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Άσπαρτα 
χωράφια 
με τη ρήτρα 
στο ρεύμα
Αιτία πολέµου 
οι ανατιµήσεις στο 
ρεύµα µε τις οποίες 
έρχονται αντιµέτωποι
οι αγρότες. σελ. 8

Βολιώτικο 
σουσάμι 
κάνει θραύση 
στο βαζάκι
Αλώνι 100 στρέµµατα 
µε το χέρι στην Κοκκινιά 
Μαγνησίας, πάει το 
ταχίνι της Θύσανος
έως τη Γαλλία. σελ. 40

Ανεβαίνει  
στα 57.500 
το πριμ Νέων   

agrenda - σελ. 27-30

Καινούργια 
φιλοσοφία 
για τα Σχέδια 
Βελτίωσης
Δύο νέα Μέτρα επενδύσεων 

στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

προβλέπει το ελληνικό σχέδιο 

ΚΑΠ, με ετήσιες προσκλήσειs σελ. 4-5
Ψηλά οι απαιτήσεις για υποψήφιους 
στα 12 Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την περίοδο 2023-2027 που 
τέθηκαν σε διαβούλευση. σελ. 27, 31

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Από τρία χωριά 
για τη Φέτα 
οι γαλατάδες σελ. 32, 47  

Στην πρώτη κόρνα πίσω ολοταχώς 
για τις συνδεδεμένες σελ. 8, 10, 46, 48
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Ο Ιανουάριος φέρνει 
άνοδο τιμών, γυρνάει 
την τάση η Ισπανία σελ. 35

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

545
290

115,75
3,23

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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540
290

104,66
3,30

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

  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Οι πρώτες διορθώσεις 
λόγω Όμικρον, 5 ευρώ 
μείον το σκληρό σελ. 22, 35
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Φρένο στην υποχώρηση και πρώτα σηµάδια ανάκαµψης στην 
αγορά ελαιολάδου, µε αυξηµένης ζήτηση από Ιταλία. Κατά 10 
σεντς υποχώρησε η διεθνής τιµή βάµβακος σε µια εβδοµάδα, 
ωστόσο η ICAC επιµένει ότι οι τιµές θα διατηρηθούν στα 
υψηλά του εύρους όλη τη διάρκεια του 2022. Σταθεροποίηση 
της αγοράς στα 300 ευρώ ο τόνος για το καλαµπόκι παρά 
τις πιέσεις στους ευρωπαϊκούς δείκτες σιτηρών

Τριστέτσα εσπεριδοειδών
Η τριστέτσα (CTV) αποτελεί την πλέον 
οικονοµικά ολέθρια ιογενή πάθηση 
των εσπεριδοειδών και προσβάλλει
όλα τα είδη τους. Ο ιός στην Ελλάδα 
ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά το 1994, 
έπειτα από εισαγωγή µολυσµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού από την 
Ισπανία. Η ασθένεια προκαλεί συνήθως 
άµεσα µαρασµό του δέντρου, οδηγώντας 
στη νέκρωση του. Σε περίπτωση µη 
άµεσου µαρασµού, τότε προκαλείται 
αργή νέκρωση του δέντρου σε βάθος 
µερικών ετών µε σοβαρές µειώσεις στις 
αποδόσεις και παύση της ανάπτυξής του. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Η τριστέτσα µεταφέρεται µέσω αφίδων, 
µε συνηθέστερο και αποτελεσµατικότερο 
φορέα την καστανή αφίδα (Toxoptera 
citricida) ενώ οι ιδανικές θερµοκρασίες 
για µόλυνση και πολλαπλασιασµό είναι 
µεταξύ 20 και 25 °C. Καθώς δεν 
υπάρχει κάποιο µέτρο καταπολέµησης, 
οι καλλιεργητές συνήθως καίνε το 
δέντρο µετά την ανίχνευσή της. 
Το καλύτερο µέτρο αντιµετώπισής της, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους, είναι η 
συστηµατική πρόληψη, η προσοχή στην 
επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού 
καθώς και η καταπολέµηση των αφίδων 
µέσα από τις οποίες ο ιός προσβάλλει 
τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σαββάτο 4-12-2021 
Νεφώσεις µε βροχές και 
καταιγίδες σε όλη τη χώρα. 
Φαινόµενα κατά τόπους ισχυρά 
σε Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του 
Αιγαίου και πιθανώς πρόσκαιρα 
στην κεντρική Μακεδονία και 
µέχρι το µεσηµέρι στα δυτικά. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
νότιες διευθύνσεις, τοπικά στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.

Κυριακή 5-12-2021
Λίγες νεφώσεις βαθµιαία στα 
δυτικά αυξηµένες και από τις 
απογευµατινές ώρες τοπικές 
βροχές, ενώ τη νύχτα στα 
βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης βόρειοι βορειοδυτικοί µε 
βαθµιαία στροφή σε δυτικούς 
νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 6-12-2021 
και Τρίτη 7-12-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και 
βαθµιαία και στις υπόλοιπες 
περιοχές. Πρόσκαιρες 
χιονοπτώσεις στα κεντρικά και 
βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

χώρας. Άνεµοι µέτριας έντασης 
νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθµιαία 
στα πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση κυρίως στα 
δυτικά και τα βόρεια.

Τετάρτη 8-12-2021 ως
Παρασκευή 10-12-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες σε 
όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στα 
ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. 
Άνεµοι µέτριας έντασης στα 
ανατολικά µε γρήγορη στροφή 
σε βόρειους βορειοδυτικούς ίδιας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση.

Άνεµοι στα δυτικά 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 και τοπικά στα 
πελάγη 7 µποφόρ, 
στην υπόλοιπη 
χώρα βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
4 µε 6 µποφόρ.
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Μια κυβέρνηση είναι φυσικό να ενδιαφέρεται 
για την πορεία της οικονοµίας και την α-
νάπτυξή της, υπό την ευρεία έννοια του 
όρου. Αυτό που µετράει για τους πολιτι-
κά υπεύθυνους, είναι η αξιοποίηση µε κά-
θε τρόπο των παραγωγικών µέσων και υ-
ποδοµών που θα µπορούσαν να συµβάλ-
λουν στην οικονοµική µεγέθυνση.

Μ’ αυτή την οπτική, ίσως και να εξηγείται το 
γεγονός ότι καµιά κυβέρνηση δεν ενδι-
αφέρθηκε ιδιαίτερα για την τύχη της πε-
ριουσίας των αγροτικών συνεταιρισµών. 
Αυτό το οποίο προκρίνεται κατά βάση, εί-
ναι να βρεθεί µια διάδοχη κατάσταση, έ-
τσι ώστε οι διαθέσιµες υποδοµές να µην 
µένουν ανενεργές. 

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που η πα-
ραχώρηση τέτοιων περιουσιακών στοιχεί-
ων, συχνά αντί πινακίου φακής, έρχεται 
να ικανοποιήσει πολύ συγκεκριµένα ιδι-
ωτικά συµφέροντα και εντάσσονται στην 
κατηγορία αυτών των διευθετήσεων που 
στην Ελλάδα ερµηνεύονται ρουσφέτια.

To 1991 η τότε ηγέτιδα δύναµη του αγροτικού 
χώρου, ΑΤΕbank, προκειµένου να θέσει σε 
εφαρµογή ένα γενναίο πρόγραµµα ιδιωτι-
κοποιήσεων αγροτοβιοµηχανιών συνεταιρι-
στικού χαρακτήρα και µετοχικού της βέβαια 
ενδιαφέροντος, προχώρησε στη διαµόρφω-
ση ενός ειδικού εγχειρίδιου στο οποίο περι-
λαµβάνονταν όλες οι προς ιδιωτικοποίηση 
µονάδες, µε αναλυτική εικόνα των στοιχεί-
ων δραστηριότητας της κάθε µιας. 

Μετά το 2010 και µε αφορµή την κατάρρευση 
των δευτεροβάθµιων συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων (Ενώσεις Αγροτικών Συνεται-
ρισµών), έχει περιέλθει υπό τον έλεγχο ι-
διωτών ένας πολύ µεγάλος αριθµός βιο-
µηχανικών µονάδων, αλλά και διάσπαρ-
των περιουσιακών στοιχείων για το ο-
ποία, ποτέ, κανείς δεν έµαθε τίποτα. Στην 
καλύτερη περίπτωση ό,τι έγινε γνωστό, 
γνωστοποιήθηκε κατόπιν εορτής. 

Θα είχε εποµένως ενδιαφέρον ένας τέτοιος α-
πολογισµός, ακόµα και µε καθυστέρηση. 
Πρώτα απ’ όλα για λόγους διαφάνειας. 
Για να ξέρει η κοινωνία πως προχωράει 
η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που 
κόστισαν τον Έλληνα φορολογούµενο 
και πως προστατεύεται το δηµόσιο συµ-
φέρον. Κυρίως όµως για να κατανοήσει 
έτσι ο κάθε αγρότης τι είχε και τι έχασε. 
Μήπως και καταλάβουν όλοι µαζί το βα-
θύτερο νόηµα του συνεργατισµού. Το ο-
ποίο, καθώς φαίνεται, την σήµερον επο-
χή, ουδείς εκ των ιθυνόντων ενδιαφέρε-
ται να αποκαταστήσει.          Agrenda

Ασημικά, αντί
πινακίου φακής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13369

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45343

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,04192

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85136

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,021
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• Πρεµιέρα για τα νέα Claas Nexos µε 120 
ίππους σε έξι ευέλικτες εκδόσεις σελ. 20
• Επιδοτήσεις για τρακτέρ το 2022 από 
ΠΑΑ, Ανάκαµψης και Αναπτυξιακό σελ. 18

• Σήµανε οπισθοχώρηση ο Λιβανός µε το 
πρώτο σήµα για κινητοποιήσεις σελ. 46
• Προϋποθέσεις διατήρησης των τιµών για 
τα αγροτικά εντοπίζουν αναλυτές σελ. 44

• Στη γενική πίεση των εµπορευµάτων το 
σκληρό στη Φότζια έχασε 5 ευρώ σελ. 21
• Φιξαρίσµατα στο σύσπορο βαµβάκι µε 72 
ευρώ πάνω στην πτώση σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική 
δαπάνη µε οριζόντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ 
και παρελκόµενα, κατάργηση της λίστας επιλα-
χόντων, ετήσιες προκηρύξεις, απαιτήσεις ελά-
χιστου τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 
ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραµµα µό-
νο για καινοτόµες επενδύσεις. Αυτές είναι µόνο 
λίγες από τις θεµελιώδεις αλλαγές που προβλέ-
πονται στα Σχέδια Βελτίωσης της περιόδου 2023-
2027, µε την Agrenda να παρουσιάζει τη δοµή 
των δύο Μέτρων όπως αυτά τέθηκαν σε διαβού-
λευση από τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές. 
Συγκεκριµένα, τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας πε-
ριόδου θα χωρίζονται σε δύο υποµέτρα. Το ένα 
θα έχει τίτλο «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκ-
µεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγω-
νιστικότητα» και το άλλο «Ψηφιακές και πράσι-
νες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις». 

Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα:

Ξεκινώντας λοιπόν από τα «Σχέδια Βελτίω-
σης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβά-
λουν στην Ανταγωνιστικότητα» οι κύριες αλλα-
γές έχουν ως εξής: Πρώτον, µπαίνει τέλος στην 
οριζόντια ενίσχυση ανά Περιφέρεια. Πλέον κά-
θε επενδυτική δαπάνη θα έχει το δικό της πο-
σοστό. Συγκεκριµένα, τρακτέρ και παρελκόµε-
να θα επιδοτούνται µε 40%, εξοπλισµός τεχνο-
λογίας αιχµής και δαπάνες εξοικονόµισης ενέρ-
γειας µε 50% και θερµοκήπια, στάβλοι και και-
νοτόµα παρελκόµενα µε 60%. Συν 10% στην ε-
νίσχυση για νέους αγρότες, ορεινές και µειονε-
κτικές περιοχές. ∆εύτερον, για επενδύσεις άνω 
των 100.000 ευρώ θα πρέπει η τυπική απόδοση 
της εκµετάλλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 30% του αιτούµενου προϋπολογισµού. Τρί-
τον, εξετάζεται (είναι ερώτηµα στη διαβούλευση) 
η κατάργηση του πίνακα επιλαχόντων και οι ετή-
σιες προκηρύξεις του Μέτρου.  Αναλυτικότερα:

Επιλέξιµες επενδύσεις 
 Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση,  και 

εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και  
κατασκευών

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυε-
τών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γί-
νεται µε τη χρήση σπόρου.

 Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων 
και περίφραξη φυτειών.

 Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου.
 Αγορά νέου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.

 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού 
διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλι-
σµού επικοινωνιών και γραφείου.

 Γενικές ∆απάνες, στις οποίες περιλαµβά-
νεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συν-
δέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου.

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δα-
πάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των αιτήσεων στή-
ριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέ-
πει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ και δύ-
ναται να ανέλθει:

 για θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοο-
τροφία-χοιροτροφία έως 300.000 ευρώ ,

 για λοιπές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
έως 200.000  ευρώ,

 για λοιπές εκµεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ. 
Με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση 

της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ή-
λωση Εκµετάλλευσης του έτους αναφοράς, α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούµενου 
προϋπολογισµού για αιτήσεις µεγαλύτερες των 
100.000 ευρώ.

Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων
Για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των φυσικών 

και νοµικών προσώπων, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

 Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία ∆ήλω-
ση Εκµετάλλευσης του έτους αναφοράς που θα 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.

 Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ε-
λάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευ-
ρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω Ενιαία ∆ήλωση 
Εκµετάλλευσης.

 Όλες οι εκµεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν 
τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (µε εξαί-
ρεση τις εκµεταλλεύσεις των νέων γεωργών που 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά και λαµβάνουν 
προθεσµία συµµόρφωσης).

Επιλεξιµότητα δικαιούχων
∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, νοµι-

κά πρόσωπα, συλλογικά σχήµατα του αγροτι-
κού συνεταιριστικού δικαίου (οµάδες παραγω-
γών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνε-
ταιρισµοί και ενώσεις αυτών). Τα υποψήφια φυ-
σικά πρόσωπα πρέπει να:

 έχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτη-
σης στήριξης την ιδιότητα του κατά κύριο επάγ-
γελµα γεωργού,

 είναι εγγεγραµµένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελ-
µατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι) ή να εί-
ναι δικαιούχοι του αντίστοιχου µέτρου των νέ-
ων γεωργών είναι ασφαλιστικά και φορολογι-
κά ενήµεροι.

Ένταση ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπά-

νη διαµορφώνεται ως ακολούθως:
 Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις ακόλουθες 

κατηγορίες: Γεωργικοί ελκυστήρες, Παρελκόµε-
να γεωργικών ελκυστήρων.

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης   
με άλλη φιλοσοφία, πολλές προκηρύξεις  
Δύο ξεχωριστά Μέτρα επενδύσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προβλέπει το ελληνικό σχέδιο για την ΚΑΠ

Στα δύο
Τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας 
περιόδου θα χωρίζονται σε δύο 
υποµέτρα. Το ένα θα έχει τίτλο 
«Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα» και 
«Ψηφιακές και πράσινες 
επενδύσεις στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις». 
.

Ενίσχυση
Στα Σχέδια Βελτίωσης τρακτέρ 
και παρελκόµενα θα 
επιδοτούνται µε 40%, 
εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής 
και δαπάνες εξοικονόµισης 
ενέργειας µε 50% και 
θερµοκήπια, στάβλοι και 
καινοτόµα παρελκόµενα µε 60%.

Μπόνους
 Συν 10% στην ενίσχυση για 
νέους αγρότες, ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές αλλά 
και µικρά νησιά.
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 Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής (o 
εξοπλισµός που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογίας 
αιχµής θα προσδιορισθεί στην οικεία προκήρυξη 
πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). ∆απάνες 
που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας 
και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που ως πο-
σοστό αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του προϋπο-
λογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Λοιπές δαπά-
νες επενδυτικού σχεδίου.

 Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισµός που συµβάλλει στην µεί-
ωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρµάκων στο 
περιβάλλον. 

∆απάνες που σχετίζονται µε τη µείωση χρή-
σης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό αντιπρο-
σωπεύει µέχρι το 20% του προϋπολογισµού του 
επενδυτικού σχεδίου.

∆απάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Εξοπλι-
σµός που συµβάλλει στην διαχείριση επεξεργα-
σία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης.

 Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περι-
φέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό 
ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% 
προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται 
σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε: σε ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας 
όπως προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ή α-
πό νέους γεωργούς ή από νέους γεωργούς σε ο-
ρεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

Τέρμα σε 
πολλαπλές 
παρατάσεις
Στα ερωτήµατα που τίθενται 
προς τα ενδιαφερόµενα µέρη 
για τα νέα Μέτρα Σχεδίων 
Βελτίωσης, ζητείται µεταξύ 
άλλων η γνώµη τους για το αν 
θα πρέπει να καταργηθεί ο 
πίνακας επιλαχόντων και να 
υπάρχουν ετήσιες προκηρύξεις. 
Ειδικότερα ερωτώνται οι 
ενδιαφερόµενοι για τα εξής:
1) Το κατώτερο όριο αιτούµενου 
προϋπολογισµού ανά αίτηση 
(συνολικό κόστος) θα πρέπει να 
είναι: 25.000 ευρώ, 30.000 
ευρώ (σύµφωνα µε τη εισήγηση) 
ή 35.000 ευρώ.
2) Το κατώτερο µέγεθος 
παραγωγικής δυναµικότητας 
(ως τυπική απόδοση) για ένταξη 
στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
είναι: 10.000 ευρώ, 12.000 
ευρώ ή 15.000 ευρώ. 
3) Το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης 
της ίδια συµµετοχής πρέπει να 
είναι: 20%, 30% ή 40%. 
5) Οι προκηρύξεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ετήσια βάση και 
κατάργηση της λίστας 
επιλαχόντων: α) Ναι, β) Όχι
6) Η έγκαιρη ολοκλήρωση των 
επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει 
να διασφαλίζεται: Με 
ανελαστικό χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης χωρίς ουδεµία 
δυνατότητα επέκτασης (πλην 
ανωτέρας βίας) 
ή µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης που θα συνοδεύεται 
από περικοπή του ποσοστού 
ενίσχυσης έως και απένταξη.

Κτηνοτροφία
Για τη βοοτροφία-

χοιροτροφία ο προ-
ϋπολογισµός έργων 

µπορεί να φτάσει έως 
300.000 ευρώ. Για 
τους υπόλοιπους τα 

100.000 ευρώ

Φυτική
Για τις επενδύσεις 

στον τοµέα της 
φυτικής παραγωγής 

ο µέγιστος 
προϋπολογισµός για 

τους φακέλους φτάνει 
τα 150.000 ευρώ 

∆ιαβούλευση
Τα νέα Σχέδια 

Βελτίωσης τέθηκαν 
σε διαδικτυακή 

διαβούλευση την 
περασµένη εβδοµάδα, 
µαζί µε τις υπόλοιπες 

παρεµβάσεις ΠΑΑ

Με δική τους πρόσκληση 
ρομπότ, υδροπονία, ΑΠΕ
Στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» προ-
τείνεται οριζόντιο ποσοστό επιδότησης 70% 
για όλους για καινοτόµες επενδύσεις προ-
ϋπολογισµού 25.000-100.000 ευρώ. Θα ε-
πιδοτούνται µεταξύ άλλων  αρδευτικά συ-
στήµατα, στάγδην, µικροκαταιονισµού, net-
metering φωτοβολταϊκά, µηχανολογικός ε-
ξοπλισµός γεωργίας ακριβείας,  συστήµατα 
τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έ-
ξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα 
καταπολέµησης ζιζανίων κ.α.  Αναλυτικότε-
ρα, στο σχεδιασµό του Μέτρου αναφέρονται:

Επιλέξιµες επενδύσεις 
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση και-

νούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλι-
σµού µε στόχο την εξοικονόµηση, καθαρι-
σµούς και επαναχρησιµοποίηση ύδατος (αρ-
δευτικά συστήµατα, στάγδην, µικροκαταιο-
νισµού, δεξαµενές συλλογής οµβρίων, συ-
στήµατα µεταφοράς-αγωγοί)

 Έγγειες βελτιώσεις ( φρεάτια, αντλιοστά-
σια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισµός αυτών).

 Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκα-
ταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
για ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συ-
στήµατα).

 Κτιριακές εγκαταστάσεις µικρής κλίµα-
κας και µηχανολογικός εξοπλισµός για την 
ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιµο-
ποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

και παραπροϊόντων  στην πηγή (αξιοποίηση 
βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγω-
γή compost, κοκ).

 Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας α-
κριβείας (αρδευση, λίπανση, παρακολούθη-
ση και ρύθµιση συνθηκών θερµοκηπιακών ε-
γκαταστάσεων) και αποµακρυσµένου ελέγχου

 Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης (συ-
στήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συ-
στήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µη-
χανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και ε-
ξοπλισµός γεωργίας ακριβείας γενικότερα.

 Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστά-
σεων µε συστήµατα υδροπονίας/αεροπονί-
ας και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης και 
ελέγχου παραγωγής.

 Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται 
κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέ-
ονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµό-
σια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των 
αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
25.000 ευρω και δύναται να ανέλθει έως και 
100.000 ευρώ.

Ένταση της ενίσχυσης
Προτείνεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης για 

το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δρά-
σης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΩΣ 300.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ

30.000 ΕΥΡΩ 25.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 40% � 60%

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 170%
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Καµία πληρωµή προς τον αγροτικό κόσµο δεν 
δείχνει να διεκπεραιώνεται εύκολα και χωρίς 
συνέπειες, είτε λόγω καθυστερήσεων είτε µε α-
πώλειες σε ποσά ενισχύσεων. Κάπως έτσι έγι-
νε και µε την πίστωση της προκαταβολής των 
προγραµµάτων, συνολικού ποσού 103 εκατ. 
ευρώ, που καθυστέρησε κάποιες µέρες λόγω 
τεχνικών προβληµάτων του µηχανογραφικού 
συστήµατος και άφησε µε λιγότερα χρήµατα 
όσους είχαν ζητήµατα µε τον ΑΤΑΚ και τις ε-
πιλεξιµότητες και στην προκαταβολή του τσεκ. 
Κάτι, που αναµένεται να «γράψει» και στην ε-
ξόφληση της ενιαίας πριν τα Χριστούγεννα.

Μια νέα έκπληξη φαίνεται πως επιφυλάσ-
σει και η εξισωτική, καθώς 
στις καρτέλες τους αρκετοί 
παραγωγοί διαπιστώνουν 
ότι έχουν µεταφερθεί από 
τα ορεινά στα µειονεκτικά 
µετά την τελευταία ΚΥΑ για 
την κατανοµή των βοσκοτό-
πων που καταργεί την τεχνι-
κή λύση. Αυτό σηµαίνει ότι 
αρκετοί παραγωγοί θα δουν 
λιγότερα χρήµατα στο λογα-
ριασµό τους, δεδοµένου ό-

τι για τα ορεινά η εξισωτική δίνει 12,5 ευρώ το 
στρέµµα και για τις µειονεκτικές περιοχές 8,1 
ευρώ το στρέµµα.  

Την ίδια ώρα να σηµειωθεί ότι από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε αύ-
ξηση των κονδυλίων της εξισωτικής κατά 12 
εκατ. ευρώ, στα 272 εκατ. ευρώ, σε µια χρονιά 

που όπως όλα δείχνουν, όχι απλά δεν χρεια-
ζόταν, αλλά θα περισσέψουν και από τα ποσά 
που πληρώθηκαν πέρυσι, µε τους γνωρίζοντες 
να µιλούν για µεταφορά του «πλεονάσµατος» 
αυτού µέσω υπερδέσµευσης σε άλλα µέτρα.

Τώρα όσον αφορά την πληρωµή της εξισω-
τικής, προς νέα απογοήτευση του αγροτικού 
κόσµου φαίνεται πως οι «δυνατότητες» του 
µηχανισµού διεκπεραίωσης των πληρωµών 
δεν θα επιτρέψουν για ακόµα µία φορά να 
γίνουν πράξη οι προ ολίγων ηµερών εξαγγε-
λίες του γενικού γραµµατέα Ενωσιακών Πό-
ρων και Υποδοµών του υπουργείου ∆ηµήτρη 
Παπαγιαννίδη από το ∆ιεθνές Συνέδριο Κλι-
µατικής Αλλαγής: Το µέλλον του αγροδιατρο-
φικού τοµέα που διοργάνωσε ο µη Κερδοσκο-
πικός Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». 
Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες τοποθε-
τούν την πίστωση µια ή δύο µέρες µετά την ε-
ξόφληση της ενιαίας ενδεχοµένως ως την Πα-
ρασκευή 24 ∆εκεµβρίου ή το αργότερο την ε-
βδοµάδα µετά τα Χριστούγεννα. 

Μέχρι 10 ∆εκεµβρίου ενστάσεις για 
τους απορριπτόµενους της εξισωτικής 

Εν τω µεταξύ περιθώριο µέχρι την Παρα-
σκευή 10 ∆εκεµβρίου έχουν οι παραγωγοί 
που διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα των πα-
ραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριµένων) και µη πα-
ραδεκτών αιτήσεων (απορριπτόµενων) της εξι-
σωτικής για το έτος 2021. Να επισηµανθεί ότι: 

-οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «Α-
ΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» από τον ΕΦΚΑ απορ-
ρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν µε 
το αποτέλεσµα της κατάταξης έχουν τη δυνα-
τότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής,

-ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡ-
ΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευ-
ταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε που χρησιµοποιήθηκε 
και για την πληρωµή προκαταβολής της Βα-
σικής Ενίσχυσης (για την τελική κατάταξη θα 
χρησιµοποιηθεί το ίδιο αρχείο),

-οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κά-
τοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορίων επι-
λεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυγος εί-

ναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης», 
«ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλει-
σµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο α-
ποκλεισµό» έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ενδικοφανούς προσφυγής, προκειµένου να 
προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με καθυστέρηση η πίστωση για τα 
προγράµµατα, ένσταση από 13 ∆εκέµβρη 

Επεισοδιακή και η πίστωση της προκαταβο-
λής των προγραµµάτων, που καθυστέρησε λό-
γω τεχνικού προβλήµατος µε τις καταστάσεις 
πληρωµής που για άλλη µία φορά δεν κατά-
φερε να επεξεργαστεί σωστά και έγκαιρα το 
απαρχαιωµένο µηχανογραφικό σύστηµα του 
Οργανισµού Πληρωµών. Κι ενώ οι δικαιούχοι 
δεν έβλεπαν χρήµατα στους λογαριασµούς τους 
µέχρι το µεσηµέρι της Πέµπτης 2 ∆εκεµβρίου, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε τη γνώριµη ανακοίνωση 
ότι η πίστωση ξεκίνησε την Τρίτη 30 Νοεµβρί-
ου, υπό τον φόβο κοινοτικών καταλογισµών. 

Αυτό που διαπιστώθηκε πάντως εξ αρχής 
από τα ποσά στις καρτέλες των παραγωγών 
είναι ότι όσοι αντιµετώπισαν προβλήµατα µε 
το ΑΤΑΚ και τις επιλεξιµότητες στην προκατα-
βολή του τσεκ, οι ίδιοι θα έπαιρναν λιγότερα 
χρήµατα ή και καθόλου και στα προγράµµα-
τα. Πάντως οι παραγωγοί έχουν δικαίωµα εν-
στάσεων µέχρι τις 17 ∆εκεµβρίου για Βιολογι-
κά, Κοµφούζιο και ορυζώνες και µέχρι της 24 
∆εκεµβρίου για Νιτρικά, ορνιθοπανίδα, ελαι-
ώνα Άµφισσας και αµπελώνες Θήρας.

Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά τα Βιολογι-
κά πιστώθηκαν 60 εκατ. από τα 90 εκατ. ευ-
ρώ που έχουν δεσµευτεί και για τις δύο ∆ρά-
σεις, που αντιστοιχούν στο 85% του συνόλου.

Μέσα στον µήνα, και κατά πάσα πιθανότητα πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων δροµολογείται η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης 
λόγω κορωνοϊού στον κλάδο της χοιροτροφίας, ποσού 15,5 εκατ. 
ευρώ. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο των Χοιροτρόφων Ελλάδας 
Γιάννη Μπούρα, ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις των παραγωγών και 
η διαδικασία για ενίσχυση 253 ευρώ ανά χοιροµητέρα δείχνει να 
εξελίσσεται οµαλά. Μάλιστα οι πληροφορίες του ίδιου του κ. 

