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 9.500 537 5,099,600

7   ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 5.405.206 10 51,889,974

8   ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΎΧΑΝΘΗ 194.000 67 12,943,680

 ΣΥΝΟΛΟ  142,461,996

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Το ύψος των νέων ενισχύσεων εκτιμάται περίπου σε 142.5  εκατ. 
€/έτος, ενώ το επιτρεπόμενο ανώτερο όριο τους είναι 260 εκατ. € 

(15% του προϋπολογισμού), δηλαδή γίνεται εξοικονόμηση 117,5 εκατ. 
€ που ενσωματώνονται στη βασική ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή η 
εκτιμώμενη βασική ενίσχυση, συνολικά  το 2023,  από περίπου 840 
εκατ. €, θα διαμορφωθεί σε 1.057.5 εκατ. €, δηλαδή στα ίδια επίπεδα 
του έτους 2019 .

Τουλάχιστον το 25 % των κονδυλίων που ορίζονται στο 
παράρτημα IX δεσμεύεται για κάθε ημερολογιακό έτος από το 
2023 έως το 2027 για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων  (Πρόταση Κανονισμού Άρθρο 98)

Συνεπώς το συνολικό (μέγιστο) ποσό προς αναδιανομή είναι 
435.081.800€ το έτος (= 1.740.327.000 * 25%)

Η συµβολή της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης στην 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η διατροφική και επισιτιστική 
ασφάλεια της χώρας όσον αφορά τον 

συγκεκριµένο κλάδο

Με το αν η συνδεδεµένη ενίσχυση συνάδει µε την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία για τα Νερά) (Πρότασης 

Κανονισµού Άρθρο 109 γ)

Η εφαρµογή Τοµεακών 
Προγραµµάτων (ΚΟΑ) 

στο ΚΜ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΉΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΤΑΣΉ 
(HA)

1
Καλλιέργεια ποικιλιών 
χειμερινών σιτηρών και 
οσπρίωνw

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 440.000

2 Καλλιέργεια τοπικών 
ποικιλιών 

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 

3

Ενίσχυση καινοτόμων 
καλλιεργειών ποικιλιών 
ανθεκτικών στις 
ξηροθερμικές συνθήκες

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΉΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΉΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1 Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης  
σε μικρές εκμεταλλεύσεις (<10 εκταρίων)

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 651.794

2 Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 1.503.010

3 Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης  
στις δενδρώδεις

Μόνιμων καλλιεργειών 
(δενδρώνες-αμπελώνες) 861.693

4 Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων 
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Βοσκοτόπων - Μόνιμων 
καλλιεργειών (δενδρώνες-
αμπελώνες)

1.000.000

5 Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων 
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου. Βοσκοτόπων 1.000.000

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ – ΓΕΏΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1
Ενίσχυση  παραγωγών για την εφαρμογή του εργαλείου/εφαρμογής  διαχείρισης 
εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών - Μόνιμων καλλιεργειών  
(δενδρώνες-αμπελώνες)

2.364.703

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1 Επέκταση εφαρμογής της διαφοροποίησης καλλιεργειών
Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών - Μόνιμων καλλιεργειών  
(δενδρώνες-αμπελώνες)

651.794

2 Εφαρμογή αμειψισποράς Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών 1.503.010

3 Διαχείριση βοσκοτόπων Βοσκοτόπων -

4 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών – Μόνιμων καλλιεργειών -

5 Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας
Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών – Βοσκοτόπων - Μόνιμων καλλιεργειών 
(δενδρώνες-αμπελώνες)

-

6 Ενισχύσεις για την καλλιέργεια όμορων στα δάση ζωνών Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών -

7 Ενίσχυση της ελεγχόμενης βόσκησης στις αντιπυρικές ζώνες Βοσκοτόπων -

8 Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών Αρόσιμων (ετησίων) καλλιεργειών -

9 Ειδικό πρόγραμμα  για την καλλιέργεια  παθογενών εδαφών με στόχο  
την εξυγίανση. Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών -

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES) 2

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES) 3
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