Μπούρα αναφέρουν ότι «υπάρχει πιθανότητα η ενίσχυση να 
τρέξει εντός του επόµενου δεκαηµέρου». Να σηµειωθεί ότι θα 
πληρωθούν όσοι παραγωγοί έχουν κάνει ΟΣ∆Ε. «∆εδοµένου ότι 
η δήλωση ΟΣ∆Ε δεν είναι υποχρεωτική για τους χοιροτρόφους, 
τη διαδικασία κάνει ένα 70% των παραγωγών στην Ελλάδα. 
Αυτό σηµαίνει ότι όσοι δεν έκαναν ΟΣ∆Ε, ενδέχεται να 
πληρωθούν σε µεταγενέστερο χρόνο» σύµφωνα µε τον ίδιο. 

Εκδίωξη από τα ορεινά,
απώλεια 4 ευρώ εξισωτικής

Crimson 
µε 270 ευρώ 
Το ΦΕΚ ανοίγει 
το δρόµο για την 

πληρωµή των 
de minimis στα 

σταφύλια Crimson 
στη Λάρισα

Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου αποζηµιώσεις παγετού 46,2 εκατ. ευρώ 
Με καθυστέρηση που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, αντί της 3ης ∆εκεµβρίου, 
καταβάλλει ο ΕΛΓΑ την Τρίτη 7 του µήνα 46,2 εκατ. ευρώ ως εξοφλήσεις 
αποζηµιώσεων τόσο για τον «παγετό της άνοιξης 2021», που έπληξε βαρύτατα 
δενδροκαλλιέργειες στο σύνολο σχεδόν της χώρας, όσο και για ζηµιές που 
προκλήθηκαν από άλλες αιτίες στις καλλιέργειες ζωικού και φυτικού κεφαλαίου 
εντός του έτους 2021. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του φορέα, «µέχρι σήµερα µε τη διαδικασία 
πληρωµής προκαταβολών για τις αποζηµιώσεις για τον «Παγετό της άνοιξης 
2021» έχουν ήδη καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ.

Τεχνικά προβλήματα 
του μηχανογραφικού 
συστήματος 
καθυστέρησαν την 
πίστωση των 103 
εκατ. ευρώ για τα 
προγράμματα και 
τώρα «απειλούν» και 
τους ορεινούς της 
εξισωτικής 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

60,3

13.975

85%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΝΙΤΡΙΚΑ

30,34

4.108

75%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

5

880

65%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

5,47

9.669

70%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΛΟΙΠΑ

2,65

3.390

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

Μέχρι τα Χριστούγεννα η ειδική ενίσχυση για χοιρομητέρες
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος 
σε δυσθεώρητα ύψη και σε πολλές 
περιπτώσεις χωρίς σαφή αιτιολογία 
φτάνουν µε µεγαλύτερη συχνότη-
τα το τελευταίο διάστηµα στις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις έχοντας γί-
νει πλέον η βασική αιτία αντίδρα-
σης και αναστάτωσης των αγροτών.

Λόγος γίνεται για τη ρήτρα ανα-
προσαρµογής, η οποία αν και αφο-
ρά στο Αγροτικό Τιµολόγιο Χαµηλής 
Τάσης και συνοδεύει κάποιους από 
τους λογαριασµούς για γεωτρήσεις 
αγροτών, παρά το γεγονός ότι το ρεύ-
µα εδώ είναι µέσης τάσης. Μάλιστα, 
για ανεξήγητο λόγο, η ∆ΕΗ στους µι-
σούς παραγωγούς στέλνει λογαρια-
σµό µε ρήτρα αναπροσαρµογής και 
στους υπόλοιπους χωρίς. Να σηµει-
ωθεί ότι αυξήσεις υπάρχουν και στις 
δυο περιπτώσεις, ωστόσο ενώ το κό-
στος της κιλοβατώρας σε λογαρια-
σµούς χωρίς την περιβόητη ρήτρα 
αναπροσαρµογής ανέρχεται σε 11,5 
λεπτά, ήτοι αύξηση 20% συγκριτικά 
µε πέρυσι, ενώ σε όσους επιβαρύ-
νονται µε ρήτρα, το κόστος ανέρχε-
ται στα 15 µε 16 λεπτά. 

Αρκετοί αναλογίζονται πλέον να 
αφήσουν χωράφια ακαλλιέργητα, 
αφού το κόστος άρδευσης είναι 
τέτοιο που σβήνει κάθε περιθώριο 
κέρδους ακόµα και σε µια περίο-
δο υψηλών τιµών για τα αγροτικά 
προϊόντα σαν και αυτήν που δια-
νύεται. Φυσικά ακόµα πιο δύσκο-
λη είναι η συγκυρία για αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε τοµείς που δεν γνώρισαν 
αντίστοιχη ώθηση, όπως τα κηπευ-
τικά και η ελαιοπαραγωγή. 

Το βασικό πρόβληµα των ανα-
τιµήσεων στο ηλεκτρικό ρεύµα µε 
τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι 
αγρότες, έχει να κάνει µε τη ρήτρα 
αναπροσαρµογής, η οποία έρχεται 
να διπλασιάσει τον λογαριασµό.

Η ∆ΕΗ αναφέρει χαρακτηριστι-
κά πως η ρήτρα αναπροσαρµογής 
εφαρµόζεται:

Στα Οικιακά τιµολόγια Γ1 και Γ1Ν 
(και δικαιούχοι ΚΟΤ), στα επαγγελ-
µατικά τιµολόγια Γ21, Γ22, Γ23, 
Ε21, Ε22, Ε23, στο τιµολόγιο Φω-
τισµού Οδών & Πλατειών ( ΦΟΠ) 
καθώς και στο Αγροτικό Τιµολό-
γιο Χαµηλής Τάσης.

Τα χαµηλής τάσης αγροτικά τι-
µολόγια αφορούν σε αποθήκες και 
άλλες εγκαταστάσεις όµως και όχι 
στις γεωτρήσεις, οι οποίες όπως ση-
µειώθηκε, µε 380 volt, συγκαταλέ-
γονται στις συνδέσεις µέσης τάσης. 

Παραγωγός από την περιοχή των 
Φαρσάλων, καλείται να πληρώσει 
λογαριασµό 9.000 ευρώ για γεώ-
τρηση µε την οποία πότισε φέτος 
85 στρέµµατα βαµβάκι. Το κόστος 
άρδευσης δηλαδή ανά στρέµµα α-

νέρχεται στα 105 ευρώ από 55 που 
στοίχιζε πέρυσι για την ίδια κατα-
νάλωση. Όπως εξηγεί, µαζί µε τις 
υπόλοιπες ανατιµήσεις, το κόστος 
καλλιέργειας διαµορφώνεται φέτος 
στα 300 ευρώ το στρέµµα. 

Το αίσθηµα εκνευρισµού, ειδι-
κά σε επικεφαλής µεγάλων εκµε-
ταλλεύσεων µε σοβαρή προσέγ-
γιση της παραγωγής τους εντεί-
νεται, αφού αποκλείονται και α-
πό την αξιοποίηση φωτοβολταϊ-
κών, που θα τους επέτρεπε να µει-
ώσουν δραστικά τις επιβαρύνσεις 
οι οποίες σχετίζονται µε το ενερ-
γειακό κόστος. Μια εκ των δυνα-
τοτήτων δηλαδή για την αντιµετώ-
πιση των επιβαρύνσεων στο ηλε-
κτρικό ρεύµα, θα µπορούσε να εί-

ναι η εξασφάλιση για αγρότες θέ-
σης στο δίκτυο, ένα ωστόσο χλω-
µό σενάριο, αφού µε συνοπτικές 
διαδικασίες οι διαγωνισµοί κατα-
λήγουν στα µονοπώλια των ΑΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το θέµα µε 
το αγροτικό ρεύµα και τη ρήτρα 
αναπροσαρµογής καθίσταται τε-
λευταία κυρίαρχο και χρήζει λε-
πτής διαχείρισης από τους ιθύνο-
ντες στα αρµόδια υπουργεία, α-
φού πλέον τίθεται ξεκάθαρο ζή-
τηµα εγκατάλειψης καλλιεργει-
ών όσο οι λογαριασµοί ρεύµατος 
όχι µόνο σβήνουν την κερδοφορί-
ας αλλά εκτροχιάζουν τα οικονο-
µικά των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων δηµιουργώντας νέους οφει-
λέτες προς τη ∆ΕΗ.  

Καίει κόσμο η ρήτρα αναπροσαρμογής

Με ηλεκτροπληξία 
κινδυνεύει η γεωργία  

Οι αγρότες της Αγιάς και της 
Μαγνησίας που συναντήθηκαν  
µε την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ την 

περασµένη Πέµπτη, έθεσαν 
και το ζήτηµα του υψηλού 
κόστους ενέργειας, µε το 

υπουργείο να αποφεύγει να 
πάρει θέση. 

Λογαριασμός 9.000 ευρώ για 85 στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας

Η έκταση αγροτεµαχίου ανά 
ΑΤΑΚ στην ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης 2022 πρέπει να είναι 
µικρότερη ή ίση µε την έκταση 
που δηλώνεται στην περιουσιακή 
κατάσταση (Ε9). Αυτό 
ξεκαθαρίζει, µε ανακοίνωσή του 
ο Οργανισµός Πληρωµών, µετά 
το τεράστιο πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε µε το ΑΤΑΚ και 
τις επιλεξιµότητες κατά την 
πληρωµή της προκαταβολής του 
τσεκ τον περασµένο Οκτώβριο.  
Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση 
τονίζεται ότι οι παραγωγοί στη 
δήλωση ΟΣ∆Ε έτους 2022 
πρέπει να δηλώνουν το σύνολο 
της εκµετάλλευσής τους, όπως 
αποτυπώνεται στο Ε9 και στη 
∆ήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας µέσω εφαρµογής 
της ΑΑ∆Ε. Ειδικά, η ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για ηλεκτρονικά 
µισθωτήρια αναφέρει τα εξής:  
Οι δικαιούχοι στην ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης έτους 2022 
υποχρεούνται να δηλώνουν το 
σύνολο της εκµετάλλευσής τους, 
όπως αποτυπώνεται: 

 στην περιουσιακή δήλωση 
στοιχείων ακίνητων Ε9 για 
ιδιόκτητα αγροτεµάχια 

 στη ∆ήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας µέσω εφαρµογής 
της ΑΑ∆Ε ανεξαρτήτως ποσού 
µισθώµατος και από µηδενικό 
ποσό µίσθωσης, σε περίπτωση 
µισθωµένων αγροτεµαχίων 
(ηλεκτρονικό µισθωτήριο). 
Επίσης, βάσει της παραπάνω ΥΑ: 

 θα γίνονται δεκτά µόνο τα 
ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια µέσω 
της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε και τα 
χειρόγραφα ενοικιαστήρια θα 
πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά, 

 η έκταση αγροτεµαχίου ανά 
ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2022 πρέπει 
να είναι µικρότερη ή ίση µε την 
έκταση που δηλώνεται στην 
περιουσιακή κατάσταση (Ε9). Η 
τυχόν απόκλιση της έκτασης θα 
πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη 
µη επιλέξιµων στοιχείων και να 
δηλώνεται στον κωδικό ΚΟΚ99.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΣ∆Ε 2022

Έκταση 
αγροτεμαχίου 
ανά ΑΤΑΚ 
ίση με τη 
δήλωση Ε9
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Ρευματικά 
Μαζεύτηκαν πολλά 
στις πλάτες αγροτών, 
στενεύουν οι δρόμοι
Αυξημένα αγροτικά κόστη και φοβικές πολιτικές 
στρώνουν χαλί για χειμερινή έκρηξη διαμαρτυρίας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αυθαίρετη µοιρασιά στις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις καταγγέλλουν µία µετά την 
άλλη οι κλαδικές οργανώσεις των αγρο-
τών, µε το θέµα να εξελίσσεται σε µια 
καλή αφορµή για συσπείρωση των ε-
παγγελµατιών του αγροτικού χώρου ε-
νάντια στις κυβερνητικές επιλογές αλ-
λά και στα όσα φέρνει αυτό τον καιρό η 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Όσο και αν απουσιάζει εδώ και κά-
ποια χρόνια µια κοινή έκφραση των α-
γροτών που θα αναδείξει µε συνέπεια 

αυτά που πραγµατικά απασχολούν το 
χώρο, η «φάλτσα µουσική» που παίζει 
επίµονα το επιτελείο της πλατείας Βά-
θη, δίνει συνεχώς αφορµές αναστά-
τωσης και για απογοητεύσεις ακόµα 
και εκείνων που διάκεινται φιλικά στο 
κυβερνών κόµµα. Πιο συγκεκριµένα:

 Η απουσία διάθεσης για συνεννό-
ηση στα θέµατα της ΚΑΠ (ίσως και από 
ανασφάλεια απουσίας γνώσης), 

 το τεράστιο έλλειµµα ενηµέρωσης 
για τα κοµβικά ζητήµατα αυτής (π.χ. για 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις), 

 η κάκιστη διαχείριση στα θέµατα 
που σχετίζονται µε δηµόσιες εκτάσεις 
(δικαιώµατα βοσκοτόπων), 

 η µονόπλευρη αξιοποίηση των ει-
δικών ενισχύσεων λόγω πανδηµίας, 

 η ετεροχρονισµένη καταβολή των 
αποζηµιώσεων (π.χ. παγετός Απριλίου), 

 οι µεγάλες αστοχίες µε τις άµε-

σες πληρωµές (προκαταβολή του τσεκ) 
 η φοβισµένη προσέγγιση στο α-

γροτικό πετρέλαιο (εξαιρούνται τα 2/3 
των αγροτών).

Όλα αυτά είναι θέµατα που αφήνουν 
ανοιχτό το παράθυρο σε µια χειµερινή 
«έκρηξη διαµαρτυρίας» και πιθανά σε 
κυβερνητική φθορά της οποίας τα απο-
τελέσµατα δεν θα αργήσουν να κατα-
γραφούν και δηµοσκοπικά. Ενδεικτική 
και η µέλετη του Ελληνικού Συνδέσµου 
Φυτοπροστασίας όπου γίνεται αναφο-
ρά στις βαριές επιπτώσεις στο κόστος 
παραγωγής των βασικών αγροτικών 
προϊόντων της χώρας, από την «πρά-

σινη» προσέγγιση της 
νέας ΚΑΠ και για την ο-
ποία, κανείς εκ των ιθυ-
νόντων δεν έχει διατυ-
πώσει ως τώρα την πα-
ραµικρή άποψη. 

Ακόµα και οι µεγά-
λες αυξήσεις που κατα-
γράφουν τελευταία οι 
τιµές παραγωγού σε ευ-
ρείας εµβέλειας προϊό-
ντα, όπως το σκληρό σι-
τάρι, το βαµβάκι, το κα-
λαµπόκι και τα κτηνο-
τροφικά ψυχανθή, τεί-

νουν να ακυρωθούν στον ετήσιο απο-
λογισµό της ελληνικής γεωργίας, κα-
θώς συνοδεύονται από τεράστιες αυ-
ξήσεις στις δαπάνες για ενέργεια και 
στα κόστη των εισροών, µε τις τελευ-
ταίες να διαχέονται σε όλο το φάσµα 
των αγροτικών προϊόντων και όχι µό-
νο σ’ αυτά που ωφελούνται της συγκυ-
ρίας. Τι µπορεί να πει κανείς στον ελαι-
οκαλλιεργητή π.χ. που βλέπει τις τιµές 
λιπασµάτων να τριπλασιάζονται και τις 
τιµές ελαιόλαδου να παραµένουν στα 
ίδια µε πέρυσι επίπεδα, όταν οι φετι-
νές αποδόσεις των ελαιόδενδρων εί-
ναι δραµατικά µειωµένες. Μ’ αυτή την 
έννοια, η περίπτωση των συνδεδεµέ-
νων, που δίνει αφορµή για ποικίλες 
ζυµώσεις και πιθανά για εκτεταµένες 
αντιδράσεις των αγροτών, είναι ένα α-
πτό δείγµα του τρόπου που αντιλαµβά-
νεται τα θέµατα η κυβέρνηση.

Από τις 19
στις 8 είναι
µεγάλο... κοπίδι
Ξαφνικά, προ δύο εβδοµάδων περίπου, 
οι επιτελείς του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης έδωσαν στη δηµοσιότητα µια 
λίστα µε 8 συνδεδεµένες ενισχύσεις, οι 
οποίες, όπως αναφέρθηκε, είναι αυτές 
που θα ισχύσουν µε τη νέα ΚΑΠ, δηλαδή 
από το 2023, έναντι των 19 που ισχύουν 
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.
Ακόµα και αν η σκέψη για περιορισµό 
των συνδεδεµένων προκειµένου αυτές 
να είναι πιο αποτελεσµατικές και να 
διευκολύνουν έναν ειδικότερο 
προσανατολισµό της ελληνικής 
γεωργίας, καλό θα ήταν να εξηγήσουν οι 
αρµόδιοι, πότε αυτό το θέµα συζητήθηκε 
ανοιχτά µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους 
και πότε εξηγήθηκε το πνεύµα υπό το 
οποίο οριστικοποιήθηκαν οι αντίστοιχες 
επιλογές. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους 
οποίους, στο άκουσµα των αποφάσεων, 
ένας µετά τον άλλο οι κλαδικοί σύλλογοι 
και οι συνεργατικές εκφάνσεις των 
αγροτών, εκφράζουν ζωηρά τη 
διαµαρτυρία τους και δηλώνουν 
αποφασισµένοι να αντιδράσουν 
δυναµικά. Το που µπορεί να φθάσουν, θα 
φανεί από τις προγραµµατισµένες για το 
επόµενο διάστηµα επαφές των αγροτών.

Η µελέτη του ΕΣΥΦ 
καταγράφει βαριές επιπτώσεις 
στο κόστος παραγωγής των 
βασικών αγροτικών προϊόντων 
ελέω της «πράσινης» 
προσέγγισης της ΚΑΠ.

Η «φάλ-
τσα» 
µουσική 
που παίζει 
επίµονα το 
επιτελείο 
της Βάθη 
δίνει 
συνεχώς 
αφορµές 
αναστάτω-
σης.
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Ο
ι τιµές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά έχουν αρχίσει να 
µειώνονται στα πλαίσια της γε-
νικευµένης πτώσης στα χρηµα-

τιστήρια εµπορευµάτων, µετά και τις απώ-
λειες άλλων 5 ευρώ στη Φότζια. Από πλευ-
ράς εξαγωγής δεν ακούγεται τίποτα και όλοι 
περιµένουν την πορεία των διαγωνισµών α-
γοράς από Τυνησία ή Αλγερία, οι οποίοι και 
θα δείξουν που πραγµατικά είναι η αγορά.

  Στην αγορά µας, µόλις πριν δύο µέρες 
επανεµφανίστηκε η ζήτηση για βαµβάκι. Οι 
δουλειές που κλείνονται ελάχιστες και όταν 
το πριµ κυµαίνεται στα µεταβροχικά έως τα 3 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
τιµές Μαρτίου, στα 107 σεντς ανά λίµπρα.

Ξανά μείον 5 ευρώ το 
σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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292

250

110,41

515,70

1252,20

18,75

71,95

131,67

102,40

555

288

250

112,40

506,30

1224,00

17,86

77,75

130,67

100,98

555

285

254

115,62

526,30

1222,40

18,12

75,77

132,05

102,02

550

286

265

115,35

518,00

1266,00

17,29

83,47

137,12

102,89

545

290

274

115,75

509,70

1263,00

18,31

84,35

140,87

105,72

540

290

254

104,66

482,80

1243,40

18,22

82,45

139,72

111,16

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

330

3,29
3,20 3,22 3,24 3,23

3,30

330 330
375 383 383

27/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Λακωνία-Μεσσηνία 3,30-3,50

Κρήτη  3,330 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έχασε άλλα 5 ευρώ 
το σκληρό σιτάρι 
στη λίστα της Φότζια 

Στα 300 ευρώ κρατά 
σταθερά την τιμή 
η αγορά καλαμποκιού

Το βάρος των ζωοτροφών 
σηκώνει η φέτα 
Αυξηµένες σε ποσοστό της τάξης του 
5% εµφανίζονται οι τιµές της φέτας 
στα ελληνικά σούπερ µάρκετ, µε τις 
ανατιµήσεις αυτές να ανταποκρίνονται 
στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους 
των ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σημάδια 
ανάκαμψης 
στην αγορά 
ελαιολάδου 



Agrenda 11ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ακριβό πετρέλαιο και εφόδια, έκρηξη 
στα τιµολόγια ρεύµατος ελέω ρήτρας α-
ναπροσαρµογής, λειψές και µε καθυστέ-
ρηση αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ και «µασηµέ-
να» λόγια για το µέλλον των συνδεδεµέ-
νων, πυροδοτούν αντιδράσεις στις τάξεις 
του αγροτικού κόσµου.

Την Πέµπτη, 2 ∆εκεµβρίου έγινε η 
πρώτη διερευνητική επαφή αγροτών (υ-
πό την συνεργασία της Ενωτικής Οµο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας 
και τους Αγροτικούς Συλλόγους του δή-
µου Αγιάς) µε την ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, απουσία του υ-
πουργού Λιβανού, η οποία είχε προδια-
γεγραµµένο…αποτέλεσµα. ∆εσµεύσεις 
για λύσεις. Ως εκ τούτου, ήδη η Πανελ-
λαδική Επιτροπή Μπλόκων, καλεί σε ε-
βδοµάδα πανελλαδικής δράσης από 13 
ως 18 ∆εκεµβρίου. Στην συνέχεια προ-
γραµµατίζει ευρεία πανελλαδική σύσκε-
ψη Οµοσπονδιών και Αγροτικών Συλλό-
γων στις 19 ∆εκεµβρίου στις 12 το µεση-
µέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας - Λά-
ρισας για να διερευνηθεί αν υπάρχει δι-
άθεση για κάτι πιο «θερµό».

Εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφο-
ρα το υπουργείο στο καθολικό αί-
τηµα του αγροτικού κλάδου για δι-
εύρυνση του µέτρου της επιστρο-
φής φόρου πετρελαίου σε όλους 
τους παραγωγούς, παρά τις πιέσεις 
οι οποίες πλέον παίρνουν και τη 
µορφή προτάσεων που θα διευκό-
λυναν την εξυπηρέτηση του αιτή-
µατος. Μια νέα πρόταση λοιπόν 
που προβάλλεται τελευταία, αφο-
ρά στη δηµιουργία µιας κάρτας α-
γοράς πετρελαίου που θα καλύπτει 
τις ανάγκες όλων των αγροτών. 

Η πρόταση αυτή βρίσκεται στη 
φαρέτρα των λύσεων που κατε-
βάζουν κύκλοι αγροτών και συν-
δικαλιστών. Συγκεκριµένα προ-
τείνεται η διαµόρφωση µιας κάρ-
τας, εν είδη voucher, στην οποία 
ανάλογα µε το είδος και το µέγε-
θος της εκµετάλλευσης όπως αυ-
τά προκύπτουν από τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε, θα ορίζεται µια ποσότητα λί-
τρων πετρελαίου και ένα χρηµατι-
κό ποσό, το οποίο θα καλύπτει µέ-
ρος ή το σύνολο της φορολογικής 
επιβάρυνσης που πληρώνουν στο 
πρατήριο οι αγρότες.

Είναι εύκολο να υπολογιστούν 
οι ανάγκες µιας εκµετάλλευσης σε 
πετρέλαιο, επισηµαίνουν άθρωποι 
της αγοράς στην Agrenda. Μπορεί 

λοιπόν να µπει ένα όριο στα 500, 
στα 1.000 ή στα 1.500 λίτρα ετη-
σίως, βάσει στοιχείων ΟΣ∆Ε, έτσι 
ώστε όσες αγορές γίνονται εντός 
του ορίου αυτού, το ποσό της φο-
ρολογικής επιβάρυνσης να κα-
λύπτεται αυτόµατα από την κάρ-
τα αυτή. Να σηµειωθεί ότι το πε-
τρέλαιο κινείται σε τιµές πάνω α-
πό 1.50 ευρώ το λίτρο, όταν ο µέ-
σος όρος της τιµής του αγροτικού 
πετρελαίου στην ΕΕ βρίσκεται κά-
τω από 1 ευρώ. Υπό αυτήν την έν-
νοια και ανεξάρτητα από τον τρό-
πο που θα επιλεχθεί, το αίτηµα ε-
λάφρυνσης των αγροτών είναι α-
διαπραγµάτευτο. 

Πάντως, αντίστοιχη πρόταση έχει 
καταθέσει στη Βουλή και το ΚΙΝΑΛ. 
Σε τροπολογία που τελικά δεν ψη-
φίστηκε κατά τη συζήτηση του νο-
µοσχεδίου για τις σταβλικές εγκα-
ταστάσεις, πριν από δύο εβδοµά-
δες, οι βουλευτές της παράταξης 
ζήτησαν την καθιέρωση της «Κάρ-
τας Αγροτικής Ενέργειας» που θα 
περιλαµβάνει τη διάθεση αγροτι-
κού πετρελαίου ή φυσικού αερίου 
ή ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδική 
κάρτα που θα χορηγείται στους πα-
ραγωγούς, µε κριτήρια την έκταση 
και το είδος της καλλιέργειας και 
τον αριθµό των ζώων στο ΟΣ∆Ε.

Από τη Βάθη
ξεκίνησαν οι 
ζυμώσεις των 
μπλοκατζήδων

Κάρτα ενέργειας για αγροτικό 
πετρέλαιο, αίτημα του κλάδου

Ο επικεφαλής της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος 
Μαρούδας βρέθηκε στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης θέτοντας τα 
αιτήµατα αιχµής των αγροτών.

Η «οµηρεία» 
των παραγωγών 
ξεκίνησε µετά 
τη συγκοµιδή 
της σοδειάς του 
2016, η οποία 
είχε πωληθεί 
στην κραταιά 
τότε µεταποιητική 
βιοµηχανία.

∆ικαστική δικαίωση για καπνοπαραγωγούς Καπνικής,
ανοίγει ο δρόµος για την εξόφληση 4,5 εκατ. ευρώ

Χριστουγεννιάτικο «µποναµά» επιφύλαξε το Εφετείο Θεσσαλονίκης για τις 
1.114 οικογένειες καπνοπαραγωγών από όλη τη χώρα, που εδώ και πέντε 
χρόνια (32 δικαστήρια) ταλαιπωρούνται µε δικαστικούς αγώνες για να 
ξεµπλέξουν το κουβάρι της υπόθεσης που προκάλεσε η κατάρρευση της 
«Καπνική Μιχαηλίδη», παλεύοντας για το αυτονόητο, να εξοφληθούν ένα 
ποσό κοντά 4,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην παραγωγή τους. Από το 
βράδυ της ∆ευτέρας 29 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Agrenda, η «Έδρα» γνωστοποίησε την απορριπτική απόφασή της, επί του 
σκεπτικού της έφεσης που είχαν καταθέσει οι αντίδικοι και η οποία 
εκδικάστηκε το καλοκαίρι του 2021.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως εάν το «µπλοκ» των ελληνικών και ξένων 
τραπεζών (σ. σ. Εθνική, Attica Bank, Πειραιώς, Deutsche Bank, FBN) και η 
ασφαλιστική ΠΑΕΓΑ δεν «κυνηγήσουν» και άλλο την υπόθεση, µε µια 
ενδεχόµενη νέα προσφυγή, αυτή τη φορά στον Άρειο Πάγο, ο κύκλος της 
δικαστικής ταλαιπωρίας των 1.114 οικογενειών και των µελών τους, κλείνει 
οριστικά και αµετάκλητα και ανοίγει ο δρόµος για τις πληρωµές. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Τιµές πετρελαίου
Το πετρέλαιο κινείται 

σε τιµές πάνω από 1,50 
ευρώ το λίτρο, όταν ο 
µέσος όρος της τιµής 
του αγροτικού πετρε-

λαίου στην ΕΕ βρίσκεται 
κάτω από 1 ευρώ
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Ψεκασμοί τώρα 
στα μηλοειδή 
Ενεργοί μύκητες και έντομα για 
βακτηριακό κάψιμο, φουζικλάδιο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι υψηλές για την εποχή θερ-
µοκρασίες και οι καιρικές συν-
θήκες ευνοούν προσβολές α-
πό µύκητες και επιβλαβή έ-
ντοµα σε οπωρώνες µηλοει-
δών της Κεντρικής και ∆υτι-
κής Μακεδονίας. Χαρακτηρι-
στική η περίπτωση της ψύλ-
λας της αχλαδιάς, όπου εξαι-
τίας των παρατεταµένων υψη-
λών θερµοκρασιών τις προη-
γούµενες εβδοµάδες, τα ενή-
λικα άτοµα παρέµειναν δρα-
στήρια για µεγαλύτερο χρονι-
κό διάστηµα και συστήνεται α-
πό τους γεωπόνους του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Θεσσαλονίκης έ-
νας ψεκασµός µε συνθετικές 
πυρεθρίνες, µόνο σε οπωρώ-
νες που παρουσίασαν σηµα-
ντική προσβολή, µία µέρα µε 

αίθριο και ηλιόλουστο καιρό. 
Οι ειδικοί επίσης αναφέρουν 

πως σε περιπτώσεις προσβο-
λών από σήψεις του λαιµού, 
θα πρέπει να ακολουθήσει ε-
κρίζωση και καταστροφή των 
έντονα προσβεβληµένων και 
ξερών δέντρων, µε ιδιαίτερη 
προσοχή στην αφαίρεση ολό-
κληρου του ριζικού συστήµα-
τος, και στην απολύµανση του 
εδάφους, ενώ προειδοποιούν 
για τυχόν επεµβάσεις µε χαλ-
κούχα σκευάσµατα µόνο σε 
περίπτωση ανάγκης, καθώς 

ο χαλκός συσσωρεύεται στο 
έδαφος, δηµιουργώντας προ-
βλήµατα τοξικότητας. 

Χρήση χαλκούχων σκευα-
σµάτων προτείνεται και για 
την πρόληψη του βακτηρια-
κού κάψιµου σε µηλοειδή, 
που µπορεί να καταστρέψει 
σε πολύ µικρό χρονικό δι-
άστηµα τα δέντρα. Σε περί-
πτωση ανίχνευσης προσβο-
λής, συστήνεται κάψιµο των 
έντονα προσβεβληµένων δέ-
ντρων, όπως επίσης και ε-
πιµελής αφαίρεση των προ-
σβεβληµένων µερών αυτών 
(µε συµπερίληψη και υγιούς 
κοµµάτι κλάδου τουλάχιστον 
30 εκ., απολυµαίνοντας στην 
συνέχεια τις πληγές µε χαλ-
κούχο σκεύασµα. Προσοχή 
να δοθεί και στην απολύ-
µανση των εργαλείων µε υ-
δατικό διάλυµα φορµόλης 
5%/ χλωρίνης 10% ή µετου-

σιωµένου οινοπνεύµατος 3 
προς 1 σε νερό. 

Ψεκασµοί συστήνονται επί-
σης και για την αντιµετώπιση 
τυχόν προσβολών από φουζι-
κλάδιο σε µηλιές και αχλαδιές, 
όπου προτείνεται, πέραν του 
κλασικού στο φύλλωµα, συ-
µπληρωµατικός ψεκασµός των 
πεσµένων στο έδαφος φύλλων 
µε κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο µυκητοκτόνο, πράξη που α-
ποσκοπεί στην παρεµπόδιση 
παραγωγής ασκοσπορίων που 
θα αποτελούσαν αρχικά µολύ-
σµατα για τη νέα χρονιά. Η κα-
ταστροφή των αρχικών µολυ-
σµάτων αποδεικνύεται αποτε-
λεσµατική µόνο όταν εφαρµό-
ζεται συλλογικά από τους πα-
ραγωγούς της ευρύτερης πε-
ριοχής, ενώ οι επεµβάσεις ε-
νάντια στο φουζικλάδιο προ-
στατεύουν τα δέντρα και από 
την σεπτορίωση της αχλαδιάς.

Βασικές συµβουλές σποράς χειµερινών σιτηρών
Η εποχή σποράς των σιτηρών έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και κρατά 
µέχρι και τα µέσα Ιανουαρίου, µε τον πιο σηµαντικό παράγοντα στην 
επιλογή του χρόνου να αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, καθώς τα σιτηρά 
καλλιεργούνται σε ξερικά χωράφια µε την καλλιέργεια κοστολογικά 
να µην µπορεί να «σηκώσει» αρδευτικά κόστη. Γι’ αυτό και οι πρώιµες 
σπορές το φθινόπωρο σε συνδυασµό µε έλλειψη βροχών οδηγούν σε 

προβληµατικές σπορές, µε εξαίρεση το κριθάρι, το οποίο έχει σηµαντικά λιγότερες 
απαιτήσεις σε νερό. Η ύπαρξη υγρασίας στο έδαφος καθορίζει και το βάθος της 
σποράς. Συνήθως αν υπάρχει λίγη υγρασία στην επιφάνεια και αναµένονται 
βροχοπτώσεις, τα σιτηρά σπέρνονται ρηχά στα 2,5 µε 4 εκ. βάθος. Εκτός αυτών 
σηµαντική είναι και η εφαρµογή φωσφόρου στο έδαφος κατά τη σπορά, καθώς έτσι 
ενισχύεται η ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήµατος. Σηµαντικό, τονίζουν οι γεωπόνοι, 
είναι και το να αφήνονται οι κατάλληλες και ενδεδειγµένες αποστάσεις, σπέρνοντας 
αυστηρά περίπου 2 εκ. φυτό από φυτό εντός της γραµµής και 12 εκ. γραµµή 
από γραµµή, ανάλογα µε τις δυνατότητες της εκάστοτε σπαρτικής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αφαίρεση
Στο βακτηριακό κάψιµο 
να αφαιρείται και υγιές 

κοµµάτι κλάδου τουλάχι-
στον 30 εκατοστών

Κορύνεο στα πυρηνόκαρπα
Το κορύνεο προκαλείται από το µύκητα 
Wilsonomyces carpophilus και αποτελεί 
µία από τις σοβαρότερες ασθένειες των 
πυρηνόκαρπων. Η ασθένεια είναι πολύ 
διαδεδοµένη στη χώρα µας και 
προσβάλλει συνήθως ροδακινιές, 
βερυκοκκιές, κερασιές και δαµασκηνιές. 
Το παθογόνο προσβάλλει φύλλα, καρπούς 
και βλαστούς. Στα φύλλα προκαλεί 
νεκρωτικές κηλίδες, οι οποίες στη 
συνέχεια αποξηραίνονται και πέφτουν 
δίνοντας την εντύπωση ότι το φύλλο έχει 
χτυπηθεί από σκάγια. Στους καρπούς, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Καβάλας, δηµιουργούνται κηλίδες 
ανυψωµένες σαν σπυριά και πολλοί από 
αυτούς πέφτουν, µε αποτέλεσµα πέραν 
της ποιοτικής υποβάθµισης, να καθίστανται 
και µη εµπορεύσιµοι, ενώ στους βλαστούς 
προκαλεί µικρά έλκη. Η περίοδος επώασης 
µπορεί να είναι από 3 έως 18 ηµέρες 
ανάλογα µε τη θερµοκρασία και το είδος 
του προσβαλλόµενου ιστού. Σε 
θερµοκρασία 200C στα φύλλα 
εµφανίζονται κηλίδες σε 5 ηµέρες από τη 
µόλυνσή τους. Για την αντιµετώπισή του 
συνιστάται από τους γεωπόνους, 
ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο σκεύασµα κατά το στάδιο της 
φυλλόπτωσης. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Merpan 80 WG, Zirafin 
76 WG
BAYER: Copperfield 20WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Nordox 75WG, 
Cupravit OB 50WP

Ανθονόµος στην αµυγδαλιά
Ο ανθονόµος (Anthonomus amygdalis) 
πρόκειται για κολεόπτερο µε µήκος 3-4 
mm και µία γενιά ανά έτος, η οποία 
τρέφεται από τους οφθαλµούς των 
δέντρων της αµυγδαλιάς και ωοτοκεί σε 
αυτούς. Το καλοκαίρι τα ενήλικα άτοµα 
βρίσκονται σε προστατευµένες θέσεις 
πάνω ή κοντά στα δέντρα (κάτω από 
ξερούς φλοιούς, σε ρωγµές του φλοιού, 
µέσα στο έδαφος και αλλού), ενώ τα 
ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις αρχές 
Νοεµβρίου, µε αποτέλεσµα οι 
προσβεβληµένοι οφθαλµοί να ξεραίνονται 
χωρίς να ανοίξουν και τελικά να πέφτουν 
στο έδαφος. Για την αντιµετώπισή του, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Καβάλας συνιστούν σε 
περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι το 
φθινόπωρο ο ενήλικος πληθυσµός του 
εντόµου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός, 
ένα ψεκασµό πριν πέσουν τα φύλλα και 
επανάληψη µετά την πτώση (των 3/4 των 
φύλλων) µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα, µε 
κατάλληλα και εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Bάζει μπρος 
για τα 55 
λεπτά στον 
παραγωγό
Εδραιώνεται σε όλα τα 
παραγωγικά κέντρα πατάτας της 
χώρας το κλίµα ανάκαµψης της 
αγοράς, µε τις τιµές που 
πληρώνονται οι αγρότες στα 
συσκευαστήρια να ξεκινούν 
πλέον από τα 50 λεπτά, όσο 
διατηρείται ο στόχος των 55 
λεπτών για την πρώτη ποιότητα. 
Η αγορά έκανε εντυπωσιακό 
γύρισµα αφήνοντας για τα καλά 
πίσω τις χαµηλές πτήσεις που 
κράτησαν τις τιµές εδώ και 18 
µήνες σε ένα στενό και µη 
βιώσιµο εύρος µεταξύ 10 και 25 
λεπτών. Το σήµα ανόδου έφτασε 
από την Κεντρική και ∆υτική 
Ευρώπη, όπου οι διαθέσιµες 
ποσότητες είναι ελάχιστες, µε 
αποτέλεσµα να δυσκολεύει 
ακόµα και η εισαγωγή στη χώρα 
γαλλικής πατάτας που άλλοτε 
έφτανε στις ελληνικές αποθήκες 
µε 20 λεπτά το κιλό. Άνθρωποι 
της αγοράς εκτιµούν ότι το 
ανοδικό µοµέντουµ δεν µπορεί 
παρά να κλιµακωθεί τους 
επόµενους µήνες και στην 
ανοιξιάτικη πατάτα.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνι-
κές που θα εφαρµοστούν στο χωρά-
φι πριν τη σπορά, η επιλογή του α-
ναπαραγωγικού υλικού (πατατόσπο-
ρου) που θα χρησιµοποιηθεί χτίζουν 
γερά θεµέλια για µια πετυχηµένη και 
υψηλοαποδοτική σπορά εαρινής πα-
τάτας. Η διαδικασία για τους παρα-
γωγούς ξεκινά µε το «αφράτεµα» της 
σποροκλίνης και την αποµάκρυνση 
των ζιζανίων, για να ακολουθήσει η 
επιλογή σπόρου απαλαγµένου από 
ιώσεις και παθογόνα, κατάλληλης 
φυσιολογικής ηλικίας και µεγέθους 
και σε κάθε περίπτωση πιστοποιηµέ-
νου. Αποτέλεσµα η γρήγορη βλάστη-
ση, η οµοιόµορφη φυτεία χωρίς κε-
νά, η εµφάνιση λιγότερων φυτοπα-
θολογικών προβληµάτων και ιώσε-
ων στην καλλιέργεια και η πρώιµη, 
υψηλή και καλύτερης ποιότητα σο-
δειά. Μάλιστα οι εταιρείες εισροών 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
µας έχουν φροντίσει να εξασφαλί-
σουν διεθνείς συνεργασίες για την 
προµήθεια δοκιµασµένου και απο-
δοτικού αναπαραγωγικού υλικού στη 
διάθεση των καλλιεργητών. 

Όσον αφορά την εαρινή (ανοιξιά-
τικη) καλλιέργεια, η φύτευσή της άρ-
χισε το Νοέµβριο και τελειώνει αρ-

χές Φεβρουαρίου, µε τη συγκοµιδή 
να ξεκινά στις αρχές Μαρτίου µέ-
χρι και τα µέσα Ιουνίου. Η πατάτα 
χρειάζεται 90 έως 120 ηµέρες για 
να ολοκληρώσει τον κύκλο της, α-
νάλογα την πρωιµότητα της ποικι-
λίας και τις καιρικές συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση, υπολογίζουµε η 
συγκοµιδή να έχει πραγµατοποιη-
θεί πριν τους παγετούς του χειµώνα.

Στην προετοιµασία του εδάφους 
όλος ο φώσφορος και το µαγνήσιο

Η λίπανση στην πατάτα είναι απα-
ραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών, 
την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση 
των αποδόσεων, καθώς και για τη δι-
ατήρηση της γονιµότητας του εδά-
φους, στο οποίο καλλιεργείται. Ση-
µειωτέον ότι απαιτείται αρκετή πο-
σότητα λιπάσµατος, καθώς το ριζι-
κό σύστηµα του φυτού είναι περιο-
ρισµένο και σε µικρή σχετικά χρονι-
κή περίοδο παράγει µεγάλες ποσό-
τητες κονδύλων. Στη βασική λίπαν-
ση µε την προετoιµασία του εδάφους 
χορηγείται το περισσότερο άζωτο, ό-
λος ο φωσφόρος, το κάλιο και το µα-
γνήσιο, ενώ η υπόλοιπη αζωτούχα 
λίπανση χορηγείται τµηµατικά κα-
θώς µεγαλώνουν τα φυτά. Οι µέσες 
απαιτήσεις λίπανσης για απόδοση 4-
5 τόνων πατάτας υπολογίζονται ως 
εξής: Άζωτο (Ν) 16-25 kgr ανά στρέµ-

µα, Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 12-15 kgr α-
νά στρέµµα, Κάλιο (Κ2Ο) 4-5 kgr α-
νά στρέµµα και Μαγνήσιο (MgO) 4-
5 kgr. Σε εδάφη όξινα (µε pH µέχρι 
5,5) µαζί µε τα βασικά λιπάσµατα 
προστίθεται επιπλέον και µαγνησίο. 

Φύτευση πατατόσπορου
Για την καλλιέργεια απαιτείται πι-

στοποιηµένος πατατόσπορος, φυτεύ-
οντας πάντα κονδύλους που έχουν 
αρχίσει να φυτρώνουν. Τα φύτρα πρέ-
πει να είναι κοντόχοντρα και γερά, 
µήκους περίπου 1,5 εκ. Πριν τη φύ-
τευση, οι γεωπόνοι συστήνουν στους 
καλλιεργητές να εµβαπτίζουν τους 
κονδύλους και τα µέρη αυτών σε υ-
δατικό διάλυµα κατάλληλου µυκητο-
κτόνου, για να προλάβουν προσβο-
λές παθογόνων που προκαλούν σή-
ψεις στο υπόγειο µέρους του φυτού. 
Το έδαφος πρέπει να είναι αφράτο 
και στο ρώγο του και η φύτευση να 
γίνεται σε γραµµές µε το βάθος φύ-
τευσης στα 15 εκ. περίπου.

Η φύτευση γίνεται όταν το έδαφος 
έχει θερµοκρασία πάνω από 5οC µε 
προβλαστηµένο πατατόσπορο. Τα 
φύτρα αναπτύσσονται στους 5-10 
οC θερµοκρασία, ενώ χαµηλές θερ-
µοκρασίες κατά τη διάρκεια της βλά-
στησης, καθυστερούν την ανάπτυξη 
και ευνοούν τις βακτηριολογικές και 
µυκητολογικές ασθένειες.

Για να εξασφαλίσουµε γρήγορη και 
κανονική ανάπτυξη του φυτού, πρέ-
πει ο σπόρος να τοποθετείται σε έδα-
φος ψιλοχωµατισµένο, µε κανονική 
υγρασία. Φύτεµα σε βάθος 14-16 εκ. 
προτιµάται κυρίως σε βαριά εδάφη, 
ενώ στα ελαφρά ο πατατόσπορος φυ-
τεύεται λίγο βαθύτερα, στους 15-20 
εκ. Eπίσης, ποικιλίες που παράγουν 
τους κονδύλους (πατατές) ψηλά, ό-
πως π.χ. η Σπούντα, πρέπει να φυ-
τεύονται πιο βαθιά γύρω στα 20 εκ. 

H απόσταση φύτευσης της πα-
τάτας µεταξύ των γραµµών, συνή-
θως είναι 70-75 εκ, ενώ πάνω στη 
γραµµή η απόσταση εξαρτάται ανά-
λογα µε την ποικιλία και είναι 30-
40 εκ. Η ποσότητα  του πατατόσπο-
ρου που θα χρειαστεί, εξαρτάται α-
πό το µέγεθος αυτού. Εάν είναι µε-
γέθους 28-35 mm χρειάζονται πε-
ρίπου 100-150 Kgr/στρέµµα, ενώ 
αν είναι 35-55 mm χρειάζονται από 
230-250 Kgr ανά στρέµµα.

Κατάλληλος πατατόσπορος 
για μια ομοιόμορφη φυτεία 
«Αφράτεμα» σποροκλίνης και απομάκρυνση των ζιζανίων για λιγότερα φυτοπαθολογικά 
προβλήματα στην καλλιέργεια, αλλά και πρωιμότερη και υψηλής ποιότητας σοδειά 

Αυξηµένες 
ανάγκες

Απαιτείται αρκετή 
ποσότητα λιπάσµατος, 

καθώς το ριζικό 
σύστηµα του φυτού 
είναι περιορισµένο 

και σε µικρή χρονική 
περίοδο παράγει 

µεγάλες ποσότητες 
κονδύλων

Παθογόνα
Πριν τη φύτευση, 

οι γεωπόνοι συστή-
νουν εµβάπτιση 

των κονδύλων σε 
υδατικό διάλυµα 

κατάλληλου µυκη-
τοκτόνου, για να 

προλάβουν προσβο-
λές παθογόνων
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ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ* 

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ ε-
στιάζει και επιλέγει μοντέρ-
νες ποικιλίες που συνδυά-
ζουν αγρονομικά χαρακτη-
ριστικά για υψηλές αποδό-
σεις στον παραγωγό και πα-
ράλληλα καλύπτουν πλήρως 
τις απαιτήσεις του καταναλω-
τή με την επιθυμητή γεύση 
και εμφάνιση.

Συνεργάζεται με δύο εκ 
των σημαντικότερων οίκων 
στην αγορά των σπόρων πα-
τάτας, τον Ολλανδικό οίκο 
DEN HARTIGH και το γερμα-
νικό οίκο SOLANA, οι οποίοι 
αναπτύσσουν ιδιωτικά μεγά-
λα ερευνητικά προγράμματα 
βελτίωσης ποικιλιών πατάτας 
και διαθέτει αποκλειστικά τις 
ποικιλίες τους στην Ελληνική 
αγορά, αλλά και άλλες σημα-
ντικές εταιρείες παραγωγής 
σπόρων πατάτας όπως την 
TPC και τη  STET.

Οι ποικιλίες πατάτας
LAPERLA: 
Ο μοναδι-
κός συνδυ-
ασμός μιας 
πολύ πρώι-

μης ποικιλίας με εξαιρετικά 
υψηλές αποδόσεις και μεγά-
λη προσαρμοστικότητα. Έχει 
μεγάλου μεγέθους κονδύ-
λους, ωραία εμφάνιση και ρη-
χά μάτια με υποκίτρινο χρώ-
μα σάρκας. 
LANORMA: Μεσοπρώιμη 
ποικιλία με πολύ υψηλές α-

ποδόσεις. Έχει μεγάλου με-
γέθους κονδύλους με πολύ 
ρηχά μάτια και εξαιρετικά α-
παλή και λαμπερή επιδερμί-
δα που διατηρείται και μετά 
από μακρά αποθήκευση. Με 
πολύ ωραία γεύση. Κατάλλη-
λη και για τυποποίηση.  
OCTA: Νέα, πρώιμη ποικιλία 
με υψηλές αποδόσεις. Με α-
παλή και λαμπερή επιδερμί-
δα μεγάλου μεγέθους κονδύ-
λων και εξαιρετική γεύση. Κα-
τάλληλη και για τυποποίηση.
PRADA: Υπερπρώιμη με υ-
ψηλές αποδόσεις. Με απα-
λή και λαμπερή επιδερμίδα, 
μεγάλων long-oval κονδύ-
λων με πολύ ρηχά μάτια. Με 
ωραία γεύση και χωρίς μετα-
χρωματισμούς στο τηγάνισμα.
ULTRA: Μεσοπρώιμη ποικι-
λία με πολύ υψηλές αποδό-
σεις και εξαιρετικά αγρονο-
μικά χαρακτηριστικά. Μεγά-
λου μεγέθους long-oval κόν-

δυλοι με πολύ ρηχά μάτια. Με 
ωραία γεύση και δυνατότητα 
μακράς αποθήκευσης 

SAFARI: Μεσοό-
ψιμη ποικιλία πο-
λύ υψηλών αποδό-
σεων για επιτραπέ-
ζια χρήση. Έχει με-

γάλου μεγέθους κονδύλους 
με ρηχά μάτια, ωραία γεύση 
και δυνατότητα μακράς απο-
θήκευσης. Κατάλληλη και για 
τυποποίηση.

BELMONDA: Με-
σοπρώιμη ποικιλία 
με μεγάλη προσαρ-

μοστικότητα και αντοχή σε ξη-
ροθερμικές συνθήκες, πολύ 
μεγάλη ομοιομορφία κονδύ-
λων με ρηχά μάτια έντονα κί-
τρινο χρώμα σάρκας, κατάλ-
ληλη για μακρά αποθήκευ-
ση,. Άριστη και για τυποποί-
ηση σε μικρές συσκευασίες.
OPAL: Μεσοπρώιμη ποικιλία 
με υψηλές αποδόσεις, κατάλ-
ληλη για chips. Πολύ καλή 
ποιότητα και μετά από απο-
θήκευση σε ψυχρές συνθή-
κες για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα.
VERDI: Ποικιλία υψηλών α-
ποδόσεων, κατάλληλη για 
chips. Χαμηλή περιεκτικότη-
τα σακχάρων και άριστο χρώ-
μα στο τηγάνισμα μετά από 
μακρά αποθήκευση.

* ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ&Ν 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ 

ΕΦΟΔΙΑ

Ποικιλίες πατάτας  
Κ+Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ
Χαρακτηριστικά για άριστες αποδόσεις και εμπορικότητα

Έρευνα
Στόχος της έρευνας 
και βελτίωσης ποικι-
λιών πατάτας είναι η 

δημιουργία ανθεκτικών 
ποικιλιών με υψηλές 
αποδόσεις που ευδο-
κιμούν σε ευρύτερες 

γεωγραφικές περιοχές



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου αναµέ-
νεται να βγει σε δηµόσια διαβούλευση ο «οδη-
γός» πρακτικής εφαρµογής για τη δράση στή-
ριξης των επενδύσεων συλλογικών οργανώ-
σεων και φυσικών προσώπων στη µεταποίηση 
και στην τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, µε 
την οποία θα κάνει «ποδαρικό» το Ταµείο Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Την περίοδο που διανύουµε µπαίνουν οι 
τελευταίες πινελιές στο τελικό «µπούσουλα», 
πριν γίνει η δηµοσιοποίησή του για τυχόν πα-
ρατηρήσεις ενώ επιδίωξη των εµπλεκόµενων, 
µε το εγχείρηµα, είναι η προκήρυξη για τον «ά-
ξονα 1» να βγει στον «αέρα» µέσα στον Ιανου-
άριο του 2022. 

Με πολύ µικρή χρονική υστέρηση θα ακολου-
θήσει και η «δράση 1.2», για τον εκσυγχρονι-
σµό του πρωτογενούς τοµέα, που προσοµοιά-
ζει λίγο µε τα σχέδια βελτίωσης και αµέσως µε-
τά, στο πρώτο δίµηνο του νέου έτους, θα δρο-
µολογηθούν προκηρύξεις και για τις υπόλοι-
πες δράσεις που θα στηριχθούν χρηµατοδο-
τικά από το ΤΑΑ, µε στόχο έως τον Ιούνιο του 
2022 να είναι όλες σε πλήρη εξέλιξη. Όσο για 
το χρόνο αξιολόγησης και πληρωµής, γίνεται 
προσπάθεια να µην ξεπερνά τους δύο µήνες.

Οι επισηµάνσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο 
ενηµερωτικής εκδήλωσης για το Ταµείο Α-
νάκαµψης, που διοργάνωσε η ΕΘΕΑΣ στις 26 
Νοεµβρίου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης µε συµ-
µετοχή εκπροσώπων συνεταιρισµών από τις 
περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερί-
ας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Σερρών, παρουσία 
ανώτατων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς.

«Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πρό-
γραµµα της µεταποίησης και της τυποποίησης 
θα είναι στη λογική της σειράς προτεραιότη-
τας (σ. σ. first in – first out) κι ίσως το ίδιο να 
ισχύσει και στα άλλα. Άρα όποιος καταθέσει 

πρώτος αίτηµα, θα ικανοποιηθεί πρώτος», ε-
ξήγησε ο Γιάννης Γαλάτουλας, από τη «∆ιαδι-
κασία ΑΕ» που συµβουλεύει το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Τα-
µείο Ανάκαµψης.

Σύµφωνα µε την ανάλυση που έκανε ο κ. 
Γαλάτουλας, στον άξονα 1, για την καινοτο-
µία και την πράσινη µετάβαση στη µεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων, ο συνολικός προϋ-
πολογισµός ανέρχεται σε 365 εκατ. ευρώ, α-
πό τα οποία 185 εκατ. ευρώ θα προέλθουν α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης. Ο ελάχιστος προϋ-
πολογισµός ανά επένδυση είναι στα 500 χιλ. 
ευρώ για µικροµεσαία σχήµατα και 2 εκατ. ευ-
ρώ για µεγάλες επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, η δράση 1.2 για τον εκσυγχρο-
νισµό του πρωτογενούς τοµέα που πλησιάζει 
τα σχέδια βελτίωσης έχει συνολικό ποσό 200 
εκατ. ευρώ, µε τα 100 εκατ. ευρώ να είναι από 
το ΤΑΑ. Εδώ η ελάχιστη επένδυση είναι στο 1 
εκατ. ευρώ για µικροµεσαία σχήµατα και η ε-
πιδότηση στο 50%. Για τον πράσινο αγροτου-
ρισµό το κινητοποιούµενο κεφάλαιο είναι 100 
εκατ. ευρώ εκ των οποίων 50 εκατ. ευρώ από 
το ΤΑΑ (σ. σ. ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ, 
επιδότηση 50%), για την αναδιάρθρωση καλλι-
εργειών 216,9 εκατ. ευρώ, µε 170 εκατ. ευρώ 
από το ΤΑΑ (σ. σ. ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. 
ευρώ και επιδότηση 50%) και για την έρευνα 
στη γενετική βελτίωση 18,6 εκατ. ευρώ, µε 15 

εκατ. ευρώ να είναι συµµετοχή από το ΤΑΑ (σ. 
σ. ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ, µε την ε-
πιδότηση στο 80%). Ειδικά για το συγκεκριµέ-
νο ο εκπρόσωπος της ∆ιαδικασία ανέφερε ότι 
θα είναι µεγάλη έκπληξη αν απορροφηθούν 
τα 15 εκατ. ευρώ σε ερευνητικές δράσεις που 
θα πιάσουν τόπο και δεν θα οδηγήσουν σε έ-
ρευνα, απλώς για την έρευνα των καθηγητών.

Τονίστηκε ακόµη πως για την υδατοκαλλι-
έργεια διατίθενται συνολικά 70 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 35 εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ, µε 
ελάχιστη δαπάνη ανά επένδυση τα 3 εκατ. ευ-
ρώ και επιδότηση 50%, ενώ στη διαχείριση των 
δικτύων άρδευσης προορίζεται περίπου 1 δισ. 
ευρώ και το «πακέτο» κλείνει µε 2 υποέργα έ-
να του ψηφιακού µετασχηµατισµού του αγρο-
διατροφικού τοµέα και ένα της εξωστρέφειας.

«Το πρόγραµµα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό 
και επειδή ολοκληρώνεται το ∆εκέµβριο του 
2025, οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να «τρέξουν» 
για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τα δια-
θέσιµα κονδύλια», ανέφερε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννα-
κάκης, εν εκ µέρους της Τράπεζας Πειραιώς 
τα στελέχη της Α. Αλεξάνδρου και Ι. Χανιωτά-
κης τόνισαν πως η τράπεζα θα είναι στο πλευ-
ρό των αγροτών και σε σχέση µε το Ταµείο Α-
νάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δεδοµένου ό-
τι απαιτεί να υπάρχει και 30% τραπεζική συµ-
µετοχή και πως προσπαθεί να έχει όσο το δυ-
νατό πιο ευέλικτα χρηµατοδοτικά προγράµµα-
τα, τα οποία να ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε 
ενδιαφερόµενου.

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Τομείς / Πυλώνες 

Εξωστρέφεια - Εξαγωγές

Καινοτομία

Ψηφιακή Οικονομία

Πράσινη Οικονομία

Μεγέθυνση, Συνέργειες, 
Συγχωνεύσεις

Τράπεζα

Business
Plan 

50% 
Κρατική 
επιχορήγηση

30% 
Τραπεζική
συμμετοχή 

20% 
Ιδιωτική
συμμετοχή

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά επένδυση 
καθορίζεται στα 500 χιλ. ευρώ 

για µικροµεσαία σχήµατα και φθάνει µέχρι 
2 εκατ. ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις.

Από Ιανουάριο φάκελοι
για δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης
Νέες δράσεις για αγροτικές επενδύσεις, κατά βάση μέσω συλλογικών σχημάτων  
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Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
Προϋπολογισµός

Πυλώνες
Προϋπολογισµός 
Ταµείου Ανάκαµψης 
(σε εκ.€)

Συνολικοί Επενδυτικοί 
Πόροι που Κινητοποι-
ούνται (σε εκ. €)

Πράσινη Μετάβαση 6.026 10.395

Ψηφιακή Μετάβαση 2.136 2.136

Απασχόληση, ∆εξιότητες, Κοινωνική Συνοχή 

(Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία
5.208 5.310

Ιδιωτικές επενδύσεις και µετασχηµατισµός 

της οικονοµίας
4.821 7.806

Άθροισµα από Επιδοτήσεις 18.191 25.648

∆άνεια 12.728 31.819

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι 30.919 57.467





ΠΑΑ, Ανάκαμψης και Αναπτυξιακός

Επιδοτήσεις για τρακτέρ 
και παρελκόμενα το 2022 
από τρεις κουμπαράδες

Αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για επενδύσεις 
στον πρωτογενή τομέα με τα νέα Σχέδια Βελτίωσης του 
ΠΑΑ 2021-2022 και τις προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων 1 εκατ. ευρώ, προβλέπεται 
στο Ανάκαμψης για επενδύσεις συλλογικών σχημάτων

ΤΩΝ   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε τρία µέτωπα αναµένεται να επι-
κεντρωθεί η χρηµατόδοτηση των ε-
πενδύσεων σε τρακτέρ και παρελ-
κόµενα από το 2022, καθώς είναι η 
χρονιά που θα ανοίξουν καινούρ-
για Σχέδια Βελτίωσης, οι δράσεις 
του Ταµείο Ανάκαµψης και ο Ανα-
πτυξιακός Νόµος. Μάλιστα τα πα-
ραπάνω θα είναι σε θέση να υπο-
στηρίξει το Ταµείο Εγγυήσεων Α-
γροτικής Ανάπτυξης αλλά και το 
νέο Ταµείο Μικροπιστώσεων έως 
25.000 ευρώ για τον Πρωτογενή 
Τοµέα, το οποίο βρίσκεται στη φά-
ση ενεργοποίησης.

Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ
Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης των Προ-

γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
καλύπτουν επενδύσεις έως 130.000 
ευρώ για φυτική παραγωγή και µε-
λισσοκοµία και 200.000 ευρώ για 
ζωική παραγωγή. Θα αφορούν κατ’ 
επάγγελµα αγρότες και δικαιού-
χους του υποµέτρου 6.1 των Νέων 
Αγροτών, σε αντίθεση µε την πρό-
σκληση του 2017 που είχε ανοίξει 
και για τα συλλογικά σχήµατα. Μέ-
χρι στιγµής, από τη Μονάδα Επεν-
δύσεων των διαχειριστικών αρχών, 
έχουν γίνει γνωστές µόνο οι γενι-
κές διατάξεις που θα διέπουν τη νέα 
πρόσκληση των 180 εκατ. ευρώ. Συ-
γκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει 
να διαθέτει εκµετάλλευση τυπικής 
απόδοσης άνω των 8.000 ευρώ και 
να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε το 2021. Ε-
πίσης θα πρέπει να είναι φορολο-
γικά και ασφαλιστικά ενήµερος. Ε-
φόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελ-
τίωσης ή στον αναπτυξιακό νόµο, 
η επένδυσή του πρέπει να έχει ο-
λοκληρωθεί. Η ένταση ενίσχυσης 
κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα 

Μέσα στο πρώτο δίµηνο του 2022 ανα-
µένεται να βγει στον αέρα και να δέχεται 
αιτήµατα η νέα προκήρυξη για τη δράση 
«1.2 Εκσυγχρονισµός του Πρωτο-
γενούς Τοµέα» που θα στηριχθεί 
χρηµατοδοτικά από πόρους του 
Ταµείου Ανάκαµψης και θα προ-
σοµοιάζει στα «Σχέδια Βελτίωσης».

Όπως αναφέρθηκε σε σχετική ε-
νηµερωτική εκδήλωση που οργά-
νωσε η ΕΘΕΑΣ στη Σίνδο Θεσσαλο-
νίκης, η δράση έχει συνολικό προ-
ϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προ-
έλθουν από το Ταµείο Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας.

Η δράση απευθύνεται σε συλλο-
γικά σχήµατα, οργανώσεις παραγω-
γών και σε επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τοµέα που συνάπτουν συµβά-
σεις για την άσκηση συµβολαιακής 
γεωργίας και αφορά σε επενδυτι-
κά σχέδια µε ελάχιστο προϋπολο-
γισµό 1 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορή-
γηση φτάνει στο 50% της δαπάνης.

Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται, 
µεταξύ άλλων, οι επενδύσεις για τη 
δηµιουργία κτηριακών εγκαταστά-

σεων, για υποδοµές, για ενεργεια-
κές αναβαθµίσεις κτηρίων, την προ-
µήθεια εξοπλισµού, ηλεκτρικών ο-
χηµάτων και φορτηγών, την από-
κτηση νέων τεχνολογιών γύρω α-
πό το smart farming και τη γεωρ-
γία ακριβείας, τη δηµιουργία αλυ-
σίδων αξίας στον τοµέα της αγρο-
διατροφής, καθώς και οι δαπάνες 
συµβουλευτικής. «Εποµένως µπο-
ρείτε να προχωρήσετε στον εκσυγ-
χρονισµό των µελών σας σε υποδο-
µές και εξοπλισµό για να πετύχετε 

Με 200 εκατ. ευρώ μπάτζετ

την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστι-
κά του υποψήφιου γεωργού.

Αναπτυξιακός Νόµος
Οι προκηρύξεις του Αναπτυξιακού 

Νόµου αναµένονται από τις αρχές του 
2022. Κατά τη διαβούλευση, ζητήθη-
κε να αποσαφηνιστεί ρητά υπό ποιες 
προϋποθέσεις τα τρακτέρ θα είναι επι-
λέξιµη δαπάνη για τις επενδύσεις του 
αγροτικού τοµέα καθώς πολλοί φάκε-
λοι µε αγροτικά µηχανήµατα απορρί-
φθηκαν στον περασµένο αναπτυξιακό. 

Τα ποσοστά  ενίσχυσης θα διαµορ-
φώνονται, δυνητικά, έως 60% ενίσχυση 
για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για 
τις µεσαίες και 80% για τις µικρές. Στα 
έργα που αφορούν τον πρωτογενή το-
µέα µπορεί να χρησιµοποιείται εξολο-
κλήρου το κίνητρο της επιχορήγησης.  

Εκτός επιλέξιµων δαπανών µένουν 
στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος 
θα εισέλθει στην αρµόδια επιτροπή της 
Βουλής και κατ’ επέκταση προς ψήφι-
ση εντός του ∆εκεµβρίου, η αγορά οι-
κοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των επενδυτι-
κών σχεδίων για τις Κοινωνικές Συνε-
ταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρι-
σµούς, τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) 
και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπρά-
ξεις (ΑΕΣ), θα υφίσταται ελάχιστο επι-
λέξιµο κόστος επενδυτικού σχεδίου 
που θα ξεκινάει από τις 50.000 ευρώ.

Αναπτυξιακός
Τα ποσοστά  ενίσχυσης θα 

διαµορφώνονται, δυνητικά, 
έως 60% ενίσχυση για µεγάλες 
επιχειρήσεις, 70% για µεσαίες 

και 80% για µικρές

Οι φάκελοι µε 
τρακτέρ και 
παρελκόµενα 
αντιµετώπισαν 
πολλά προβλήµατα 
ένταξης στον 
περασµένο 
Αναπτυξιακό.
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Μπάτζετ
Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης των 
Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα καλύπτουν 
επενδύσεις έως 130.000 ευρώ 
για φυτική παραγωγή και 
µελισσοκοµία και 200.000 
ευρώ για ζωική παραγωγή.

ΟΣΔΕ ‘21
Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει εκµετάλλευση τυπικής 
απόδοσης άνω των 8.000 ευρώ 
και να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε 
το 2021.

Εκτός
Εκτός επιλέξιµων δαπανών 
µένουν στον νέο αναπτυξιακό 
νόµο, ο οποίος θα εισέλθει στην 
αρµόδια επιτροπή της Βουλής 
και κατ’ επέκταση προς ψήφιση 
εντός του ∆εκεµβρίου, η αγορά 
οικοπέδων, γηπέδων και 
αγροτεµαχίων.



οι Ομάδες

Τα δύο Ταμεία
δανειοδότησης 
για ίδια συμμετοχή 
Επικουρικά για τις ανάγκες χρη-
µατοδότησης των αγροτικών ε-
πενδύσεων και την κάλυψη της 
ίδιας συµµετοχής, λειτουργεί ή-
δη το Ταµείο Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, 
η ΕΥ∆ ΠΑΑ ανέθεσε στην Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τη 
δηµιουργία και διαχείριση ενός 
Ταµείου Χαρτοφυλακίου (ΤΧ), µε 
σκοπό την εφαρµογή από αυτή 
ενός Χρηµατοδοτικού Εργαλεί-
ου (ΧΕ) µε τη µορφή παροχής 
µικρο-χρηµατοδοτήσεων επιµε-
ρισµένου κινδύνου, όπου το ύ-
ψος κάθε δανείου δεν θα ξεπερ-
νά τις 25.000 ευρώ. Το εν λόγω 
ΧΕ θα έχει τη δοµή ενός Ταµεί-
ου Χαρτοφυλακίου, µε διαχει-
ριστή την Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα, στο οποίο το ΠΑΑ 
θα συνεισφέρει πόρους ύψους 
21.500.000 ευρώ.

Στα επιµέρους υποµέτρα του 
ΠΑΑ που θα υποστηρίζει το Χρη-
µατοδοτικό Εργαλείο θα είναι τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Το ΠΑΑ 2014 
– 2022 θα συµµετέχει σε κάθε δά-
νειο παρέχοντας το 50% του κε-

φαλαίου µε µηδενικό επιτόκιο 
ενώ το υπόλοιπο 50% θα συνει-
σφέρεται από τον ΕΧΟ.

Το Χρηµατοδοτικό Εργαλείο 
δύναται να συνδυάζεται σε µία 
πράξη µε επιχορηγήσεις, ώστε 
να παρέχεται επιδότηση επιτο-
κίου για περιορισµένο διάστη-
µα από την υπογραφή της δα-
νειακής σύµβασης ή/και τεχνι-
κή στήριξη στους ωφελούµενους 
γεωργούς και µεταποιητές προ-
κειµένου να αναπτύξουν και να 
υλοποιήσουν σωστά το επιχειρη-
µατικό τους σχέδιο.

Το πόσο τώρα θα µπορέσει να 
βοηθήσει το Ταµείο Μικροπι-
στώσεων την υπόθεση υλοποί-
ησης των Σχεδίων µένει να φα-
νεί, καθώς έως σήµερα το Τα-
µείο Εγγυήσεων Αγροτικής Α-
νάπτυξης δεν «τραβάει». Aυτό 
που προβληµατίζει από τη µέ-
χρι στιγµής λειτουργία του ΤΕ-
ΑΑ, είναι ότι δεν είναι λίγοι οι 
αιτούντες που παραιτούνται τε-
λικά από το δανεισµό, όταν µα-
θαίνουν ότι λόγω της εγγύησης 
και της µείωσης του επιτοκίου θα 
χάσουν κάποια χρήµατα από την 
επιδότηση Σχεδίων Βελτίωσης-
Μεταποίησης (κανόνας Ακαθά-
ριστου Ισοδύναµου Επιχορήγη-
σης). Πέρα από το γεγονός πως 
σύµφωνα µε τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβα-
νό, οι Τράπεζες που συµµετέ-
χουν στο Ταµείο δεν έχουν πά-
ρει «ζεστά» το θέµα. 

Ειδική πρόβλεψη
για Νέους Αγρότες 
Στην προκήρυξη των Νέων 
Αγροτών που «τρέχει», 
µοριοδοτείται η πρόβλεψη στο 
επιχειρηµατικό σχέδιο για αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού, 
ο οποίος µπορεί να καλυφθεί από 
τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
φιλοξενούνται στον ιστότοπο 
www.ependyseis.gr όπου γίνονται 
οι αιτήσεις, έως και την Πέµπτη 2 
∆εκεµβρίου είχαν πραγµατοποιηθεί 
348 οριστικοποιήσεις φακέλων. 
Ο Αριθµός Υποσυστηµάτων σε 
Χρήση είχε φτάσει τις 14.736 και 
είναι ένα δείγµα των αιτήσεων που 
αναµένεται να οριστικοποιηθούν. H 
υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί 
µέχρι την Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 
και ώρα µία το µεσηµέρι. Η επιλογή 
να λήγει η πρόσκληση εντός του 
ωραρίου εργασίας γίνεται 
προκειµένου να υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη στο σύστηµα µέχρι το 
τέλος της προθεσµίας υποβολής. 
Για όλες τις καλλιέργειες µε τυπική 
απόδοση άνω των 20.000 ευρώ 
ανά εκτάριο, θα πραγµατοποιηθεί 
επιτόπιος έλεγχος.

µείωσης του κόστους παραγωγής, 
της χρήσης εργατικών χεριών που 
τα επόµενα χρόνια θα είναι σε µε-
γαλύτερη έλλειψη και παράλληλα 
να δηµιουργήσετε και τις προϋπο-
θέσεις για αύξηση της παραγωγι-
κότητας», ανέφερε ο πρόεδρος της 
ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, κα-
τά την παρουσίαση της δράσης 1.2 
σε εκπροσώπους συνεταιρισµών α-
πό τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, 
τις Σέρρες, την Πιερία και το Κιλ-
κίς, την Παρασκευή 26 Νοεµβρίου.

Συνδυαστικά
Το Χρηµατοδοτικό 
Εργαλείο µπορεί να 

συνδυάζεται σε µία πράξη 
µε επιχορηγήσεις, ώστε να 
παρέχεται και επιδότηση 

επιτοκίου
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Παρατείνεται µέχρι τις 25 
Ιανουαρίου του 2022 η 
προθεσµία υποβολής 
φακέλων αγροτών για 
συµµετοχή στο Μέτρο 4.1.2 
για την επιδότηση 
αρδευτικών συστηµάτων. 
Έως τις 7 Φεβρουαρίου η 
προσκόµιση των φυσικών 
φακέλων.

Μέτρο 6.1 
Νέοι Αγρότες
Ανοιχτή µέχρι τις 
14 ∆εκεµβρίου είναι η 
πρόσκληση του Μέτρου 6.1 
για το πριµ πρώτης 
εγκατάστασης των Νέων 
Αγροτών. Αιτήµατα από-
οριστικοποίησης των 
αιτήσεων θα γίνονται δεκτά 
µέχρι και τις 13 
∆εκεµβρίου.

∆ΑΝΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

25.000
ΤΑΜΕΙΟ

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.000 � 5.000.000
ΕΥΡΩ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H Claas λανσάρει τα νέα µικρά εξειδικευµέ-
να Nexos, τα οποία αφήνουν τις ονοµασίες 
VE, VL and F και ιεραρχούνται µε τα γράµ-
µατα S, M και L, ενώ τώρα προστίθεται και 
η έκδοση XL, µε πλάτος 1,55 µέτρα. Παράλ-
ληλα, η εταιρεία αποκαλύπτει τα Nexos MD 
and Nexos LD µε πλατφόρµα για οπωρώ-
νες, πλάτους 1,25 και 1,45 αντίστοιχα. Τα 
Nexos MD και LD διατίθενται αποκλειστικά 
χωρίς καµπίνα, ενώ τα Nexos L και XL µπο-

ρούν να παραγγελθούν χωρίς καµπίνα. Οι 
σειρές S, M, L και XL έρχονται επίσης σε έκ-
δοση 120 ίππων µε το Nexos 260.

Αναλυτικά, το Nexos XL διατίθεται σε τέσ-
σερα µοντέλα που κυµαίνονται από 85 έως 
120 ίππους, ενώ τα Nexos MD και Nexos LD 
περιλαµβάνουν το καθένα τέσσερα µοντέλα 
µε µέγιστη ισχύ από 75 έως 103 ίππους. Ο 
νέος τετρακύλινδρος κινητήρας FPT 3,6 λί-
τρων Stage V διαθέτει σύστηµα µετεπεξερ-
γασίας καυσαερίων SCR τοποθετηµένο στο 
καπό. Σύµφωνα µε την εταιρεία, το διάστη-
µα αλλαγής λαδιών είναι 600 ώρες, ενώ το 

Πρεμιέρα για τα νέα 
Claas Nexos σε έξι 
ευέλικτες εκδόσεις 
Η νέα γενιά δενδροκομικών και αμπελουργικών 
τρακτέρ φτάνει τους 120 ίππους με κινητήρα Stage V

Νέος καλλιεργητής 
Lemken Karat 10

Ο νέος καλλιεργητής τριών 
δοκών Karat 10 της 
Lemken διαθέτει µια σειρά 
από βελτιωµένα χαρακτηρι-
στικά σχεδιασµού, όπως τα 
δόντια, τα οποία είναι πλέον 
διατεταγµένα συµµετρικά 
γύρω από τον άξονα, καθι-
στώντας το µηχάνηµα εξαι-
ρετικά χαµηλό στο βύθισµα 
και εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα εντατική ανάµειξη.

Ανανεώνει  
τα Natural η Same
Μετά την ανανέωση των 
Dorado, σειρά έχουν τα 
Frutteto Natural 70 και 
80 της Same, τα οποία 
ανανεώνονται στα σηµεία 
για τη νέα σεζόν. Η σειρά 
διαθέτει δύο µοντέλα µε 
65 και 75 ίππους, δηλαδή 
τα µοντέλα Frutteto 70 
Natural και Frutteto 80 
Natural. Και τα δύο φέ-
ρουν κινητήρα Stage V 
νέας γενιάς.

Στην γκάµα MF 7S, 
τρακτέρ 210 ίππων
Αποτελώντας τη γέφυρα 
για το µεγαλύτερο MF 
8S.205, η νέα ναυαρχίδα 
MF 7S.210 είναι το κορυ-
φαίο στην συγκεκριµένη 
γκάµα µοντέλο, που αποδί-
δει 210 ίππους (κινητήρας 
AGCO Power 6,6 λίτρων), 
φέρει µεταξόνιο 2,88 µέ-
τρων και, από τον βασικό 
εξοπλισµό, ενσωµατώνει 
το σύγχρονο αυτόµατο κι-
βώτιο Dyna-VT.

Πιστοποίηση 
ευζωίας Cosmocert
Από τον Νοέµβριο 2021, 
η Cosmocert παρέχει µια 
νέα υπηρεσία πιστοποίη-
σης που αφορά στην ευ-
ζωία των παραγωγικών 
ζώων. Το πρότυπο απευ-

Κινητήρας Stage V 
για Case IH Farmall 
Ένα νέο τετρακύλινδρο κι-
νητήρα Common Rail F5 
µε τέσσερις βαλβίδες ανά 
κύλινδρο (έναντι δύο προ-
ηγούµενων) προέλευσης 
FPT τοποθετεί η Case στα 
νέα τρακτέρ Farmall C. Τα 
µοντέλα έχουν κυβισµό 
3,6 λίτρων έναντι 3,4 του 
προκάτοχό τους, που τους 
επιτρέπει να έχουν ανεβα-
σµένη ισχύ έως και 5 άλο-
γα, µε τη ροπή να αυξάνε-
ται έως και 10%. Η µέγι-
στη ροπή είναι διαθέσιµη 
σε χαµηλότερες στροφές 
από τις 1.300 σ.α.λ.

θύνεται σε όλες τις κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις.
Η πιστοποίηση ANIMAL 
WELFARE® είναι ένα ιδι-
ωτικό πρότυπο της 
Cosmocert. H πιστοποίηση 
µπορεί να προσφέρει πρό-
σβαση σε νέες αγορές, 
ένα πλεονέκτηµα µάρκε-
τινγκ έναντι των ανταγωνι-
στών και να προσδώσει 
µεγαλύτερη αξιοπιστία 
στους καταναλωτές.
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Αυξημένες 
αποδόσεις στην 
ελιά με Nutrimore
Η ελιά, ανθεκτική από την φύση της, συχνά δηµιουργεί την 
λανθασµένη εντύπωση χαµηλών απαιτήσεων θρέψης. Υψη-
λές αποδόσεις όµως στην ελιά και καρποφορία κάθε χρόνο 
έρχονται µόνο µετά από επαρκή λίπανση. Η εταιρεία Gavriel, 
προτείνει τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας Nutrimore, ενισχυ-

µένα µε Agrotain και εγγυάται απο-
τελεσµατική λίπανση και αύξηση των 
αποδόσεων της ελιάς χωρίς σπατά-
λες. Τα Nutrimore 20-7-12+2MgO+B 
ή 20-6-14+Β ή 16-6-18+2MgO+B κ.α. 
προτείνονται στη βασική λίπανση 
της ελιάς για κέρδος σε:

Υψηλές µονάδες αζώτου µε µηδενικές απώλειες που πα-
ρέχονται σε ιδανικό ρυθµό. Το άζωτο είναι καθοριστικό για 
την διαφοροποίηση των οφθαλµών σε ανθοφόρους και βλα-
στοφόρους, άρα για τις αποδόσεις της επόµενης χρονιάς. 
Επίσης καθορίζει την τρέχουσα ανοιξιάτικη νέα βλάστηση.  
Ευνοεί την καλή ανθοφορία και την επιτυχηµένη καρπόδε-
ση ενώ παραµένει βασική προϋπόθεση για την υψηλή ελαι-
οπεριεκτικότητα αλλά και το καλό µέγεθος του καρπού. Το 
άζωτο στα Nutrimore αποτελείται από ουρεϊκό άζωτο που 
προστατεύεται 100% από το Agrotain και ένα µέρος αµµω-
νιακό-σταθερό άζωτο. Επίσης τα Nutrimore δεν περιέχουν 
νιτρικό άζωτο. Το νιτρικό άζωτο ξεπλένεται σε πολύ µεγά-
λο ποσοστό. Οι απώλειες του νιτρικού αζώτου λόγω έκπλυ-
σης, γίνονται ακόµα εντονότερες κατά την χειµερινή περί-
οδο λόγω των βροχοπτώσεων. Με τα Nutrimore όσο άζωτο 
πληρώνει ο παραγωγός φτάνει στα ελαιόδεντρα αξιοποιώ-
ντας το λίπασµα 100%.  

 Φώσφορο πάνω από 90% υδατοδιαλυτό. Η ελιά µπορεί να 
απορροφήσει µόνο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο που περιέ-
χεται σε ένα λίπασµα. Οι επαρκείς µονάδες πλήρως απορρο-

φήσιµου φωσφόρου που εµπερι-
έχονται στα Nutrimore βοηθούν 
στην βελτίωση της ποσότητας αλ-
λά και της ποιότητας του παραγό-
µενου ελαιολάδου αλλά και την 
καλύτερη ωρίµαση των καρπών.

Υψηλές µονάδες 100% υδα-
τοδιάλυτου καλίου: Καινοτόµο 
µορφή Βορίου DDP ή και Ψευ-

δαργύρου DDP που είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τις 
απλές µορφές ιχνοστοιχείων. Απορροφούνται στο 100% 
από τα δέντρα και έτσι πετυχαίνουµε άριστη γονιµοποί-
ηση, καρπόδεση και άρα καρποφορία. 

ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING

ρεζερβουάρ καυσίµου φτάνει τα 100 λίτρα 
σε όλη τη γκάµα, εκτός από το Nexos S που 
περιορίζεται στα 75 µόνο λίτρα.

Με το διπλό Twinshift, το τρακτέρ προ-
σφέρει τώρα 30 ταχύτητες εµπρός και 15 ό-
πισθεν, ενώ µε τη µηχανική όπισθεν έχει α-
κόµη και 30 ταχύτητες όπισθεν. Η µέγιστη 
ταχύτητα των 40 χλµ.ώρα -ECO- επιτυγχά-
νεται µε µια οικονοµική και αθόρυβη λει-
τουργία του κινητήρα στις 1.700 σ.α.λ. Ση-
µειωτέον ότι ο χειριστής µπορεί να αλλά-
ξει κατεύθυνση είτε µε µηχανικό αναστρο-
φέα είτε µε ηλεκτροϋδραυλικό Revershift 
για περισσότερη άνεση.

Η Claas ανανεώνει την καµπίνα, η οποία 
έχει 6 κολόνες και είναι αναρτηµένη σινε-
µπλόκ και επωφελείται από ένα επίπεδο δά-
πεδο. Η κονσόλα στα δεξιά του οδηγού έ-

χει επανασχεδιαστεί για καλύτερη διάταξη 
των χειριστηρίων, ιδιαίτερα για τον έλεγχο 
των ταχυτήτων. Κατά τον ψεκασµό, ο οδη-
γός προστατεύεται από τη σκόνη, τα αερο-
λύµατα και τους χηµικούς ατµούς µε το σύ-
στηµα φιλτραρίσµατος καµπίνας κατηγορί-
ας 4 (σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15695), 
ενσωµατωµένο στην οροφή.

Η µόνωση της καµπίνας περιορίζει παράλ-
ληλα την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες και 
µειώνει τα επίπεδα θορύβου, όλα µε γνώµο-
να την ασφάλεια και την άνεση του οδηγού. 
Η νέα οροφή µπορεί να τοποθετηθεί εργο-
στασιακά µε έως και οκτώ φώτα εργασίας, 
είτε σε έκδοση µε φωτιστικά σώµατα αλογό-
νου είτε σε έκδοση µε φώτα LED. Το κορυ-
φαίο επίπεδο εξοπλισµού και το πακέτο φω-
τισµού Premium LED, δίνει µάλιστα το Nexos 
τη δυνατότητα να µπορεί να κινηθεί και να 
εργαστεί σχεδόν οπουδήποτε, µέρα ή νύχτα.

Άλλα νέα χαρακτηριστικά που ανανεώνο-
νται σε αυτή τη σειρά αφορούν τον µπρο-
στινό άξονα Proactiv και το υδραυλικό κύ-
κλωµα που προσφέρει απόδοση 87 λ./λ. α-
πό τον βασικό εξοπλισµό. Το κύκλωµα τρο-
φοδοτεί έως και τέσσερις ηλεκτροϋδραυλι-
κούς διανοµείς και προαιρετικά ελέγχεται 
µηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά.

Καµπίνα
Η Claas ανανεώνει την καµπίνα, η 

οποία έχει 6 κολόνες και είναι αναρ-
τηµένη σινεµπλόκ και επωφελείται 

από ένα επίπεδο δάπεδο

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ –  
ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE 
20-7-12+2MgO+B 
ή 21-7-17+2MgO+B
ή 21-7-17+2MgO+Fe+Zn
ή 20-6-14+Β
ή 16-6-18+2MgO+B

NUTRIMORE N-PLUS 
46-0-0
ή NUTRIMORE WINNER 
40-0-0+14.5 SO3 
ή NUTRIMORE WINNER 
BOR 

ΕΛΙΑ 
ΒΡΩΣΙΜΗ 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ

3-5 kgr/ δέντρο 1-2 kgr/δέντρο 

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 2-4 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΞΗΡΙΚΗ 2-3 kgr/δέντρο 1-2 kgr/δέντρο 



Ρυθµίσεις που θα αφορούν ποινές επί 
του συνόλου του τζίρου των παραβατι-
κών επιχειρήσεων στη φέτα σε ποσο-
στό από 1% έως και 6% ανάλογα µε το 
µέγεθος και το είδος της παράβασης, 
θα προβλέπονται στο νέο νοµοσχέδιο 
που θα φέρει προσεχώς στη Βουλή το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επί 
του παρόντος το σχέδιο νόµου βρίσκε-
ται σε διαδικασία βελτιώσεων και δια-
τυπώσεων στο Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους. Στο ίδιο νοµοσχέδιο θα προ-
βλέπεται και η απευθείας και οριστική 
ανάκληση της πιστοποίησης παραγω-
γής σε επιχειρήσεις που εµπλέκονται σε 
παραβάσεις σχετικές µε τη φέτα ΠΟΠ.

Αναφορικά µε την επιβολή των κυ-
ρώσεων σε παραβατικές γαλακτοβιοµη-
χανίες που σχετίζονται µε τη φέτα κατά 
το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ο πρόε-
δρος της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας Γιάν-
νης Βιτάλης στο δεύτερο συνέδριο Τhe 
Dairy Conference ανέφερε ότι «µέχρι 
σήµερα κανείς από το υπουργείο δεν 
είχε επιβάλει κυρώσεις». Ο ίδιος σχο-
λίασε ότι οι ελληνοποιήσεις που γίνο-
νταν κατά κόρον τα προηγούµενα χρό-

νια δεν ελέγχονταν, γεγονός που -ό-
πως είπε- είχε αποτέλεσµα τη µείωση 
της τιµής παραγωγού στο αιγοπρόβειο 
γάλα. «Παλαιότερα, υπήρχαν καθορι-
σµένες ζώνες γάλακτος από όπου πα-
ραλάµβανε κάθε εταιρεία. Ωστόσο αυ-
τό άλλαξε γιατί οι µεγάλες επιχειρήσεις 
βγήκαν άτσαλα στην αγορά, για να κα-
λύψουν τις µεγάλες ανάγκες διάθεσης 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο εξω-
τερικό». Τόνισε ότι για να ισορροπή-
σει η αγορά πρέπει να δοθούν άµεσα 
κίνητρα στους κτηνοτρόφους για αύ-
ξηση του ζωικού κεφαλαίου.

Ο πρόεδρος της γαλακτοβιοµηχανί-
ας Ρούσσας Αλέξανδρος Μποτός, τόνι-
σε ότι «αρκεί να δούµε πόσο ανέβηκε η 
τιµή του γάλακτος φέτος, ως αποτέλε-
σµα της αλλαγής της νοµοθεσίας και 

του περιορισµού των ελληνοποιήσεων 
στο αιγοπρόβειο σε συνδυασµό µε τις 
µεγάλες αυξήσεις στις ζωοτροφές. Υ-
πήρξε πολύ µεγάλη ζήτηση για εγχώ-
ριο γάλα, λόγω του νόµου Βορίδη για 
την προστασία από τις ελληνοποιήσεις 
και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν».

Για το ενδεχόµενο επιβολής ποινών 
επί του συνολικού τζίρου µίας επιχείρη-
σης, ο διευθύνων σύµβουλος του οµί-
λου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Μιχάλης 
Σαράντης, εµφανίστηκε αντίθετος, λέ-
γοντας ότι «είναι άδικο εάν µία επιχεί-
ρηση κάνει τζίρο 1 εκατ. ευρώ στη φέτα 
και συνολικό τζίρο 20 εκατ. ευρώ, να 
αντιµετωπίζει επιβολή προστίµων ε-
πί του συνολικού της τζίρου. Πρότασή 
µου θα ήταν ο πολλαπλασιασµός του 
προστίµου επί του τζίρου της φέτας».
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Το καλύτερο 
 ∆ιαχρονικό: Είναι καλύτερα να 

έχεις λάθος ιδέες, παρά καθόλου.

 Καπνιστό τυρί: Η Μακεδονία έχει 
παράδοση στην παραγωγή 
ηµίσκληρων τυριών, µε πιο σηµαντικό 
το Κασέρι ΠΟΠ. Άλλα ηµίσκληρα 
τυριά είναι το Βικτώρια (δεν 
παράγεται πλέον), το Γαής τυρί κλπ. 
Τα ηµίσκληρα τυριά παράγονται µε 
την τεχνοτροπία pasta fillata. 
Σύµφωνα µε αυτή παράγουµε µπασκί 
από φρέσκο γάλα, το οποίο µετά 
«ζυµώνουµε» σε ζεστό νερό και το 
τεντώνουµε, ξανά και ξανά, µέχρι να 
πιάσει την επιθυµητή υφή. Στο 
Τυροκοµείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
συνδυάσθηκε το µακεδονικό κασέρι 
και το κάπνισµα του τυριού - µέσω των 
Μετσοβιτών από τους Ιταλούς και 
παράγεται το Καπνιστό τυρί 
Θεσσαλονίκης. Νεοχωρούδα Θεσ/
νίκης, info@arvanitis.gr

 ∆ιατροφή: 
Έρχονται 
ξηρασίες, 
πληµµύρες και 
ασθένειες, όπως 
ο covid-19. 
Υπάρχουν ήδη 
«3 δισ άνθρωποι 

που δεν µπορούν να έχουν υγιή 
διατροφή» και « 1 δις επιπλέον δεν 
µπορούν πια να φάνε υγιεινά, αν ένα 
ξαφνικό σοκ µειώσει κατά 1/3 τα 
εισοδήµατά τους». «Αν οι κρίσιµες 
οδοί µεταφοράς διαταραχθούν, το 
κόστος της διατροφής θα µπορούσε 
να αυξηθεί για 845 εκατ. 
ανθρώπους».  «Παγκόσµια Κατάσταση 
∆ιατροφής & Γεωργίας-2021», FAO-
Οργανισµός Τροφίµων ΟΗΕ

 Χωρίς: [...]Τροφές ΧΩΡΙΣ 
λιπαρά, Γιαούρτι ΧΩΡΙΣ γάλα, Μέλι 
ΧΩΡΙΣ µέλισσες, Ψωµί ΧΩΡΙΣ 
γλουτένη, Γλυκά ΧΩΡΙΣ ζάχαρη, 
Αυγά ΧΩΡΙΣ κότες, Κρέας ΧΩΡΙΣ 
ζωντανά και Γάλα ΧΩΡΙΣ αγελάδες. 
Σε εργαστήρια παράγεται «κάτι» 
που µοιάζει µε αγελαδινό «γάλα», 
µε επεξεργασία από µύκητες ή 
άλλους µικροοργανισµούς, στους 
οποίους εισάγεται το γενετικό υλικό 
που κωδικοποιεί τις βασικές 
πρωτεΐνες (πρωτεΐνη ορού και 
καζεΐνη) αγελαδινού γάλακτος. Ο 
κλάδος της «κυτταρικής γεωργίας» 
βρίσκεται σε άνοδο, όπως είναι η 
Perfect Day-Καλιφόρνια, η New 
Culture- Καλιφόρνια, η 
Imagindairy-Ισραήλ

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ Σβήσε-γράψε προς ένα νέο 
ποινολόγιο για προστασία 
των ΠΟΠ/ΠΓΕ και της Φέτας 
από νοθευτές Νομοσχέδιο έρχεται σύντομα στη Βουλή 

με νέο ελεγκτικό και κυρωτικό πλαίσιο 
για όσους καταστρατηγούν τα ΠΟΠ-ΠΓΕ

Η φέτα διατηρεί το 1/4 των πωλήσεων 
τυριών στα ελληνικά σούπερ µάρκετ. 

∆υνατό χαρτί της εγχώριας γαλακτοβιοµηχανίας η Φέτα 
κερδίζει πόντους στους καταναλωτές η συσκευασµένη 

Η φέτα παραµένει το δυνατό χαρτί της ελληνικής γαλακτοβιοµηχανίας, καθώς 
διατηρεί το 1/4 των πωλήσεων τυριών στα ελληνικά σούπερ µάρκετ. Το 
2020 οι πωλήσεις φέτας ήταν ανοδικές µε 6% µε ώθηση από τα προϊόντα 
σταθερού κωδικού (συσκευασµένα), τα οποία αναπτύχθηκαν µε 21%. Το 
εννεάµηνο του 2021 η φέτα κινείται πτωτικά µε -4% σε αξία µε τις πωλήσεις 
επί ζυγίω φέτας να έχουν πέσει κατά 5,5% και τις πωλήσεις συσκευασµένης 
φέτας να κινούνται µε +1,5% χωρίς ωστόσο να µπορούν να καλύψουν τις 
πωλήσεις στον πάγκο που ήταν 6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πωλήσεων 
συσκευασµένου τυριού οφείλεται κυρίως στην πανδηµία και στις αλλαγές των 
καταναλωτικών συνηθειών, καθότι οι πελάτες προτιµούν το συσκευασµένο 
τυρί έναντι αυτού που αγόραζαν στον πάγκο, καθώς το συσκευασµένο 
παραµένει για λιηότερο χρόνο στο κατάστηµα, αφού δεν περιµένει στην ουρά. 

+ 1,5%
 Το εννεάµηνο 

του 2021 οι 
πωλήσεις 

συσκευασµέ-
νης φέτας 

είναι +1,5%

Σαράντης
Πολλαπλα-
σιασµό του 

προστίµου επί 
του τζίρου της 
φέτας, προτεί-
νει ο Μιχάλης 

Σαράντης

Γάλα
Υπήρξε πολύ 

µεγάλη ζήτηση 
για εγχώριο 
γάλα µε το 

νόµο Βορίδη 
για τις ελλη-
νοποιήσεις

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 Agrenda 39

Με περισσότερες από 1.300 ετικέτες 
φρέσκων και παλαιωµένων οίνων, αρ-
κετές από τις οποίες έκαναν την παρ-
θενική τους εµφάνιση, καθώς πρόκει-
ται για νέες κυκλοφορίες, πλαισιώθη-
κε ο φετινός 18ος «Χάρτης των Γεύσε-
ων», που διεξήχθη σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες λόγω Covid.

Περίπου 125 οινοποιεία από όλη την 
ελληνική επικράτεια, αλλά και την Κύ-
προ, µαζί µε κάποιους εισαγωγείς έδω-
σαν το καθιερωµένο ραντεβού το διή-
µερο 27 - 28 Νοεµβρίου, µε το οινόφι-
λο κοινό της Θεσσαλονίκης, το οποίο 
µε την προσέλευσή του, έδειξε πως… 
διψούσε να πάρει µια γεύση από τις 
λευκές, τις ερυθρές και τις ροζέ οινικές 
τους δηµιουργίες, καθώς είχε µεσολα-
βήσει ένας χρόνος χωρίς να… ιδωθούν.

«Εκτός από τη νέα σοδειά, οι οινοποι-
οί παρουσίασαν και τις καινούριες ετι-
κέτες, που προέκυψαν µέσα στην παν-
δηµία, από το Φεβρουάριο του 2020 και 
εντεύθεν, διότι πέρυσι η εκδήλωση δεν 
πραγµατοποιήθηκε ως απόρροια του 
Lockdown και για πολλούς αποτέλε-
σε φέτος την ευκαιρία να συστήσουν 
στο ευρύ κοινό τα νέα κρασιά που κυ-
κλοφόρησαν», είπε στην Agrenda, η 
Μαρία Νέτσικα, χηµικός, οινολόγος 
και οργανωτής του θεσµού του «Χάρ-
τη των Γεύσεων». Η ίδια συµπλήρωσε 
πως στα αξιοσηµείωτα της φετινής δι-
οργάνωσης είναι ότι υπήρξαν και κά-
ποια οινοποιεία, που έλαβαν µέρος 
για πρώτη φορά, όπως και ορισµένα, 
τα οποία άλλαξαν δοµή και στην ου-
σία λειτουργούν πλέον σαν καινούρια.

Σε ό,τι αφορά την προσέλευση του 
κοινού, η συνοµιλήτριά µας τόνισε πως 
δεδοµένων των συνθηκών και των πε-
ριορισµών που επιβάλλει η πανδηµία 
κορωνοϊού η κίνηση ήταν ιδιαίτερα ι-
κανοποιητική και κυρίως δεν περιο-
ρίστηκε µόνο στους Θεσσαλονικείς. 

«Είχαµε επισκέπτες από όλη την Ελ-

λάδα, από Αθήνα, τα νησιά, αλλά και 
πολλούς από το εξωτερικό και ιδίως 
επαγγελµατίες του κλάδου, κάτι το ο-
ποίο µας χαροποιεί ιδιαίτερα ως διορ-
γάνωση», ανέφερε η κ. Νέτσικα, διευ-
κρινίζοντας πως «την πρώτη ηµέρα, το 
Σάββατο 27 Νοεµβρίου, η προέλευση 
του κοινού, συγκριτικά µε εκείνη του 
Σαββάτου του 2019, είχε µια µείωση 
της τάξης του 17%, το οποίο θεωρώ µε-
γάλη επιτυχία, δεδοµένου ότι το 2019 
δεν είχαµε πανδηµία, ενώ φέτος η εί-
σοδος στο χώρο της εκδήλωσης επιτρε-
πόταν αποκλειστικά και µόνο σε όσους 
είναι εµβολιασµένοι. Πρέπει να πω ό-
µως πως δικαιωθήκαµε, γιατί προέχει 
η ασφάλεια όλων», είπε η κ. Νέτσικα, 
δίδοντας ραντεβού στο 19ο Χάρτη των 
Γεύσεων στις 3 - 4 ∆εκεµβρίου του 2022.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Πάνω από 1.300 ετικέτες 
φρέσκων και παλαιωμένων
οίνων στο «Χάρτη των Γεύσεων»

Αμφισβητείται η τέχνη ζωής και 
οίνου με την έκθεση αλκοολούχων
Στα «κάγκελα» βρίσκεται ο ευρω-
παϊκός κλάδος του κρασιού, ενό-
ψει µιας ευρωπαϊκής έκθεσης για 
την καταπολέµηση του καρκίνου, 
η οποία θεωρεί ότι η κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών ανεξαιρέτως 
είναι επιβλαβής από το πρώτο ποτή-
ρι. Ενώ το υπό µελέτη κείµενο δεν 
έχει νοµοθετική κλίση, θα πρέπει 
να τοποθετηθεί πολιτικά το Ευρω-
κοινοβούλιο απέναντι στο αντικαρ-
κινικό σχέδιο της Κοµισιόν. Αυτό 
θα µπορούσε, σύµφωνα µε την Ε-
θνική Συνοµοσπονδία Παραγω-
γών Οίνων Ονοµασίας Προέλευ-
σης (CNAOC), να θέσει υπό αµφι-
σβήτηση τις µελλοντικές ευρωπα-
ϊκές επιδοτήσεις προς όφελος του 
αµπελοοινικού τοµέα.

«Το να λέµε ότι το αλκοόλ γενι-
κά, και ότι το κρασί ειδικότερα, εί-
ναι επιβλαβές σηµαίνει ότι αµφι-
σβητείται η ευρωπαϊκή τέχνη της 
ζωής και δυσκολεύουµε έναν το-
µέα που έχει ήδη υποφέρει πολύ», 
δήλωσε η Anne Sander, ευρωβου-
λευτής (Ρεπουµπλικάνοι), που κα-
λεί σε επαγρύπνιση. «∆εν είµαστε 
αντίθετοι µε την υγεία και την οικο-
νοµία, αλλά γνωρίζουµε πολύ κα-
λά ότι η µέτρια κατανάλωση αλκο-

όλ είναι τρόπος ζωής και όχι πηγή 
καρκίνου» υπογραµµίζει.

Στις 6 ∆εκεµβρίου, η ειδική επι-
τροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου για την καταπολέµηση του 
καρκίνου (Επιτροπή Beca) πρόκει-
ται να ψηφίσει έκθεση όπου στο 
επίκεντρο της προσοχής µπαίνει 
µία πρόταση, η οποία υποδεικνύ-
ει ότι «όσον αφορά την πρόληψη 
του καρκίνου, δεν υπάρχει ασφα-
λές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ 
και [η έκθεση] τονίζει την ανάγκη 
να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τη χά-
ραξη και την εφαρµογή µιας πο-
λιτικής πρόληψης του καρκίνου». 
Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρι-
θεί στην ολοµέλεια στις αρχές του 
2022, προκειµένου να δοθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας πολιτι-
κός οδικός χάρτης. 

Ο φόβος είναι κοινός στην Ισπα-
νία και την Ιταλία. Η Συνέλευση των 
Ευρωπαϊκών Αµπελουργικών Πε-
ριφερειών (AREV) επιβεβαιώνει ότι 
«αυτή η απλοποιητική ανάλυση, η 
οποία εξισώνει το κρασί µε δηλη-
τήριο, θα ωθούσε και τις άλλες ε-
πιτροπές να απαγορεύσουν τις ε-
πιδοτήσεις που χορηγούνται για 
την αµπελοκαλλιέργεια».

Πιστοποίηση
GMO free
στη µονάδα
του Πιτταρά
Επίσηµη πιστοποίηση 
έλαβε η τυροκοµική 
µονάδα του Πιτταρά 
στη Νάξο που 
βεβαιώνει ότι δεν 
γίνεται χρήση 
γενετικά 
τροποποιηµένων 
ζωοτροφών στις 
κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις της.
Τον έλεγχο των 
ζωοτροφών και την 
απονοµή της 
πιστοποίησης ανέλαβε 
η Cosmocert S.A 
σύµφωνα µε το 
πρότυπο Vlog 
Standard, µε την 
ένδειξη Non GMO 
στην αγαπηµένη του 
κοινού Γραβιέρα 
Νάξου ΠΟΠ Πιτταρά 
αλλά και όλα τα 
υπόλοιπα προϊόντα 
της εταιρείας.

H κίνηση στο event δεν περιορίστηκε 
µόνο στους Θεσσαλονικείς. 

Επίθεση 
«Πρόκειται για επί-

θεση στη βιοµηχανία 
κρασιού. Πάντα 

προωθούµε τη µέτρια 
κατανάλωση», λέει ο 
πρόεδρος του CNAOC

ΕΙΚΟΝΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΕ (2019, ΣΕ ΕΥΡΩ)

26,5
∆ΙΣ ΤΖΙΡΟΣ

46,8
∆ΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ∆ΑΣΜΟΥΣ

60
∆ΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

1,2
ΕΚΑΤ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Προερχόµενος από αµιγώς αγρο-
τική οικογένεια µε δραστηριότη-
τα στην κτηνοτροφία και αργό-
τερα στο βαµβάκι και τα σιτηρά, 
ο Παρµενίων Γάτος, γοητεύτηκε 
από το σουσάµι και την καλλιέρ-
γειά του και αποφάσισε να µετα-
φέρει τη δηµιουργική του διάθεση 
στη γη της Κοκκινιάς Μαγνησίας, ιδρύοντας την 
εταιρεία παραγωγής σουσαµιού και εµπορίας τα-
χινιού, Θύσανος Βιολογικό Αγρόκτηµα. ∆ιοχέτευ-
σε όλο του το ενδιαφέρον και την ενέργεια, προ-
κειµένου να αφοσιωθεί σε µία επίπονη και πα-
ραγνωρισµένη στην Ελλάδα, καλλιέργεια, µε το 
σύνολο της παραγωγής του που βγαίνει από πε-
ρίπου 100 στρέµµατα γης, να είναι βιολογική. Ε-
πίπονη θα τη χαρακτήριζε κανείς κυρίως γιατί το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής διαδικασίας 
και της συγκοµιδής γίνεται χειρωνακτικά. Και πα-
ραγνωρισµένη, διότι είναι µία ευρύτερα άγνωστη 
καλλιέργεια για τα ελληνικά αγροτικά δεδοµένα, 

ενώ το σουσάµι ως πρώτη ύλη δεν 
πληρώνεται όσο αξίζει, παραδέχε-
ται και ο ίδιος. Το µεγαλύτερο µέ-
ρος της παραγωγής σουσαµιού µε-
ταποιείται σε ταχίνι, ενώ ελάχιστες 
ποσότητες διοχετεύονται αυτούσι-
ες στην ελληνική αγορά. 

«Πρόκειται για µία ξεχασµένη 
καλλιέργεια, µε την οποία ασχο-
λούνται ελάχιστοι αυτή τη στιγµή 

στη χώρα µας. Η δυσκολία που ενέχει η παραγω-
γή σουσαµιού, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η συ-
γκοµιδή της δεν γίνεται µε αλωνιστικές µηχανές. 
Έτσι, χρησιµοποιούµε την παραδοσιακή µέθοδο 
συγκοµιδής κατά την οποία κόβουµε τα φυτά όταν 
είναι χλωρά, πριν ξεραθεί ο σπόρος και πέσει στο 
έδαφος. Στη συνέχεια τα κάνουµε δεµάτια και τα 
αποθέτουµε στο χωράφι να στεγνώσουν, ώστε ό-
ταν ανοίξουν οι κάψες να µην πέσει ο σπόρος στο 
έδαφος. Ακολουθεί το τίναγµα για τον αποχωρισµό 
του καρπού, επίσης µε το χέρι. Η χρήση αλωνιστι-
κών µηχανών θα σήµαινε σηµαντικές απώλειες 
σε ποσότητες σουσαµιού», εξηγεί ο παραγωγός. 
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Θύσανος

Σουσάμι, μία σπάνια 
βιολογική σπορά  
από έναν Βολιώτη
Μια ξεχασμένη καλλιέργεια, με την παραγωγική διαδικασία 
και τη συγκομιδή να γίνονται κατά βάση χειρωνακτικά

Με το χέρι
Πρόκειται για επίπονη 
καλλιέργεια κυρίως 
γιατί το µεγαλύτερο 
µέρος της παραγωγι-
κής διαδικασίας και 

της συγκοµιδής γίνεται 
χειρωνακτικά 

Τα προϊόντα του Παρµενίωνα 
Γάτου ταξιδεύουν στο Βόλο, τη 
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, αλλά 
και στο εξωτερικό µε απευθείας 
εξαγωγές στη Γαλλία και µέσω 
συνεργατών σε Τσεχία και Ελβετία. 

Ο Παρµενίων Γάτος αποφάσισε να µεταφέρει τη δηµιουργική του διάθεση 
στη γη της Κοκκινιάς Μαγνησίας, όπου καλλιεργεί περίπου 100 στρέµµατα 
σουσάµι, το οποίο σχεδόν στο σύνολό του µεταποιεί και συσκευάζει σε ταχίνι.

Παρµενίων Γάτος 
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Όπως περιγράφει ο ίδιος, όταν έφτα-
σε σε µέγιστη παραγωγική έκταση 
περί τα 120 στρέµµατα, ένα βακτή-
ριο τον ανάγκασε να µειώσει την 
παραγωγή του στα 50 στρέµµατα, 
για να επιστρέψει σήµερα στα 100. 
«Το εν λόγω βακτήριο του σουσα-
µιού ευνοήθηκε για περίπου µία δι-
ετία και από τις βροχές που εκδηλώ-
θηκαν πριν τρία µε τέσσερα χρόνια. 
Στη συνέχεια άλλαξα χωράφια, προ-
χώρησα σε εδαφοβελτιώσεις και α-
πολυµάνσεις προκειµένου να αντι-
µετωπίσω αποτελεσµατικότερα το βα-
κτήριο, κάτι που τελικά κατάφερα». 

Η περίοδος σποράς για το σου-
σάµι ξεκινάει από τα µέσα Μαΐου έ-
ως και τις αρχές Ιουνίου, ενώ η συ-
γκοµιδή γίνεται Σεπτέµβριο και Ο-
κτώβριο. «Η φετινή χρονιά παρου-
σίασε έντονα σηµάδια οψιµότητας 
και λόγω του έντονα ξηρού καλο-
καιριού, γεγονός που µας ανάγκαζε 
να ποτίζουµε περισσότερο», εξηγεί. 

«Το ταχίνι που παράγουµε διοχε-
τεύεται κατά κύριο λόγο στην Ελλά-
δα, ενώ σχεδόν το σύνολο των ποσο-
τήτων µας συσκευάζεται µε την επω-
νυµία Θύσανος», προσθέτει. 

H σχέση του µε το σουσάµι, ξεκί-
νησε καθώς ο ίδιος κατανάλωνε τα-
χίνι, αρκετά πριν γίνει παραγωγός. 
«Όσοι ασχολούνται µε αυτό ελκύ-
ονται έντονα. Ήταν η λεπτοµέρεια 
που απαιτείται κατά τη διαδικασία πα-
ραγωγής και συγκοµιδής αλλά και 
η οµορφιά των φυτών κατά την αν-
θοφορία, µερικοί από τους λόγους 
που µε έκαναν να αγαπήσω περισ-
σότερο αυτό που κάνω». 

Το γιατί δεν πουλάει σουσάµι ο ί-
διος είναι διότι οι Έλληνες µεταποιη-
τές προτιµούν να αγοράσουν φθηνό-
τερα από το εξωτερικό, παρά ακριβό-
τερα ελληνικό προϊόν. Αυτή τη στιγ-
µή ο Παρµενίων Γάτος παράγει σε 
εγκαταστάσεις τρίτων το ταχίνι που 
διαθέτει στην αγορά. Όνειρό του εί-
ναι -όπως λέει- να δηµιουργήσει τη 
δική του µεταποιητική µονάδα, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει 
σε σταθερό επίπεδο την παραγωγή 
του. «Το βαζάκι είναι η µόνη διέξο-
δος αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα για 
να είναι αποδοτικό το σουσάµι. Για 
να βγάλεις κέρδος, πρέπει να έχεις 
τουλάχιστον 100 κιλά ετησίως», ε-
ξηγεί ο παραγωγός. 

Το βαζάκι είναι η μόνη διέξοδος
για να είναι αποδοτικό το σουσάμι

ΘΥΣΑΝΟΣ
Η περίοδος σποράς σουσαµιού είναι από τα µέσα

Μαΐου έως και τις αρχές Ιουνίου, 
ενώ η συγκοµιδή γίνεται από τα µέσα 
Σεπτεµβρίου έως και τον Οκτώβριο.

Ποτίσµατα
Φέτος, λόγω του έντονα 

ξηρού καλοκαιριού, οι 
παραγωγοί σουσαµιού 

χρειάστηκε να ποτίσουν 
περισσότερο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ 

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

agrenda@agronews.gr

Γιάννης Βογιατζής
Αντιπρόεδρος
στην ΕΔΟΑΟ
Τη θέση του αντιπροέδρου της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου και Οίνου αναλαµβάνει ο 
απερχόµενος πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, 
Γιάννης Βογιατζής µετά τις 
αποφάσεις της 24ης Γενικής 
Συνέλευσης της Οργάνωσης. 
Σηµειώνεται ότι ο Γιάννης Βογιατζής 
είναι και πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελλήνων Οινοποιών.

Οπωρολαχανικά
Διευθύνων στη 
Jaguar ο Vincent 
van Kuijen
Η Jaguar, η εταιρεία νωπών 
οπωρολαχανικών της Ολλανδίας 
ανακοίνωσε ότι ο Vincent van 
Kuijen θα ενταχθεί στην εταιρεία 
ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Ο Vincent van 
Kuijen είχε µακρά θητεία στον 
τοµέα τυριών και τα τελευταία 
χρόνια ήταν Εµπορικός ∆ιευθυντής 
στην εταιρεία κοπής και 
επεξεργασίας φρούτων και 
λαχανικών Hessing Supervers.

SpiritsEUROPE
Νέος πρόεδρος
ο Manu Giro
Η spiritsEUROPE εξέλεξε τον 
Manu Giró ως νέο πρόεδρο της 
οργάνωσης αποσταγµατοποιών 
διαδεχόµενος τον Christian Porta, 
Managing Director, Global Business 
Development της Pernod Ricard. Ο 
Manu Giró αναλαµβάνει καθήκοντα 
Προέδρου για δύο χρόνια. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



έκτασης στην Ε.Ε.

80%

οικονοµικό
αποτέλεσµα
οικονοµικό
αποτέλεσµα
οικονοµικό

και ικανοποιητικό

οικογένειες

εξαγωγές

στρέµµατα

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+250%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

παραγωγή
> 800 tn

ΑµπέλιΑµπέλιΑµπέλι

στρέµµατα
>1.000.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

κύκλος εργασιών
οίνου

22 εκ. €

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+300%

Χάνουν 30% οι αποδόσεις στο 
βαμβάκι, συν 250% στο κόστος
Το βαµβάκι εκτιµάται θα αντιµετωπίσει το σοβαρότερο 
πρόβληµα από όλες τις καλλιέργειες από την απόσυρση 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συγκεκριµένα:

 Θα προκύψει πολύ σηµαντικό πρόβληµα µε την 
αντιµετώπιση ζιζανίων (προφυτρωτική, µεταφυτρωτική).

 Για την αντιµετώπιση ακάρεων, αποµένουν πλέον 
ελάχιστα διαθέσιµα ακαρεοκτόνα σκευάσµατα.

 Θα ενταθεί το πρόβληµα που ήδη παρατηρείται από 
την έλλειψη διαθέσιµων σκευασµάτων για την 
επένδυση βαµβακόσπορου για την αντιµετώπιση 
εντόµων (στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του βαµβα- 
κιού), καθώς και ασθενειών εδάφους (π.χ Πύθιο, 
Ριζοκτόνια, Φουζάριο). 
Τα προβλήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα επιφέρουν αύξηση 
του κόστους παραγωγής κατά περίπου 250%, και  
απόδοση σε κιλά θα µειωθεί κατά τουλάχιστον 30%.

Τριπλάσια θα στοιχίζει το αμπέλι 
πανάκριβη η βιοκαλλιέργεια
Σηµαντικό πρόβληµα µε τον περονόσπορο, ιδίως στην 
περίπτωση µελλοντικής απόσυρσης των µυκητοκτόνων 
που περιέχουν χαλκούχες ενώσεις ως δραστικές ουσίες 
αναµένεται ότι θα προκύψει στο αµπέλι. Ακόµη πιο 
µεγάλο πρόβληµα θα αντιµετωπίσει η βιολογική 
καλλιέργεια, η οποία χωρίς τη διαθεσιµότητα 
χαλκούχων µυκητοκτόνων ίσως γίνει πλέον µη βιώσιµη 
για τους βιοκαλλιεργητές στην ΕΕ.  Επίσης, η 
αντιµετώπιση ακάρεων (της οικ. Eriophyidae) θα είναι 
ακόµη πιο δύσκολη, λόγω της προβλεπόµενης 
απόσυρσης ακαρεοκτόνων σκευασµάτων. Για τα ζιζάνια 
αποµένουν ελάχιστοι µηχανισµοί δράσης, µε κάποια από 
τα δυσεξόντωντα και εξαπλούµενα ζιζάνια, να µην 
έχουν πια λύσεις. Τα προβλήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα 
επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 
300%, και µείωση ακαθάριστης προσόδου 30%.

Μέχρι 250% πάνω       
το κόστος στο βαμβάκι 
και 300% στο αμπέλι 
Τις επιπτώσεις της επικείμενης δραστικής μείωσης των λύσεων 
φυτοπροστασίας στις ελληνικές καλλιέργειες περιγράφει μελέτη του 
ΕΣΥΦ, με το πλήγμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ για το βαμβάκι, το αμπέλι 
και την ελιά με τα κοστολόγια να αυξάνονται ακόμα και τρεις φορές

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αύξηση του καλλιεργητικού κόστους που µπορεί να ξεπερ-
νά το 250% σε καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, το 300% στο 
αµπέλι, το 40% στην ελιά και το 60% στο ροδάκινο φέρνει 
το νέο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης που προωθεί η Κοµι-
σιόν, σύµφωνα µε µελέτη επιπτώσεων που εκπόνησε ο Ε-
ΣΥΦ, ο οποίος υπολογίζει ότι σε περίπτωση πλήρους εφαρ-
µογής του νέου πλαισίου, αναµένεται να σβηστούν 1,7 δισ. 
ευρώ από τον συλλογικό αγροτικό τζίρο. 

Το ενδεχόµενο να τριπλασιαστεί το κόστος παραγωγής 
στο αµπέλι, µε το βαµβάκι να στοιχίζει µέχρι και δυόµιση 
φορές πάνω ανά στρέµµα, όσο ο ελληνικός ελαιώνας κα-
ταδικάζεται σε απώλεια της παραγωγής της τάξης του 50% 
µε τα έξοδα να ανεβαίνουν συνδέονται στην εν λόγω µε-
λέτη του ΕΣΥΦ µε τον δραστικό περιορισµό των διαθέσι-
µων σκευασµάτων φυτοπροστασίας που προωθεί η πρά-
σινη µεταρρύθµιση. Η µελέτη επιπτώσεων της Πράσινης 
Συµφωνίας εκπόνησε ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπρο-
στασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) για την ελληνική γεωργία εστιάζει σε ση-
µαντικές ελληνικές καλλιέργειες, µε τον Σύνδεσµο να ε-

κτιµά πως οι αλλαγές που θα επέλθουν στον αγροτικό το-
µέα αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τον τρόπο πα-
ραγωγής και την οικονοµία της υπαίθρου, µε δυσάρεστες 
όµως επιπτώσεις για τους αγρότες. Η εκπορευόµενη από 
την Πράσινη Συµφωνία πολιτική για τη γεωργία και την 
ύπαιθρο φέρει το όνοµα «Farm to Fork» που αποδίδεται 
στα Ελληνικά µε τον όρο «από το αγρόκτηµα στο πιάτο».

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται εκπορεύονται από το 
γεγονός ότι πολλά από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που χρησιµοποιούνται στην αγροτική παραγωγή θα στα-
µατήσουν να είναι διαθέσιµα. «Κάποιες δραστικές ουσίες 
είναι πολύ σηµαντικές και δεν αντικαθίστανται από άλλες» 
τονίζεται στη µελέτη ενώ επισηµαίνεται ακόµα ότι «µε πι-
εστική και σθεναρή διαπραγµάτευση είναι δυνατό να δι-
ατηρηθούν περισσότερες δραστικές ουσίες και αντίστοι-
χα σκευάσµατα». 

Όπως σηµειώνει ο ΕΣΥΦ, η κατάργηση της κυκλοφορί-
ας δραστικών ουσιών και σκευασµάτων στην Ε.Ε. δεν συ-
νεπάγεται την κατάργησή τους και από τον υπόλοιπο κό-
σµο, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι θα µειωθεί η ανταγω-
νιστικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών προϊόντων ένα-
ντι εκείνων από τρίτες χώρες. 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι επιπτώσεις της 
στην Ελληνική
Γεωργία
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εξαγωγές
560 εκ. €Ελιά

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

-50%
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+40%

στρέµµατα
9.000.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

παραγωγή

στρέµµατα
70.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

και το αγγούρι

-44%

Αγγούρι

13.000 tn
παραγωγή

οικονοµικό
αποτέλεσµα

εξαγωγές φρούτωνΡοδάκινο

στρέµµατα
780.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

-1-1- 00%
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

+60%

παραγωγή
362.000 t

Μηλοειδή

στρέµµατα
148.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

-65%

Σκληρό
σιτάρι

Σκληρό
σιτάρι

Σκληρό

στρέµµατα
>2.500.000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

εξαγωγές
δηµητριακών και 
παρασκευασµάτων

467 εκ. €

κύκλος εργασιών
310 εκ. €

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΡΑΓΩΓΗΣΡ

-1-1- 0%

Οικονοµικό αποτέλεσµα
που ανέρχεται το 2020 σε

11,3 δισ. €

του εργατικού 
δυναµικού
της χώρας 

περισσότερο 
από τον
µέσο όρο 
της Ε.Ε

10%

Ελληνική
γεωργία
Ελληνική
γεωργία
Ελληνική

-1,7δις€δις€δις -1-1- 5%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
από την εφαρµογή της ΠΣ

οι απώλειες

Τουλάχιστον

ή

εξαγωγές 
το 2020

6,5 δις €

του πληθυσµού ζει
σε κατά βάση 
αγροτικές 
σε κατά βάση 
αγροτικές 
σε κατά βάση 

περιοχές

31,3%

10,5%

Μειωμένο 37% το ακαθάριστο 
κέρδος στον ελαιώνα
Ελάχιστες επιλογές σκευασµάτων αφήνει η πλήρης 
εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνίας στους 
ελαιοκαλλιεργητές και αναµένεται σοβαρό πρόβληµα 
στην αντιµετώπιση των εντοµολογικών προσβολών, 
συµπεριλαµβανοµένου του δάκου. Για την αντιµετώπιση 
του τελευταίου, σήµερα υπάρχουν 4 τρόποι δράσης 
δραστικών ενώ στο µέλλον θα αποµείνουν ελάχιστες 
που ανήκουν µόνο σε 3 διαφορετικούς µηχανισµούς 
δράσης. Οι µυκητολογικές και βακτηριολογικές 
προσβολές θα αποτελέσουν σοβαρό πρόβληµα, ιδίως 
εάν απωλεσθούν και τα σκευάσµατα µε βάση το χαλκό 
(που επιτρέπονται και στη βιολογική). Τα προβλήµατα 
αυτά εκτιµάται ότι θα επιφέρουν αύξηση του κόστους 
παραγωγής κατά περίπου 40%, µείωση της παραγωγής 
κατά 50% και µείωση του ακαθάριστου κέρδους των 
παραγωγών κατά 37%.

Μείωση της παραγωγικότητας 
κατά περίπου 44% σε κηπευτικά
Ο περιορισµός των διαθέσιµων εργαλείων 
φυτοπροστασίας, θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις 
καλλιέργειες κηπευτικών. Η υπαίθρια τοµάτα 
αναµένεται να αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα:

 Με τους νηµατώδεις, και τη φουζαρίωση.
 Την Tuta absoluta.

Για την καλλιέργεια του αγγουριού στα θερµοκήπια:
 Αναµένεται κενό στην αντιµετώπιση των 

καταστροφικών βακτηριώσεων για την καλλιέργεια.
 Πρόβληµα στην αντιµετώπιση των νηµατωδών, που 

απειλούν την εγκατάσταση και εξέλιξη καλλιέργειας.
 Απουσία λύσεων σε µια σειρά ασθενειών και 

προσβολών απόθρίπες και φυλλοφάγες κάµπιες. Tα 
προβλήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα επιφέρουν µείωση 
της παραγωγικότητας κατά περίπου 44% για την 
υπαίθρια τοµάτα και το αγγούρι.

Αύξηση του κόστους παραγωγής 
κατά περίπου 60% στο ροδάκινο
Η µείωση µυκητοκτόνων δραστικών ουσιών, αναµένεται 
να δηµιουργήσει τεράστιο κενό, κυρίως στη αντιµετώπιση 
του εξώασκου για το ροδάκινο, µε αποτέλεσµα όχι µόνο 
την απώλεια παραγωγής, αλλά και την απώλεια φυτικού 
κεφαλαίου. Η προβλεπόµενη µελλοντική απόσυρση των 
διαθέσιµων σήµερα µυκητοκτόνων που περιέχουν 
χαλκούχες ενώσεις, αναµένεται να επιφέρει µεγάλα 
προβλήµατα στη βιολογική καλλιέργεια, η οποία ίσως γίνει 
µη βιώσιµη. Οι ήδη ανεπαρκείς εγκεκριµένες λύσεις για 
τα ακάρεα, θα µειωθούν στο ελάχιστο, µε αποτέλεσµα τη 
δύσκολη διαχείριση των εχθρών, ενώ για τα ζιζάνια 
αποµένουν ελάχιστοι µηχανισµοί δράσης, µε κάποια από 
τα δυσεξόντωντα και εξαπλούµενα ζιζάνια, να µην έχουν 
πια λύσεις. Τα προβλήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα 
επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 
60%, και µείωση ακαθάριστης προσόδου κατά 100%.

Απώλεια παραγωγής 65% 
στους οπωρώνες μήλων
Με τον περιορισµό των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, οι Έλληνες παραγωγοί µηλοειδών 
κινδυνεύουν να χάσουν 65% της παραγωγής τους. 
Εκτιµάται ότι οι καλλιέργειες των µηλοειδών 
αναµένεται να αντιµετωπίσουν σοβαρό πρόβληµα ως 
προς την αντιµετώπιση σηµαντικών εντοµολογικών και 
µυκητολογικών προσβολών.

 Θα προκύψει σοβαρό πρόβληµα στην αντιµετώπιση 
εχθρών όπως η καρπόκαψα και η ψύλλα όπου 
αποµένουν λίγες δραστικές που ανήκουν σε 3-4 
διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης.

 Θα µειωθούν στο ελάχιστο οι εγκεκριµένες λύσεις για 
πράσινη αφίδα και µατόψειρα.

 Για την αντιµετώπιση του φουζικλαδίου, που ανήκει 
στα παθογόνα υψηλού κινδύνου ανθεκτικότητας, η 
κατάσταση εκτιµάται ως οριακή για τη διαχείριση της.

Δεν αγγίζει το σκληρό σιτάρι
η Πράσινη Συμφωνία
Εκτιµάται ότι η καλλιέργεια του Σκληρού Σιταριού, µε 
συνολικές εκτάσεις 2.538.770 στρεµµάτων (στοιχεία 
∆/νσης Αγροτικής Πολιτικής 2019), δε θα 
επηρεαστεί σηµαντικά από την απόσυρση δραστικών 
ουσιών και την εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνίας. 
Συνεπώς τα µηνύµατα από τη µελέτη που εκπόνησε ο 
ΕΣΥΦ είναι θετικά για αυτή την παραδοσιακή και 
κοινωνικής αξίας, στρατηγική καλλιέργεια για τη 
χώρα. Το σκληρό σιτάρι αποτελεί µια παραδοσιακή 
και επικερδή καλλιέργεια φέτος, µε έντονο εξαγωγικό 
προσανατολισµό και ιδιαίτερη αξία στην ευρωπαϊκή 
αγορά, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του το 
κάνουν περιζήτητο στη µεταποιητική βιοµηχανία της 
Ελλάδας και της Ιταλίας κυρίως. Η συνεισφορά του 
στις εξαγωγές δηµητριακών και παρασκευασµάτων 
ύψους 467 εκατ. ευρώ είναι πολύ σηµαντική.

Τα περιθώρια περιορισμού 
των αρνητικών συνεπειών 
Σηµειώνεται ότι οι επερχόµενες αλλαγές στο νοµικό 
καθεστώς δεν είναι πλήρως αποφασισµένες και θα 
τεθούν σε διαπραγµάτευση στα ευρωπαϊκά όργανα. 
Για παράδειγµα η µείωση της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µπορεί να 
προβλέπεται στο 50% από την Πράσινη Συµφωνία, 
αλλά η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα κράτη µέλη µε 
ελάχιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά 
εκτάριο. Μία οριζόντια µείωση θα πλήξει περισσότερο 
τους Έλληνες παραγωγούς, ενώ αντίθετα µια 
αναλογική µείωση θα έχει µικρότερη επίπτωση. «Για 
να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι να 
συνεργαστούν για να επιτευχθεί το καλύτερο για τη 
χώρα αποτέλεσµα» επισηµαίνει ο ΕΣΥΦ, ο οποίος στη 
µελέτη του προτείνει ορισµένα µέτρα της ΚΑΠ για να 
αντιµετωπιστεί µέρος του προβλήµατος. 
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Το 2021, είναι µια κοµβική χρονιά ως προς τις ε-
νέργειες εκσυγχρονισµού των δυνατοτήτων του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου, κα-
θώς καινοτοµεί, φέρνοντας πρώτος στην Ελλάδα, 
ένα υπερσύγχρονο σύστηµα διαλογής µήλων, το 
οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από την έναρ-
ξη της εµπορικής περιόδου. Το σηµαντικότερο 
στοιχείο του νέου µηχανήµατος είναι ότι έχει δυ-
νατότητες αυτόµατου ελέγχου της ποιότητας, σε 

µεγάλο βαθµό, τόσο της εξωτερικής όσο και της 
εσωτερικής κατάστασης των µήλων ZAGORIN. 
Μέχρι στιγµής, υπήρχε ηλεκτρονικός ταξινοµη-
τής χρώµατος και µεγέθους. Η εξωτερική ποιό-
τητα ελέγχονταν χειρωνακτικά σε κάθε µήλο, ε-
νώ ο εσωτερικός έλεγχος σε κάθε µήλο ήταν α-
δύνατος και γινόταν µόνο τακτικές δειγµατολη-
ψίες. Πλέον κάθε µονάδα προϊόντος ελέγχεται.

Παράλληλα, ο συνεταιρισµός από φέτος εφαρ-

µόζει καθολική ηλεκτρονική παραλαβή των προ-
ϊόντων από τα µέλη του. Πρόκειται για µια προ-
σπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, πέρυ-
σι εφαρµόστηκε πειραµατικά και φέτος πλήρως. 
Όλοι οι εργαζόµενοι χειριστές έκαναν τη παρα-
λαβή από τους παραγωγούς – µέλη µε «tablet» 
για όλα τα προϊόντα και τα στοιχεία καταχώρη-
σης συγκεντρώνονται αυτόµατα στο λογισµικό 
λογιστικής παρακολούθησης. 

Πρωτοπορεί με νέο διαλογητήριο μήλων ο ΑΣ Ζαγοράς

Προϋποθέσεις 
διατήρησης του 
εύρους τιμών για τα 
αγροτικά προϊόντα 
εντοπίζουν διεθνείς 
αναλυτές, με τα 
funds να ανατρέχουν 
στα εμπορεύματα 
για μετριασμό των 
επιπτώσεων του 
πληθωρισμού

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια αύξηση των στρεµµάτων που δεν 
αναµένεται ότι θα υπερβεί το 10%, δηλαδή 
στα 3,6 µε 3,7 εκατ. στρέµµατα, ολοκλη-
ρώνεται τις επόµενες εβδοµάδες η σπο-
ρά σκληρού σίτου, σε µια συγκυρία που 
γεννά προσδοκίες στους αγρότες για το 
οικονοµικό αποτέλεσµα της επόµενης ε-
µπορικής περιόδου. 

Τις φετινές σπορές χαρακτηρίζει ωστό-
σο και το αυξηµένο στρεµµατικό κόστος, 
αφού πετρέλαιο και εφόδια επιβαρύνουν 
µε ένα 25 έως 40% τα κοστολόγια των α-
γροτών. Ήδη δηλαδή ειδικά στις περι-
πτώσεις παραγωγών που πούλησαν νω-
ρίς πέρυσι το καλοκαίρι τη σοδειά τους, 
το ρίσκο φέτος γίνεται µεγάλο. 

Η σπορά βρίσκεται στο 70% περίπου 
αυτές τις ηµέρες, µε τις υγρασίες και τις 
καιρικές συνθήκες εν γένει να ευνοούν 
την καλλιέργεια, ενώ ήδη έχουν φυτρώ-
σει τα πρώτα χωράφια που σπάρθηκαν 
ως στα µέσα Νοεµβρίου. Πλέον οι πα-
ραγωγοί αναζητούν τις πρώτες ενδείξεις 
για την εµπορική πορεία της καλλιέργει-
ας, που σύµφωνα µε διεθνείς αναλυτές, 
παρά την διόρθωση κατά 15 ευρώ ο τό-
νος της Φότζια τις τελευταίες τρεις εβδο-
µάδες, αναµένεται να διατηρηθεί στα υ-
ψηλά του εύρους. 

Εξάλλου, όλο και περισσότερες ενδεί-
ξεις, συνοδεία µελετών, έρχονται να επι-
κυρώσουν την πεποίθηση διατήρησης των 
υψηλών τιµών στις διεθνείς αγορές αγρο-
τικών εµπορευµάτων και για το 2022, ανα-

νεώνοντας την εµπορική δυναµική στην 
οποία προσδοκούν οι Έλληνες αγρότες, 
που φέτος καλούνται να προσαρµόσουν 
αναλόγως την καλλιεργητική τους ατζέ-
ντα σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον που 
υπαγορεύει αυξηµένα κόστη παραγωγής.

Παρά τις παροδικές πιέσεις που ανα-
πτύσσονται τις τελευταίες ηµέρες στο δι-
εθνές προσκήνιο, οι οποίες αποδίδονται 
στον πανικό που φέρνει στις αγορές η νέα 
παραλλαγή Όµικρον του κορωνοϊού, δεν 
έχει αλλάξει η µεγάλη εικόνα που θέλει:

 εξαντληµένα αποθέµατα σε µια σει-
ρά βασικών αγροτικών εµπορευµάτων,

 υψηλή ζήτηση σε σιτηρά και βαµβάκι,
 παραγωγικές επιπλοκές λόγω καιρι-

κών συνθηκών,
 δυσκολίες στις µεταφορές
 και στροφή των πολιτικών προτεραι-

οτήτων σε στόχους βιωσιµότητας που α-
ναµένεται να περιορίσει και άλλο την πα-
ραγωγικότητα ιδίως στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα δεν έχουν αλλάξει οι ισορ-
ροπίες στο µέτωπο του πληθωρισµού, πα-
ράγοντας που κατά παράδοση σπρώχνει 
όλο και περισσότερα κεφάλαια στην ο-
µπρέλα των commodities. Ενισχυτικά σε 
αυτό έρχεται και η εκτίµηση εκ µέρους 

Η σπορά βρίσκεται 
στο 70% περίπου 
αυτές τις ηµέρες, 
µε τις υγρασίες και 
τις καιρικές συνθή-
κες να ευνοούν 
την καλλιέργεια.

Διατηρείται η δυναμική το 2022 
Σπορές με το βλέμμα 
στις χρηματιστηριακές 
διακυμάνσεις

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 2022

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
3,6 - 3,7

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ 
520

ΑΥΞΗΣΗ
10%

70%

ΑΥΞΗΣΗ
25-40%

ΣΠΟΡΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 
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Η συνολική αξία του εµπορίου αγροδιατροφικών 
προϊόντων της ΕΕ (εξαγωγές συν εισαγωγές) για 
το διάστηµα Ιανουάριος-Αύγουστος 2021 ανήλ-
θε σε 210,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 
5,1% σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα πέρυσι. Ει-
δικότερα, το πρώτο οκτάµηνο του 2021 σηµαντι-
κή αύξηση κατέγραψε η αξία των εξαγωγών οί-
νου κατά 2,5 δισ. ευρώ ήτοι 31%.

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δηµο-

σίευσε 26 Νοεµβρίου η Κοµισιόν για το εµπόριο 
αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, οι εξαγωγές 
διαµορφώθηκαν στα 127,5 δισ. ευρώ (+7%), ενώ 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3 %, αγγίζοντας 
τα 85 δισ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο αγροδιατρο-
φικός τοµέας να καταγράψει συνολικό εµπορι-
κό πλεόνασµα ύψους 44 δισ. ευρώ το πρώτο ο-
κτάµηνο του έτους. Πρόκειται για αύξηση 17% σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

Θετικά στοιχεία κατέγραψαν οι εξαγωγές προς 
τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ (+15%), 
κυρίως λόγω των καλών επιδόσεων οίνου, οινο-
πνευµατωδών ποτών και λικέρ. Επιπλέον, οι ε-
ξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 812 ε-
κατ. ευρώ, ενώ αυξήσεις κατέγραψε και η αξία 
των εξαγωγών προς την Ελβετία (κατά 531 εκατ. 
ευρώ), τη Νότια Κορέα (κατά 464 εκατ. ευρώ) και 
τη Νορβηγία (κατά 393 εκατ. ευρώ). 

Οι εξαγωγές οίνου κράτησαν ψηλά το εμπόριο της ΕΕ 

Εµπορικές πράξεις ακόµη και µε 3,40 
ευρώ το κιλό, στο έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο, καταγράφονται τις τελευταίες η-
µέρες στην Πιερία, αλλά η πλειονότη-
τα των τοπικών παραγωγών αποφεύ-
γει, τουλάχιστον για την ώρα, να µπει 
στο παιχνίδι των αγοραπωλησιών, προ-
σβλέποντας σε κάτι καλύτερο, όσον α-
φορά στο επίπεδο των τιµών.

Η δραστικά µειωµένη παραγωγή φέ-
τος, συνδυαστικά µε την εξαιρετική ποι-
ότητα ελαιόλαδου, που έδωσε στην πε-
ριοχή η απουσία δάκου, αλλά και γλοι-
οσπορίου, ως αποτέλεσµα των καυσώ-
νων του καλοκαιριού, έχει τονώσει τη 
ζήτηση από το εµπόριο και δηµιουρ-
γεί προϋποθέσεις για καλύτερες τιµές.

«Μέχρι στιγµής δεν έχει φύγει ούτε 
το 10% της φετινής παραγωγής. Ο κό-
σµος κρατάει το λάδι του, αναµένοντας 
πως η τιµή θα αυξηθεί. Οι καλές οι πρά-
ξεις, µε τα σοβαρά παζάρια, αναµένο-
νται τον Ιανουάριο, αφού θα έχει ολο-
κληρωθεί η ελαιοκοµική περίοδος και 
δώσει το σήµα η Λακωνία και η Κρή-
τη», ανέφερε στην Agrenda ο ελαιοπα-
ραγωγός από το Αιγίνιο Πιερίας, Αντώ-
νης Χατζηανδρώνης, ο οποίος διατηρεί 
τοπικά και ελαιοτριβείο και έχει εικό-
να για το πως σκέφτονται οι παραγω-
γοί στην ευρύτερη περιοχή. Στα θετικά 
της υπόθεσης, σύµφωνα µε τον συνο-
µιλητή µας, είναι ότι ήδη ο ίδιος, αλλά 
και µεγαλοπαραγωγοί της περιοχής, 

δέχονται συχνά επισκέψεις και τηλε-
φωνήµατα από Έλληνες και ξένους ε-
µπόρους, που πιέζουν για να αγορά-
σουν ελαιόλαδο. «Η έλλειψη ελαιόλα-
δου είναι µεγάλη και οι εταιρείες πιέ-
ζονται να κάνουν αποθήκη, ενώ βλέ-
πουµε να έρχονται και Ιταλοί και Ισπα-
νοί, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν το 
δικό τους λάδι µε ελληνικό», µας είπε 
ο κ. Χατζηανδρώνης. Συµπλήρωσε δε, 
πως ο ίδιος έχει γίνει µέχρι στιγµής δέ-
κτης εµπορικού ενδιαφέροντος από 4-
5 εµπόρους, οι οποίοι ζήτησαν να αγο-
ράσουν ελαιόλαδο για να το εξάγουν 
στην Ιταλία και στη Γερµανία, ενώ υ-
πήρξε και ένας Έλληνας. «∆εν απο-
κλείω, µε τη ζήτηση που υπάρχει φέ-
τος, να πιάσουµε ακόµη και τα 4 ευρώ, 
που θα είναι κάτι χωρίς προηγούµενο», 
ανέφερε και υπενθύµισε πως πέρυσι η 
Πιερία πούλησε µε 2,50-2,60 ευρώ την 
πρώτη ποιότητα ελαιόλαδου.

Την καλή πορεία των τιµών, ωστό-
σο, τη σκιάζει η µεγάλη µείωση της 
παραγωγής, η οποία τοπικά φτάνει 
στο 60%-70% σε σχέση µε πέρυσι. «Για 
να καταλάβετε, σε µια καλή χρονιά 
στο ελαιοτριβείο φτάνουµε µέχρι και 
4.000 τόνους ελαιόλαδο, ενώ φέτος 
µε το ζόρι θα πιάσουµε τους 1.000 τό-
νους», τονίζει ο κ. Χατζηανδρώνης, ο 
οποίος λιοτριβίζει ελιές και από την 
Ηµαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς 
και τις Σέρρες. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

του επενδυτικού οίκου JP Morgan ότι οι 
αγορές υπερεκτιµούν τη νέα παραλλαγή 
-Όµικρον- του κορωνοϊού, µε τον οίκο να 
βλέπει το πετρέλαιο να ενισχύεται κατά 
περεταίρω 66% µέσα στο 2022, συνεχίζο-
ντας δηλαδή να τροφοδοτεί τον κύκλο α-
νόδου και ανατιµήσεων στις διεθνείς α-
γορές, αγγίζοντας ακόµα και τα 150 δο-
λάρια το βαρέλι.

Μέσα σε αυτό το οικονοµικό περιβάλ-
λον, η τελευταία έκθεση της Rabobank 
για τις προοπτικές των αγροτικών εµπο-
ρευµάτων το 2022 θέλει τις τιµές να πα-
ραµένουν στα υψηλά του εύρους ή ακό-
µα και στη διαµόρφωση νέων κορυφών. 
Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι το ενερ-
γειακό κόστος διαµορφώνει ένα πάτωµα 
στα υψηλά του εύρους για τις τιµές των α-
γροτικών προϊόντων, κάτω από το οποίο 
δεν γίνεται κινηθούν οι δείκτες, όπως υ-
πογραµµίζουν οι αναλυτές της τράπεζας. 
Με άλλα λόγια, µια σηµαντική µερίδα α-
ναλυτών διστακτικά τοποθετείται υπέρ ε-
νός νέου ανοδικού κύκλου η διάρκεια του 
οποίου ξεφεύγει κατά πολύ από τον ορί-
ζοντα του 2022 και µπορεί να επεκταθεί 
ως το 2023 ή 2024.

Νέες 
φυτεύσεις

Στο νοµό Πιερίας 
καλλιεργούνται 

ήδη 30.000 
στρέµµατα, 
κυρίως µε 

την ποικιλία 
Προδρόµου και 
τη Μεγαρίτικη, 
ενώ µπαίνουν 
δυναµικά νέες 

φυτεύσεις

Στην Πιερία ο κόσμος κρατάει το λάδι του, 
για την ώρα πράξεις με 3,40 ευρώ το κιλό

Υψηλές τιµές 
και µετά το 
ενεργειακό σοκ

Ακόµα και όταν παρέλθει 
το ενεργειακό σοκ, λίγα 
πράγµατα θα έχουν 
αλλάξει στην ευρωπαϊκή 
αγορά αγροτικών 
προϊόντων, η οποία 
προσανατολίζεται προς 
µια κατεύθυνση µικρών 
αγροτικών παραγωγών, 
όπως επισηµαίνει ο Τζον 
Ντίζαρντ, αναλυτής των 
Financial Times. Ο ίδιος 
λέει πως οι πολιτικές της 
ΕΕ, αφήνουν ελάχιστα 
περιθώρια στις 
βιοµηχανίες να αυξήσουν 
την παραγωγή 
λιπασµάτων όσο 
παράλληλα το κόστος του 
φυσικού αερίου βρίσκεται 
σε ιστορικά υψηλά. 
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Mε μισόλογα 
απαντά στα 
Μπλόκα η 
Βάθη για τις 
συνδεδεμένες
Την ασαφή βούληση του υπουργείου να 
µην αλλάξει η λίστα των 19 
συνδεδεµένων ενισχύσεων στη νέα 
περίοδο της ΚΑΠ που ξεκινά το 2023 
µετέφερε µε µισόλογα την Πέµπτη 2 
∆εκεµβρίου σε εκπροσώπους 
Αγροτικών Συλλόγων ο υφυπουργός 
Γιώργος Στύλιος, συµπληρώνοντας 
ακόµα µια πράξη στο έργο πολιτικής 
αναβλητικότητας µε την οποία 
πλαισιώνεται η προεργασία της 
επερχόµενης ΚΑΠ.
Όλα δείχνουν ότι η ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
συνεχίζει να θολώνει τα νερά στο καυτό 
ζήτηµα των συνδεδεµένων ενισχύσεων, 
µε εκπροσώπους των Αγροτικών 
Συλλόγων Μαγνησίας, Αγιάς και 
Ζαγοράς αλλά και των Μπλόκων να 
φεύγουν από την Αθήνα µε την 
υπόσχεση να µην αλλάξει η λίστα στη 
νέα προγραµµατική περίοδο, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει πρόθεση από 
πλευράς των στελεχών του ΥΠΑΑΤ για 
δεσµευτικές ανακοινώσεις ή για 
επεξηγήσεις αναφορικά µε τις 
κατευθύνσεις που θέλουν να δώσουν 
στη ΚΑΠ µέσω των συνδεδεµένων.
Ενδεικτικό της έλλειψης πολιτικού 
θάρρους είναι και το γεγονός ότι µε 
αυτήν τη διαχείριση, µάλλον τα στελέχη 
του υπουργείου ευελπιστούν σε µια 
απόρριψη της λίστας από την Κοµισιόν, 
που υπενθυµίζεται ότι θα πρέπει να 
εγκρίνει αυτό το πλάνο. Ίσως εδώ 
έγκειται η άρνηση να δοθεί στους 
εκπροσώπους αγροτικών σχηµάτων µια 
σαφής πολιτική δέσµευση ότι η λίστα θα 
µείνει αµετάβλητη µέχρι το τέλος της 
νέας προγραµµατικής περιόδου.

Οι συνδεδεμένες θυσία 
στο βωμό του τακτικισμού
Σήμανε οπισθοχώρηση ο Λιβανός με το πρώτο κορνάρισμα των τρακτέρ στον κάμπο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη µπάλα στην κερκίδα για τις συνδεδεµέ-
νες πετάει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, µε τον υπουργό Σπήλιο Λιβα-
νό, στην πρώτη κόρνα από τρακτέρ και αγρο-
τικά να σπεύδει... να θολώσει τα νερά λέγο-
ντας σε εκδήλωση στη Λαµία την περασµένη 
εβδοµάδα, µόνο το αυτονόητο, ότι δηλαδή το 
2022 δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή 
στο ισχύον καθεστώς των 19 συνδεδεµένων. 

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από τρεις εβδο-
µάδες περίπου, στο πλαίσιο της διαβούλευ-
σης για τη νέα ΚΑΠ παρουσιάστηκε η πρότα-
ση των συµβουλευτικών αρχών για µια λίστα 
µε οχτώ συνδεδεµένες ενισχύσεις που θα ε-
νεργοποιηθούν στη νέα προγραµµατική πε-
ρίοδο, η οποία θα ισχύσει από το 2023 και µε-
τά. Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάστηκε η 
λίστα αυτή, που καλύπτει σκληρό και µαλα-
κό σιτάρι, κριθάρι, τρεις τύπους βοοτροφίας, 
πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, σπόρους 
σποράς, αιγοπρόβειο κρέας και σανοδοτικά 
ψυχανθή, δεν εξηγεί το σκεπτικό του υπουρ-
γείου, ούτε τους ειδικούς σκοπούς τους οποί-
ους έρχεται να εξυπηρετήσει η εξαίρεση καλ-
λιεργειών που σήµερα λαµβάνουν συνδεδε-
µένη. Με άλλα λόγια, το υπουργείο, λειτουρ-
γώντας αναβλητικά όλο το προηγούµενο διά-
στηµα, έρχεται την τελευταία στιγµή και προ-
τού κληθεί να παραδώσει το µεταρρυθµιστι-
κό έργο της νέας ΚΑΠ στη Βουλή και την Κο-
µισιόν, να δηµοσιοποιήσει χωρίς διευκρινή-
σεις µια λίστα συνδεδεµένων την οποία τώρα 

παίρνει πίσω, διατηρώντας ωστόσο το δικαί-
ωµα τροποποιήσεων της τελευταίας στιγµής.

Αυτή η έλλειψη στρατηγικής, προσανατολι-
σµού και πολιτικού θάρρους προκάλεσε την 
αιτιολογηµένη αντίδραση του αγροτικού κό-
σµου, µε τους συντελεστές του κλάδου βιοµη-
χανικής ντοµάτας (καλλιέργεια που δεν πε-
ριλαµβάνεται στη νέα λίστα συνδεδεµένων) 
να αντιδρούν πρώτοι. Στη συνέχεια ακολού-
θησαν κινητοποιήσεις αγροτών από τη Ζα-
γορά και την Αγιά που κλιµακώθηκαν σε πο-
ρεία στην Αθήνα την Πέµπτη 2 Νοεµβρίου, 
οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν όταν έµαθαν πως 
και το µήλο χάνει τη συνδεδεµένη ενίσχυση. 
Ζυµώσεις διενεργούνται και στον κλάδο πα-
ραγωγής και µεταποίησης ρυζιού, µε το ά-
κουσµα της λίστας να πέφτει στα παραγωγι-
κά κέντρα σαν κεραυνός εν αιθρία, ενώ την 
προηγούµενη εβδοµάδα υπόµνηµα µε τους 
λόγους για τους οποίους το πορτοκάλι προς 
χυµοποίηση πρέπει να διατηρήσει τη συνδε-
δεµένη και µετά το 2023 κατέθεσαν αγροτι-
κά σχήµατα και χυµοποιοί. Εκτός της λίστας 

των τεχνοκρατών του υπουργείου βρίσκεται 
η σταφίδα καθώς και τα όσπρια για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.

Βλέποντας η ηγεσία του υπουργείου ένα νέο 
µέτωπο δυσαρέσκειας στον αγροτικό κόσµο, 
που έρχεται να διαδεχθεί την κακοδιαχείριση 
σε όλους τους υπόλοιπους τοµείς (κακοπλη-
ρωµές, αγροτικό πετρέλαιο για λίγους, σκάν-
δαλο ΟΣ∆Ε), έσπευσε να προλάβει καταστά-
σεις, µε τον Σπήλιο Λιβανό να ανακοινώνει 
στις 29 Νοεµβρίου στο πλαίσιο της 13ης Συν-
διάσκεψης για την ΚΑΠ στη Λαµία, ότι τελικά 
δεν θα αλλάξει η λίστα. Η ανακοίνωση του υ-
πουργείου µάλιστα, θολώνοντας τα νερά, έ-
κανε αναφορά στο έτος 2022, κατά το οποίο 
ούτως ή άλλων δεν θα αλλάξει κάτι.  

Σε διευκρινήσεις που δόθηκαν στην πο-
ρεία από το γραφείο του υπουργού, ξεκαθα-
ρίστηκε ότι προς το παρόν το υπουργείο θα 
προτείνει στις Βρυξέλλες να µην τροποποιη-
θεί η λίστα των 19 συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων που διατηρεί η Ελλάδα. Φυσικά η εξέλιξη 
αυτή, έρχεται να αφήσει εκτός το κριθάρι και 
το µαλακό σιτάρι, προϊόντα που είχαν ανα-
κοινωθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης για 
τη νέα ΚΑΠ από τους τεχνικούς συµβούλους.

Η ανάγνωση της κίνησης αυτής, ξεδιπλώ-
νει ένα πρόχειρο επικοινωνιακό τρικ, µε το 
οποίο το υπουργείο αναβάλει για αργότερα 
τις οριστικές αποφάσεις επί των συνδεδεµέ-
νων, όταν θα µπορεί να επικαλεστεί και την 
αρνητική στάση των Βρυξελλών για µια σειρά 
προϊόντων -που κρίνοντας από τον έως τώρα 
τρόπο λειτουργίας της ηγεσίας του- αιφνιδια-
στικά θα ανακοινωθεί ότι θα µείνουν εκτός. 

Πρώτες αντιδράσεις
H έλλειψη στρατηγικής, προσανα-
τολισµού και πολιτικού θάρρους 
προκάλεσε την αιτιολογηµένη 

αντίδραση του αγροτικού κόσµου, 
µε τους συντελεστές του κλάδου 
βιοµηχανικής ντοµάτας να αντι-

δρούν πρώτοι
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Ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου, ως εκπρόσωπος 
των συνεταιριστικών οινοποιητικών 
επιχειρήσεων, αναλαµβάνει νέος πρόεδρος της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου 
και Οίνου για την επόµενη διετία, στο πλαίσιο 
της εναλλασσόµενης προεδρίας µεταξύ ΣΕΟ και 
ΚΕΟΣΟΕ. Ο απερχόµενος πρόεδρος Γιάννης 
Βογιατζής αναλαµβάνει αντιπρόεδρος. Η 24η 
Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεµβρίου 
συµφώνησε οµόφωνα στο νέο κείµενο για τη 
δηµιουργία του Εθνικού Συµβουλίου του 
Οινοτουρισµού και στο marketing plan του 
ελληνικού κρασιού 2022-2025. Τα τακτικά µέλη 
του νέου ∆Σ της Ε∆ΟΑΟ είναι: 

1. Κ. Ευσταθίου (πρόεδρος) ΑΟΣ Νεµέας
2. ∆. Γεωργαλής ΑΣ ∆ωδεκανήσου 
3. Μ. Καφούρος ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων
4. Σ. Γεωργακάκης Α.Σ. Κορωπίου
5. Ι. Σκούτας Ενιαίος Οινοποιητικός 
Συνεταιρισµός Σάµου
6. Χρ. Μάρκου ΚΕΟΣΟΕ
7. Γ. Βογιατζής (αντιπρόεδρος) Κτήµα Βογιατζή
8. Μ. Τριανταφυλλοπούλου Αµπελώνες 
Τριανταφυλλόπουλοι
9. Στ. Μπουτάρης Κτήµα Κυρ Γιάννη
10. Απ. Αλεξάκος Οινοποιία Αλεξάκη 
11. Σ. Ιωάννου Κατώγι Αβέρωφ
12. Π. Καρατσαλος ΓΑΙΑ Οινοποιητική.

ΤΩΝ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
          & ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την ώρα που οι συνθήκες επιβάλλουν 
ένα κοινό µέτωπο στο ευαίσθητο πεδίο 
της Φέτας, διαφορετικές φαίνεται να εί-
ναι οι προσεγγίσεις από τα µέλη της ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης του κλάδου. 
Ακόµα και το θέµα του θεσµικού πλαι-
σίου που διέπει τα θέµατα νοθείας για 
τα Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, 
µετά και την πρόθεση του υπουργείου 
να προχωρήσει σε πιο αυστηρές ρυθ-
µίσεις, φαίνεται να βρίσκει τους θεµα-
τοφύλακες του χώρου µε αντικρουό-
µενες απόψεις. 

Αυτό φαίνεται τουλάχιστον, από τα 
όσα διεµείφθησαν κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου γαλακτοκοµικού συνεδρίου 
(Τhe Dairy Conference της Boussias), 
όταν ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης Φέτας Γιάννης Βιτά-
λης αναφέρθηκε στις µεγάλες αποστά-
σεις που παρουσιάζονται µεταξύ των 
µελών της οργάνωσης, γεγονός που 
δεν έχει οδηγήσει µέχρι στιγµής σε σύ-
µπνοια και εκλογή οριστικού προεδρεί-
ου. Επί του παρόντος είναι προγραµ-
µατισµένη η διενέργεια γενικής συνέ-
λευσης των µελών της ∆ιεπαγγελµατι-
κής στις 20 ∆εκεµβρίου, µε σκοπό την 
ανάδειξη οριστικού προεδρείου. «∆υ-
στυχώς ακόµα στην ∆ιεπαγγελµατική 
δεν έχουµε κοινούς στόχους, καθώς υ-
πάρχουν τρεις διαφορετικές τάσεις» ε-
πισήµανε ο κ. Βιτάλης.

Βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
θα εισαχθεί το επόµενο διάστηµα προς 
ψήφιση από τη Βουλή φαίνεται ότι θα 
είναι τα εξής:

 Η µόνιµη ανάκληση της άδειας 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ 

 Η επιβολή κυρώσεων επί του συ-
νολικού τζίρου της εταιρείας στην πε-
ρίπτωση που παραβιάσει τους κανό-
νες για την παραγωγή φέτας ΠΟΠ. 

Ως προς το τελευταίο, διαφωνία 
εκφράζει ο επικεφαλής των Ελληνι-
κών Γαλακτοκοµείων, Μιχάλης Σα-
ράντης, ο οποίος µιλώντας στο The 
Dairy Conference, έφερε ως παρά-
δειγµα την περίπτωση µίας επιχείρη-
σης που τζιράρει 1 εκατ. ευρώ από τη 
φέτα και συνολικά 20 εκατ. ευρώ και 
στην οποία η επιβολή ποινής επί των 
συνολικών πωλήσεων «είναι άδικη 
για την επιχείρηση, αλλά και για τον 
νόµο, που για να ισχύσει θα πρέπει 
να είναι λογικός και δίκαιος». 

Ως πρόταση που θα καταθέσει ανέ-
φερε τον πολλαπλασιασµό του προ-
στίµου επί του τζίρου της φέτας, στο 
πλαίσιο συγκεκριµενοποίησης των 

ποινών «για να καταλάβουν όλοι ότι 
τελείωσαν τα ψέµατα». 

Ο Γιάννης Βιτάλης, αναφερόµενος 
µεταξύ άλλων στο χάσµα που δηµι-
ουργείται ανάµεσα στις αποφάσεις 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τις αποφά-
σεις της ∆ικαιοσύνης, µε πρόσφατο 
παράδειγµα την αρχική απόφαση α-
νάκλησης πιστοποίησης της La Farm 
και την µετά από δύο ηµέρες αναστο-
λή της απόφασης αυτής µε δικαίωση 
της εταιρείας που είχε υποβάλει ασφα-
λιστικά µέτρα, τόνισε ότι τα πάντα θα 
κριθούν στην τελική δίκη που θα γί-
νει στο Εφετείο. 

«Στην περίπτωση του Οµήρου η α-
νάκληση πιστοποίησης ήταν προσω-
ρινή, ενώ σε ό,τι αφορά την οριστική 
ανάκληση πιστοποίησης της La Farm 
είναι µέσα στα δικαιώµατα του κάθε ε-
µπλεκόµενου να υποβάλει αίτηση α-

σφαλιστικών µέτρων. Με την κατάθε-
σή τους δεν συζητείται η υπόθεση αλ-
λά η αναστολή της αρχικής απόφα-
σης ενός θεσµικού οργάνου όπως ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στην προκειµένη πε-
ρίπτωση. Η ουσία της υπόθεσης συζη-
τείται κατόπιν στην κύρια δίκη. Κατά 
99% η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
τυγχάνει θετικής απόφασης από πλευ-
ράς της ∆ικαιοσύνης. Είναι ένα από 
τα ευάλωτα σηµεία του νόµου που ε-
µπλέκει τις νοµικές υπηρεσίες µε τις 
δικαστικές αποφάσεις και βρίσκεται 
στο πλαίσιο διαπραγµατεύσεων της 
∆ιεπαγγελµατικής µε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης».  

Κατά τον ίδιο, «αυτή τη στιγµή ε-
φαρµόζεται ένας παλιότερος νόµος 
µε πολλές ατέλειες, που επιτρέπει σε 
όσους διαπιστώνονται ως παραβάτες 
να είναι οι τυχεροί της ιστορίας», είπε.

Τρεις σχηματισμοί 
στην υπόθεση Φέτα 

και Διεπαγγελματική
Με διαφορετικές 

επιδιώξεις 
κινούνται οι 

«θεματοφύλακες» 
της Φέτας προς τις 
εκλογές της 20ής 

Δεκεμβρίου

Ο συνεταιριστής 
Κωνσταντίνος Ευσταθίου 

πρόεδρος Ε∆ΟΑΟ

Απόσταση
Ο πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής Φέτας 
διαπιστώνει µεγάλες 
αποστάσεις µεταξύ των 
µελών της οργάνωσης και 
έλλειψη σύµπνοιας για 
εκλογή προεδρείου. 

Εκλογές
Επί του παρόντος είναι 
προγραµµατισµένη η 
διενέργεια γενικής 
συνέλευσης των µελών της 
∆ιεπαγγελµατικής στις 20 
∆εκεµβρίου, µε σκοπό την 
ανάδειξη οριστικού 
προεδρείου.

Επί τζίρου
Βασικά σηµεία του νέου 
νοµοσχεδίου η µόνιµη 
ανάκληση της άδειας 
παραγωγής φέτας ΠΟΠ και 
η επιβολή κυρώσεων επί του 
συνολικού τζίρου της 
εταιρείας στην περίπτωση 
που παραβιάσει τους 
κανόνες για την παραγωγή 
φέτας ΠΟΠ. 
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ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Αυτό που κάνουµε είναι 
σωστό. Ακολουθήσαµε και 
ακολουθούµε ένα σχέδιο 
πολιτικά 
παρακινδυνευµένο, αλλά 
σωστό.[…] Ο κόσµος 
ολόκληρος ξέρει πως είµαι 
εναντίον των (υψηλών) 
επιτοκίων. ∆εν ήµουν ποτέ 
υπέρ. ∆εν ήµουν χθες και 
δεν θα είµαι αύριο».

ΕΥΓ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πάντα ήθελα να είµαι 
πολύ δραστήρια. Στην 
παραµικρή παύση ένιωθα 
ενοχές. Τώρα έχω µάθει 
να το απολαµβάνω ακόµα 
και αυτό. Έχω γίνει πιο 
παροντική. Κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας 
έφαγα πολλά χαστούκια 
και άλλαξα τρόπο 
σκέψης».

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να σκεφτεί το θέµα 
του υποχρεωτικού 
εµβολιασµού. Είναι µία 
συζήτηση που πρέπει να 
γίνει. Η επιστηµονική 
κοινότητα θα χρειαστεί 
100 µέρες να προσαρµόσει 
την εµβολιαστική της 
απόκριση στη νέα 
παραλλαγή Όµικρον».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΥ∆ 
ΧΑΤΖΗ�ΠΛΑΤΟ�ΡΟ∆ΗΣ� ΕΧΕΙ Ε∆ΡΑ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Νίκαια
Η αγανάκτηση του αγροτικού 
κόσµου καλά κρατεί που βλέπει 
να δυσκολεύουν οι καταστάσεις 
ακόµη περισσότερο εξαιτίας των 
ενεργειακών αυξήσεων που 
συµπαρασύρουν τα κόστη προς 
τα πάνω και κάνουν ακόµη πιο 
ασφυκτική την κατάσταση στα 
νοικοκυριά τους. Γι’ αυτό οι 
µπλοκατζήδες δίνουν ραντεβού 
19 ∆εκέµβρη στη Νίκαια 
για τα περαιτέρω…

Εγκατάλειψη
«Πράσινη ανάπτυξη και πράσινα 
άλογα», σχολιάζει αγρότης 
κάτω από την ανάρτηση της 
εγχώριας µελέτης επιπτώσεων 
στο νέο πλαίσιο της Κοµισιόν, 
σύµφωνα µε το οποίο θα 
επέλθει αύξηση του κόστους 
παραγωγής που µπορεί να 
ξεπερνά το 250% στο βαµβάκι, 
300% στο αµπέλι, 40% στην 
ελιά και 60% στο ροδάκινο. 
Τουτέστιν εγκατάλειψη….

Προστάτες
Ενόσω ξεφυτρώνουν διαρκώς 
νοθευτές και καπηλευτές της 
ναυαρχίδας Φέτας, άλλο τόσο 
φουντώνει και το µέτωπο των…
προστατών της. Τελευταία, ο 
Βαγγέλης, πρώην υπουργός της 
πλατείας, επανέφερε το θέµα 
µη προστασίας του προϊόντος 
από τη συµφωνία µε Ν. Αφρική 
και Καναδά, λόγω αβλεψιών 
των ελληνικών αρχών, µε τον 
Σπήλιο να µιλά για νέα τείχη…

Οι αντιδράσεις διαµορφώνουν τις πολιτικές

Tελικά, ο υπουργός προτείνει και οι καθηγητές-τεχνοκράτες α-
ποφασίζουν για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις να µείνουν ως έ-
χουν και το 2022 ή οι αντιδράσεις και το µικροπολιτικό κόστος 
διαµορφώνουν κατά που γέρνει η πλάστιγγα τις πολιτικές; Εξάλ-
λου, αν κοπούν οι 18 που ισχύουν σήµερα στις 8 από το 2023 ό-
πως είχαν προτείνει οι επιτελείς της πλατείας Βάθη υπάρχει κά-
ποια απόσταση, τουλάχιστον σε θέµα χρόνου… Αν µη τι άλλο, το 
πρώτο 10ήµερο το ∆εκέµβρη θα υπάρξει η σούµα από τις περιφε-
ρειακές διαβουλεύσεις για τα στρατηγικά της νέας ΚΑΠ, ώστε κα-
λώς εχόντων από τις 15 του µήνα και µετά να πούµε καλορίζικα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η στρατηγική της Βάθη 
εστιάζει σε ένα νέο 
ευφυές παραγωγικό 
πρότυπο. Πότε θα 
’ρθουν οι αγροτικοί 
σύµβουλοι και τα 
applications, ουδείς 
ξέρει. Οι όχι και τόσο 
µυηµένοι µε τα data 
ίσως χάσουν το έργο.

Αλήθεια, τι δεν 
καταλαβαίνουν 
οι τεχνοκράτες 
της Βάθη και δεν 
κάνουν απλούστερη 
την προκήρυξη για 
επενδύσεις µε στόχο 
την εξοικονόµηση 
ύδατος στη γεωργία. 
Εξού και το πρότζεκτ 
φυλλορροεί και παίρνει 
όλο παράταση…

Υβρίδια
Ιδιαίτερα ευέλικτη 

παρουσιάζεται η τράπεζα 
Πειραιώς στην υλοποίηση των 
δράσεων που προβλέπεται να 
χρηµατοδοτηθούν από το ΤΑΑ.

Όπως ειπώθηκε σε σχετική 
εκδήλωση της ΕΘΕΑΣ, µπορεί 
να χρηµατοδοτήσει ακόµη και 
επένδυση για µεταχειρισµένο 
εξοπλισµό, µε εγγυοδοσία 
από το Ταµείο Ανάκαµψης. 

«Άρα, αν κάποιος αγρότης 
θέλει να πάρει µεταχειρισµένο 
τρακτέρ, δεν πρόλαβε ή δεν 
είχε τα κριτήρια να µπει στο 
ΠΑΑ, δεν θέλει να περιµένει 
το επόµενο πρόγραµµα που 
από ό,τι φαίνεται θα 
ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, θα 
βρούµε καταλληλότερη λύση», 
τονίστηκε από υψηλόβαθµα 
στελέχη της Τράπεζας σε 
εκπροσώπους συνεταιρισµών 
από Θεσσαλονίκη, Πιερία, 
Χαλκιδική, Κιλκίς και Σέρρες.

;

ΝΤΕΜΑΡΚΟΥΣ ΚΑΖΙΝΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
γαι µένα να παίζω µε ένα 
ταλέντο του αθλήµατός 
µας σαν τον Γιάννη 
Αντετοκούνµπο ή τον Κρις 
Μίντλετον, το να 
βρίσκοµαι και πάλι στο 
παρκέ µαζί µε τον 
Χόλιντεϊ. Για εµένα είναι 
τα άτοµα µε τα οποία θα 
συνεργαστώ».

Κι όποιος 
δεν πιστεύει 
ότι κάναµε 
διαβούλευση 
για τη νέα ΚΑΠ, 
θα ήθελα να 
µε κοιτάξει 
στα µάτια! 

Άλλο ένα «ξενέρωµα» για τον αγροτικό 
κόσµο η πληρωµή της προκαταβολής των 
προγραµµάτων! Κι ενώ οι υπεύθυνοι 
διαβεβαίωναν ότι όλα θα έχουν γίνει µέχρι 
και τις 30 Νοεµβρίου, τελικά αυτό το γνωστό 
µηχανογραφικό σύστηµα του Οργανισµού 
Πληρωµών για ακόµα µία φορά δεν κατάφερε 
να περαιώσει τη διαδικασία ως όφειλε 
και στους χρόνους που όφειλε, αφήνοντας 
εκτεθειµένους κατά βάση τους παραγωγούς. 

Τα πρώτα χρήµατα που φάνηκαν στους 
λογαριασµούς δικαιούχων αφορούσαν 
τις σπάνιες φυλές, το πιο εύκολο από τα 
προγράµµατα, µε µικρό συνολικό ποσό και 
λίγους κτηνοτρόφους. Τα δύσκολα, κατά το 
σύνηθες, µένουν πίσω. Η ανακοίνωση βέβαια 
γράφει για πιστώσεις στις 30 Νοεµβρίου, 
µη µας βρουν και τίποτα κοινοτικοί 
καταλογισµοί……      

Βγήκαν οι λίστες, σου λέει, µε τους 
εγκεκριµένους για εξισωτική. Μαζί µ’ αυτές και 
το δικαίωµα  ενστάσεων. Βέβαια, η ανακοίνωση 
του Οργανισµού Πληρωµών ήταν ξεκάθαρη: 
όσοι παραγωγοί «άµεσα συνταξιούχοι» από τον 
ΕΦΚΑ απορρίφθηκαν. Και ο χαρακτηρισµός 
της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει 
προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε 
που χρησιµοποιήθηκε και για την προκαταβολή 
της βασικής. Όποιος δηλαδή δεν πήρε βασική, 
δεν παίρνει ούτε εξισωτική! Απλό! 

Έχουν γνώσιν οι φύλακες! Μετά το τεράστιο 
πρόβληµα µε το ΑΤΑΚ και τις επιλεξιµότητες 
κατά την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ 
τον περασµένο Οκτώβριο, έβγαλαν νωρίς 
νωρίς ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει ότι «η 
έκταση αγροτεµαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ενιαία 
αίτηση ενίσχυσης 2022 πρέπει να είναι 
µικρότερη ή ίση µε την έκταση που δηλώνεται 
στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9)». Έτσι, προς 
αποφυγήν λαθών και του χρόνου….. 

Τα βιογραφικά για τις θέσεις του προέδρου 
και του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει 
αυτό το διάστηµα ο ΑΣΕΠ, βάσει της σχετικής 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος του περασµένου 
Ιουλίου. Σ’ αυτά και το βιογραφικό του νυν 
προέδρου Μελά. Ακόµα, πάντως, δεν έχει 
αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας µε τη 
βαθµολογία των υποψηφίων. Για να δούµε, 
αναµονή!

Στο περίµενε και για τις αποζηµιώσεις 
παγετού, που έταξε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
ότι θα µπουν στις 3 και στις 23 του µήνα. 
Μόνο, όµως για τα πορίσµατα των οποίων 
η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που 
εκνευρίζει τους παραγωγούς, πάντως, είναι 
ότι είτε δήλωσαν πληρωµή ασφάλιστρου 
+20% είτε όχι, η πληρωµή του 100% της 
ασφαλιζόµενης αξίας θα καταβληθεί σε όλους 
ανεξάρτητα. Αδικία!     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
εξουσία είναι γλυκιά, ωστόσο η ά-
σκηση της πολιτικής δεν είναι εύκο-
λη υπόθεση. Προαπαιτούµενο είναι 
το πολιτικό βάρος για όποιον κάθεται 

στην καρέκλα του υπουργού, ενώ χρειάζεται βα-
θιά γνώση των θεµάτων και πολιτική τόλµη στη 
λήψη των αποφάσεων. Το λέω αυτό, γιατί, αν µε 
πληροφορούν σωστά, ο δικός µας ακούστηκε να 
λέει κάποια στιγµή σε κάποια από τις συναντή-
σεις στο υπουργείο… τι µου λέτε τώρα, εγώ µε-
γάλωσα στην Ηρώδου του Αττικού! 

Όταν βρέχει καρέκλες
ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΕΠΙΣΗΣ, γιατί, ο τρόπος αντί-
δρασης στα περισσότερα από τα θέµατα που κα-
λείται να διαχειρισθεί, δείχνει αναβλητικότητα, 
έλλειµµα µελέτης, απουσία πολιτικού θάρρους 
και υποχωρητικότητα µε την πρώτη δυσκολία. 
Είναι όλο αυτό, ένας τρόπος επιβίωσης, ειδικά 
όταν η καρέκλα σου έχει έρθει από εκεί 
που δεν το περιµένεις. Είναι όµως 
ταυτόχρονα και καταδίκη ενός 

κρίσιµου χώρου, µε παραγωγικό και κοινωνικό 
πρόσηµο. ∆εν έχει αυτή την πολυτέλεια ο τόπος!

Συνδεθείτε παρακαλώ
ΠΑΙΡΝΩ ΑΦΟΡΜΗ από την τελευταία υπαναχώ-
ρηση στο θέµα των συνδεδεµένων ενισχύσεων. 
Προ δύο εβδοµάδων, σε µια από τις ενηµερωτι-
κές συναντήσεις για τη νέα ΚΑΠ, δηµοσιοποιή-
θηκε η πρόθεση του υπουργείου να περιορίσει 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις σε 8 προϊόντα, από 
19 που περιελάµβανε η τρέχουσα προγραµµατι-
κή περίοδος. ∆ηµοσιεύθηκε µάλιστα και σχετι-
κός πίνακας που δείχνει τα ακριβή ποσά που θα 
απορροφήσει κάθε µια εξ αυτών των ενισχύσεων. 

Πιρουέτα ή τριπλό τόλουπ
ΑΠ’ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ήταν αρκετό ένα κορνάρι-
σµα, αγροτικού αυτοκινήτου από τους µηλοπα-

ραγωγούς της Ζαγοράς, για να αναιρεθεί µέσα 
σε µια νύχτα η εκφρασµένη πολιτική βούληση 
για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Ακολούθησαν 
«στριφογυρίσµατα» του υπουργού, ο οποίος µά-
ζεψε τους συνεργάτες του στη Λαµία για να τους 
πει, ούτε λίγο ούτε πολύ… ξεχάστε το, οι συνδε-
δεµένες θα παραµείνουν ως έχουν και βλέπουµε! 
Αυτό δεν είναι πολιτική, δεν είναι ανάλυση πραγ-
µατικών δεδοµένων, είναι… πιρουέτα στον πάγο! 

Όταν καπνίζει ο λουλάς 
ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ; Πρώτον, γιατί λείπει η 
µελέτη επί του θέµατος. ∆εύτερον, γιατί δεν έ-
χει προηγηθεί καµιά ουσιαστική συζήτηση µε 
τους ενδιαφερόµενους, ούτε έχει αποκρυσταλ-
λωθεί µία κάποια στρατηγική, η οποία µάλιστα 
να δένει µε έναν ευρύτερο προσανατολισµό του 
χώρου. Τρίτον, γιατί υποτιµάται η αντίληψη του 
αγροτικού και όχι µόνο κόσµου. Αυτό που προ-

έχει πάντα είναι η πολιτική επιβίωση 
και το στενό κοµµατικό συµφέρον. 

 Εποχή του PR
Ε∆Ω ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ, βρί-
σκουν και τα κάνουν! Όταν 
έχεις µια νεοσύστατη συ-
νεταιριστική οργάνωση, ό-
πως είναι η Εθνική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΘΕΑΣ), η οποία, πριν α-
κόµα εκλέξει όργανα δι-
οίκησης, µετατρέπεται σε 
Public Relations, δηλαδή 
γραφείο δηµοσίων σχέσε-

ων του υπουργού, µε αντικείµενο -ειδικά σ’ αυ-
τή τη φάση- την προβολή των δράσεων του Τα-
µείου Ανασυγκρότησης, γιατί να µη γελάει αυ-
τάρεσκα ο τελευταίος σπόνσορας - υπουργός;  

Κομάντα και δράκοι 
ΤΙ ΝΑ ΠΩ και για το τσίρκο Medrano που έχει 
στηθεί περίξ του ΟΣ∆Ε και το οποίο, όπως δεί-
χνουν τα πράγµατα, κάνει ό,τι µπορεί προκειµέ-
νου να διασώσει τις πανάκριβες εργολαβίες της 
γνωστής κάστας κρατικοδίαιτων; Αντί της απελευ-
θέρωσης από τους δυνάστες, την οποία ευαγγελί-
ζονταν µέχρι πριν από ένα χρόνο, τους βλέπου-
µε σήµερα να έχουν θρονιαστεί δίπλα στη δυνα-
στεία και να κουβαλάνε µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο νερό στο µύλο της. Το δικό τους µεροκά-
µατο να βγαίνει και η βιωσιµότητα των αγροτών, 
όπως και η ανάπτυξη της υπαίθρου, µετατρέπε-
ται σε παραµύθι για µικρά παιδιά!

Νερό στο µύλο της
Αντί της απελευθέρωσης από τους 

δυνάστες, τους βλέπουµε σήµερα να 
έχουν θρονιαστεί δίπλα στη δυναστεία

Η
διαχείρηση της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού είναι ντροπή για την πα-
γκόσµια κοινότητα. Πρώτα οι ανε-
παρκείς πληροφορίες από την Κί-

να, µετά το µονοµερές κλείσιµο των συνόρων, 
η µάχη για τις µάσκες, η έρευνα για την προ-
έλευση του ιού και τώρα η άδικη διανοµή των 
εµβολίων. Η επόµενη πανδηµία ενδεχοµένως 
να βρίσκεται καθοδόν και το ερώτηµα δεν εί-
ναι «εάν», αλλά «πότε θα έρθει» - και τότε ό-
λα θα πρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά. 
Τα 194 µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υ-
γείας (ΠΟΥ) συνέρχονται διαδικτυακά από τις 
29 Νοεµβρίου έως την 1η ∆εκεµβρίου, ώστε 
να δροµολογήσουν ένα παγκόσµιο σύµφωνο.

Ωστόσο δεν αναµένονται σπουδαία αποτε-
λέσµατα τη στιγµή που χώρες όπως οι ΗΠΑ, 
η Κίνα και η Ρωσία αποµακρύνονται. Τα µέλη 
του ΠΟΥ θα ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις, αλ-
λά το τι θα βγει από αυτό παραµένει εντελώς 
ανοιχτό. Θα πρόκειται µια συµφωνία µικρής 
κλίµακας χωρίς πραγµατική ισχύ, δηλώνει η 
Μάικε Φος διευθύνουσα σύµβουλος του συλ-
λόγου «Klug - Γερµανική Συµµαχία για την 
Κλιµατική Αλλαγή και την Υγεία». «Το κύριο 
πρόβληµα είναι ότι κανείς δεν λέει ποιο πρό-
βληµα πρέπει να λυθεί συγκεκριµένα», λέει.

Λόγω των προ-
βληµάτων που προ-
κλήθηκαν από την 
εµµονή στην εθνική 
κυριαρχία και τις ε-
θνικές προσπάθει-
ες, κανείς δεν είναι 
διατεθειµένος να 
του τεθούν φραγ-
µοί. Η ΕΕ και περί-

που 40 άλλες χώρες βρίσκονται πίσω από τη 
συνθήκη, µε ασαφείς στόχους. Ο Γερµανός υ-
πουργός Υγείας Γενς Σπαν τάχθηκε ωστόσο υ-
πέρ κυρώσεων: Εάν µια χώρα δεν συµπεριφέ-
ρεται σωστά θα πρέπει κατά τη γνώµη του να 
τιµωρείται. Παρόλα αυτά το ενδεχόµενο η Κί-
να, οι ΗΠΑ ή η Ρωσία να δεχθούν κάτι τέτοιο, 
είναι µάλλον απίθανο. […] Με τη συνθήκη, οι 
φτωχότερες χώρες θέλουν να διασφαλίσουν 
ότι εν µέσω νέας πανδηµίας δεν θα µείνουν 
πίσω στις προµήθειες εµβολίων, τα οποία θα 
κατοχυρωθούν από τις πιο πλούσιες χώρες.

Άλλωστε οι πλούσιες χώρες δύσκολα θα έ-
χαναν την ευκαιρία να διασφαλίσουν πρώτα 
τον δικό τους πληθυσµό και στη συνέχεια να 
δωρίζουν δόσεις εµβολίων σε χώρες που το έ-
χουν ανάγκη. Βέβαια υπάρχουν ήδη δεσµευτι-
κοί κανονισµοί του ΠΟΥ για το πώς θα πρέπει 
να αντιδράσει ο κόσµος σε µια πανδηµία. Όταν 
όµως ο ΠΟΥ τον Ιανουάριο του 2020 κήρυξε 
µια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
κορωνοϊού, ελάχιστα συνέβησαν: ∆εν υπήρ-
χε σχεδόν κανένας συντονισµός και οι χώρες 
προχώρησαν µόνες τους, σε εθνικό επίπεδο… 

            *AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ DEUTCHE WELLE

Σύμφωνο 
για πανδημίες;

ΤΗΣ  ΚΡΙΣΤΙΑΝΕ ΕΛΡΙΧ*



Μ
ε αυτό το άρθρο – παρέµβαση 
φιλοδοξούµε να συνεισφέρου-
µε στην αποτύπωση των ποιοτι-
κών δεικτών της παραγωγικής 

διάρθρωσης του ελληνικού ελαιολάδου την 
τελευταία τριετία. 
Ο στόχος είναι οι δείκτες αυτοί να ληφθούν 
υπόψη στο εθνικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, 
ιδιαίτερα στα τοµεακά προγράµµατα του ε-
λαιολάδου.

Πίνακας 1: ∆ιάρθρωση % των «πελατών» 
ελαιόλαδου ενός ελαιοτριβείου (Μέσος όρος 
Πελοπόννησου - Κρήτης - Νησιών).

Πίνακας 2: Ποσοτικά παραγωγικά στοι-
χεία τριετίας (Μέσος όρος Πελοπόννησου 
- Κρήτης - Νησιών)

Οι υπολογισµοί βασίζονται σε πραγµατι-
κά στοιχεία Αγροτικών Ελαιουργικών Συ-
νεταιρισµών – Οργανώσεων Παραγωγών 
που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 2 τριε-
τή προγράµµατα Ο.Ε.Φ.

Το µέσο «δικαίωµα» ελαιοτρίβισης είναι 
στο 10% του παραγόµενου ελαιολάδου που 
είναι και η «ιδιοκτησία» του ελαιοτριβείου 
και που η πώλησή του αποτυπώνεται στον 
ετήσιο ισολογισµό που δηµοσιεύεται την ε-
πόµενη χρονιά.

Τα δεδοµένα είναι ότι:
 Οι ελαιοπαραγωγοί δηλώνουν τα έσο-

δα από το παραγόµενο ελαιόλαδο µε τα α-
ντίστοιχα εκδιδόµενα εκκαθαριστικά από 
το ελαιοτριβείο και

 Ο Συνεταιρισµός – Οργάνωση Παραγω-

γών «πουλάει» για λογαριασµό των ελαι-
οπαραγωγών.

Τα διαλαµβανόµενα στοιχεία δείχνουν ότι:
 η µέση ελαιοπεριεκτικότητα κυµαίνε-

ται από 18–25 %
 η µέση απόδοση ελαιοκάρπου ανά δέν-

δρο κυµαίνεται µεταξύ 20-30 κιλών
 η µέση τιµή του ελαιολάδου στην τριε-

τία ήταν 3,1 € / κιλό.
Θεωρείται δε «φυσιολογικό» ο τζίρος της 

Οργάνωσης Παραγωγών να αποτελεί το ά-
θροισµα των πωλήσεων των τιµολογίων του 
κάθε παραγωγού ξεχωριστά, γεγονός που 
αυξάνει υπερβολικά την γραφειοκρατία για 
την αναγνώριση των οργανώσεων από τις 
κατά τόπους ∆ΑΟΚ.

Η κατεύθυνση είναι να αυξηθεί ο τζί-
ρος των οργανώσεων ώστε να λειτουργή-
σουν οι οικονοµίες κλίµακας όµως πρέπει 

πρώτα να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώ-
σεις και να αποτυπωθούν σωστά τα στοι-
χεία και οι δείκτες.

∆ιαπιστώνεται ότι αφενός µόνο οι 2 στους 
3 ελαιοπαραγωγούς – µέλη που συνθέτουν 
συλλογικά σχήµατα όπως οι Οργανώσεις Ε-
λαιοπαραγωγών πληρούν όλες τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις και αφετέρου οι οικο-
νοµικές ενισχύσεις από τα συλλογικά προ-
γράµµατα λαµβάνονται κυρίως για το «ατο-
µικό καλό» και λιγότερο για το «συλλογικό». 
Έτσι το »συλλογικό» αποδυναµώνεται από 
την ύπαρξη των «αφανών» αγροτών και ξέ-
νων εργατών που πωλούν το παραγόµενο 
ελαιόλαδο εκτός της Οργάνωσης Παραγω-
γών., µε αποτέλεσµα την οικονοµική αποδυ-
νάµωση του συλλογικού σχήµατος.

Συµπερασµατικά, προτείνεται ότι για την 
αναγνώριση και την ένταξη των Οργανώσε-
ων Παραγωγών (Ο.Π.) σε τοµεακά προγράµ-

µατα όπως τα Ο.Ε.Φ., εκτός του κριτηρίου 
«Τζίρος ΟΠ» να χρησιµοποιηθούν και/ 
ή και άλλα κριτήρια όπως τα στρέµµα-
τα, που µπορούν να διασταυρωθούν α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασµό µε τα 
στρέµµατα/ παραγωγό και τα δένδρα/ 
παραγωγό. 

Ο κατάλληλος συντελεστής µετατρο-
πής που προτείνεται να υιοθετηθεί θα 
πρέπει να είναι: «25 κιλά ελαιοκάρπου 
/ δένδρο x 0,25 απόδοση σε ελαιόλαδο 
x αριθµό συνολικών δένδρων των πα-
ραγωγών του συλλογικού σχήµατος» σε 
διασταύρωση µε τον τζίρο του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού x 10 (αφού το 10% 
είναι το δικαίωµα).

Ο κατάλληλος συντελεστής µετα-
τροπής που προτείνεται να υιοθε-
τηθεί θα πρέπει να είναι:

«25 κιλά ελαιοκάρπου / δένδρο x 0,25 
απόδοση σε ελαιόλαδο x αριθµό συνολι-
κών δένδρων των παραγωγών του συλ-
λογικού σχήµατος» σε διασταύρωση µε 
τον τζίρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
x 10 (αφού το 10% είναι το δικαίωµα).
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*Γεωπόνου Msc

**Γεωπόνου Msc

***Οικονοµολόγου

FOODSTANDARD A.E. 

Ποιοτικοί δείκτες διάρθρωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας

στις τρεις τελευταίες ελαιοκομικές περιόδους

ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΠΕΠΠΑ Ν.*, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟY Α.**,ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Π.***

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

55 Ελαιοπαραγωγοί κανονικού καθεστώτος

8 Ελαιοπαραγωγοί ειδικού καθεστώτος

16 «Αφανείς» ελαιοπαραγωγοί (ετεροεπαγγελµατίες)

79 ΣΥΝΟΛΟ

14 Συνεργεία ξένων εργατών µε αµοιβή σε ελαιόλαδο

7 Ελαιόλαδο για ιδιοκατανάλωσπ από αστούς

              100

ΖΩΝΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
∆ΕΝ∆ΡΑ / 
ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ /ΟΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ / Α.Σ. <Χ 1000 €)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ / ΟΠ 

(Χ 1000€)
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο / ΟΠ 

(ΤΟΝΟΙ)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 33 22 162 400 1080 1000

ΚΡΗΤΗ 24 22 177 300 168 900

ΝΗΣΙΑ 38 23 130 400 127 1000

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 32 22 156 370

Πίνακας 1: ∆ιάρθρωση % των «πελατών» ελαιόλαδου ενός ελαιοτριβείου 
(Μέσος όρος Πελοπόννησου - Κρήτης - Νησιών).

Πίνακας 2: Ποσοτικά παραγωγικά στοιχεία τριετίας (Μέσος όρος Πελοπόννησου - Κρήτης - Νησιών).
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Θα… κολλήσετε
στο συνέδριο µελιού
Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 ∆εκεµβρίου γίνεται 
το 12ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα παρακολουθήσουν δωρεάν το 
Συνέδριο µέσω του site www.greekhoneyfestival.
gr ή µέσω του καναλιού του ΕΟΣΣ στο Youtube: 
Σάββατο 4/12 Πρωινή Συνεδρία: https://www.
youtube.com/watch?v=2jGi7my3qgU
Σάββατο 4/12 Απογευµατινή Συνεδρία: https://
www.youtube.com/watch?v=1QuIu8s-xfE
Κυριακή 4/12 Πρωινή Συνεδρία: https://www.
youtube.com/watch?v=jmL1kWuaC-I 
Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους 
τους επαγγελµατίες του κλάδου να ενηµερώσουν 
και να ενηµερωθούν για όλες τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον Μελισσοκοµικό Τοµέα. Στοιχεία 
επικοινωνίας στο τηλ.: 210-3610265.

∆ίµηνη αναβολή
για τη 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 5 έως τις 7 Απριλίου 2022, 
αντί για 9 - 11 Φλεβάρη, εξαιτίας των υγειονοµικών 

συνθηκών. 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 που παράγουν και εξάγουν φρούτα 
και λαχανικά. Η έκθεση θεωρείται παγκοσµίως µία 
από τις µεγαλύτερες B2B εκθέσεις στον κλάδο των 
τροφίµων. Περισσότερες πληροφορίες στο www.
fruitlogistica.com/en/.

Μεγάλα κόκκινα 
κρασιά στο κτήµα 
Πετρέζα 
Ο ιστότοπος γαστρονοµίας 
και ευζωίας FNL και η 
εταιρεία οινικής 
επικοινωνίας Vinetum 
διοργανώνουν την έβδοµη 
εκδήλωση γευσιγνωσίας 
«Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά», 
το Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου 
στο Κτήµα Πετρέζα, 11:00 
έως 20:00. Εκεί θα γίνει 
δοκιµή 168 σπουδαίων 
ερυθρών κρασιών από 30 
ελληνικά και 46 ξένα 
οινοποιεία. Πάνω από το 
30% των κρασιών 
προσφέρονται προς δοκιµή 
δωρεάν (χωρίς κουπόνι). 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.pyrgospetreza.gr.

ΣΕΦ

ΣΠΑΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Το 7ο ανοιξιάτικο 
συνέδριο δηµητριακών 
6 µε 8 Απριλίου 2022 

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. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 
cespringmeeting2020.eu και 
στο τηλ: 2310-257809.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 130 πρόβατα ετοιµόγεννα 
τα 30 γεννηµένα τιµή 10000 ευρώ. Τηλ. 
6907/027111

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 γονείς. 
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 αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής περιοχή Λάρισας.Τηλ.6973/722978.

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

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

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

Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτίνες 
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 Μακεδονί-
ας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής 
ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνι-
κή εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,   πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53   στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές,   κατσίκες επιλογής   µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις  γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : 
Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνι-
κα 100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

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

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιό-
κτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονίκη 
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 φυλής Χί-
ου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περι-
οχή 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 αρσενικά 
περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

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

Πωλούνται 160 πρόβατα Λακόν, περιοχή 
Μαυρούδα Θεσσαλονίκης.Τηλ.6989/842878.

Πωλούνται αρνιά ράτσας Ασαφ Ισπανίας,θη-
λυκά και αρσενικά πέλα και κοκκινοκέφαλα.
Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 150 γίδια ελευθέρας βοσκής γέ-
νους µετά τις 20 ∆εκεµβρίου.Τιµή 55 ευρώ το 
ένα. Τηλ.6957/689843.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής από βιολογική εκτροφή στην Εύβοια.
Τηλ.6948/447046.

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.

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός αγελάδων 
ελευθέρας βοσκής στην Εύβοια. Αµοιβή πο-
λύ καλή. Τηλ. 6948/447046.

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.

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, 
δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες 
µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

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 ποικιλίας Αµορ-
γού φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420.

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

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και αρω-
µατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο 
έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή Επα-
νοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος φασο-
λιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή 
για γιδοπρόβατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµά-
τα. Τηλ.6985/699540, 2722/023246

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

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 καθαρισµέ-
νος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ. 6976/288400

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

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

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλιών Καλα-
µών και Κορωνέικης σε υποκείµενο αγριελιάς 
και ροδιές ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή Λακω-
νίας.Τηλ.6946/395102.

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθα-
ρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, 
διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκκινου 
χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό. 
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

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

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.

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.

Πωλείται ένα αγρόκτηµα 4 στρεµµά-
των εντός ζώνης. Περιοχή Αµφίκλειας.
Τηλ.2234/023184.

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για 
αντίστοιχες εργασίες. Τηλ. 6944/252180.

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 αι-
γοπροβάτων 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 Πιερί-
ας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθέ-
να). Με υδροροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus   101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. 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 
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρο-
νικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα 
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τι-
µή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

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

Πωλείται  τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων 
µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. 
Τιµή 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 χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. 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 φο-
ρα.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 κα-
τασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος 
και ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. 
Τηλ. 6945/877367.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσω-
πείας.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 τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλι-
εργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδι-
ανοµέα.Τηλ.6943/457861.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 25 Νοεµ-
βρίου επενδυτικό πακέτο ύψους ά-
νω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα 
έργα στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος LIFE που αφορούν το περιβάλ-
λον και τη δράση για το κλίµα. Αυτή 
η χρηµατοδότηση της ΕΕ θα κινητο-
ποιήσει συνολική επένδυση ύψους 
562 εκατ. ευρώ, µε έργα σε όλα σχε-
δόν τα κράτη µέλη για να γίνει η Ευ-
ρώπη µια κλιµατικά ουδέτερη ήπει-
ρος έως το 2050.

Στο πλαίσιο αυτό ένα µείζον δι-
ακρατικό έργο θα αποκαταστήσει 
υποβαθµισµένους τυρφώνες στο 
Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ιρλανδία, 
τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία. 
Οι προβλεπόµενες δράσεις περι-
λαµβάνουν την αποκατάσταση της 
λειτουργίας των τυρφώνων ως κα-
ταβοθρών άνθρακα, συµβάλλοντας 
έτσι στη φιλοδοξία της ΕΕ να είναι 
κλιµατικά ουδέτερη έως το 2050. 

Ένα άλλο έργο αφορά την προώ-
θηση κλιµατολογικά έξυπνης, θρε-
πτικής και οικονοµικά προσιτής δια-
τροφής από Ιταλούς σεφ και τη µεί-
ωση της σπατάλης τροφίµων µέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, επι-
κοινωνίας και εκπαίδευσης, που θα 
στοχεύουν στους πελάτες, το προσω-

πικό, αλλά και άλλους. Αυτό το έργο 
συµβάλλει, µεταξύ άλλων, στη στρα-
τηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιά-
το», στο σχέδιο δράσης για την κυ-
κλική οικονοµία και στην οδηγία-
πλαίσιο για τα απόβλητα.

Μια πιο κοντινή µατιά στους αριθ-
µούς των έργων LIFE δείχνει:

 39 έργα για τη βιοποικιλότητα 
θα στηρίξουν την εφαρµογή των ο-
δηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους καθώς και της στρατηγι-
κής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έ-

ως το 2030. 
 45 έργα για το περιβάλλον και 

την αποδοτική χρήση των πόρων για 
τη µείωση των αποβλήτων.

 8 έργα για την περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση και την πληροφόρηση.

 17 έργα για τον µετριασµό της κλι-
µατικής αλλαγής και την προώθηση 
της κλιµατικά ουδέτερης γεωργίας.

 17 έργα για προσαρµογή των δα-
σών σε ακραία καιρικά φαινόµενα.

 6 έργα για την κλιµατική δια-
κυβέρνηση και την πληροφόρηση.

LIFE
Το πρόγραµµα LIFE εφαρ-

µόζεται από το 1992 και έχει 
συγχρηµατοδοτήσει πάνω από 

5.500 έργα στην ΕΕ και σε 
χώρες εκτός ΕΕ

Αίτηµα για συνδεδεµένη
στο µαύρο χοίρο
Tην ουσιαστική στήριξη της 
πολιτείας ζητεί η Ε∆ΟΚ για τη 
µοναδική αυτόχθονη φυλή χοίρου 
στην Ελλάδα, τον µαύρο χοίρο, µε 
επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Ε∆ΟΚ 
ζητεί να υποστηριχθεί «και δια της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης στο 
τελικό παραγόµενο κρέας, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί ο οικονοµικός 
στραγγαλισµός των χοιροτροφικών 
µονάδων, αλλά και να εισέλθουν 
νέοι κτηνοτρόφοι στο επάγγελµα». 

Χριστουγεννιάτικα
θεµατικά πάρκα µε κανόνες
∆εν είναι λίγες οι πόλεις που θα 
ανάψουν τα φώτα των εορτών εν 
µέσω πανδηµίας για να αναβιώσουν 
προσεκτικά το χριστουγεννιάτικο 
κλίµα. Η Ονειρούπολη της ∆ράµας 
επανέρχεται στις 5 ∆εκεµβρίου µε 
υπογραφή της Disney. Οι Ιππότες 
της ανακύκλωσης στον Μύλο των 
Τρικάλων 9 ∆εκέµβρη, ο Πινόκιο 
από 1η ∆εκεµβρίου πάει στο Βόλο. 
Η Λιµνοπολιτεία της Καστοριάς 
εκκινεί στις 8 και ο Αστερόκοσµος 
στις 11 του µήνα στη Θεσσαλονίκη.

Μέτρα βιοασφάλειας
για γρίπη των πτηνών
Καµπανάκι σήµαναν οι κτηνιατρικές 
αρχές Κεντρικής Μακεδονίας για 
αυξηµένο κίνδυνο επανεµφάνισης 
γρίπης των πτηνών στη χώρας από 
µεταναστευτικά πουλιά, λόγω της 
ραγδαίας αύξησης κρουσµάτων του 
υψηλής παθογονικότητας υπότυπου 
Η5N1, σε Ιταλία, Γερµανία, ∆ανία, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Τσεχία, Σλοβακία, Ιρλανδία και 
Βουλγαρία. Οι αρχές υπενθυµίζουν 
την ανάγκη εφαρµογής µέτρων 
βιοασφάλειας στις εκτροφές. 

Προς ένταξη στα ΠΓΕ
η Αφρίνα Μεσολογγίου
Στην Κοµισιόν διαβιβάστηκε από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 
αίτηµα για καταχώρηση της 
ονοµασίας«ΑΦΡΙΝΑ» ως ΠΓΕ στο 
Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Αφρίνα είναι ιδιαίτερος τύπος 
θαλασσινού αλατιού µε πλούσια 
ιχνοστοιχεία που παράγεται µόνο 
στις Αλυκές Μεσολογγίου. Το 
µικροκλίµα στις Αλυκές και η 
χειρωνακτική συγκοµιδή δίδουν στο 
προϊόν µοναδικά χαρακτηριστικά, 
αναγνωρισιµότητα και φήµη.

Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος LIFE για την περίοδο 2021–2027 ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Καταβόθρες άνθρακα 
οι βάλτοι της ΕΕ
Επενδυτικό πακέτο 290 εκατ. ευρώ από ΕΕ για 132 έργα 
LIFE προς μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234. 

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 Θεσ-
σαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email 
επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com 

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

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

Πωλείται  τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίπ-
πων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.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 εργα-
λεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή 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 
κύλινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.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 ρα-
ντιστικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονί-
κης.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 περι-
οχή 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, φρέζα, 
τουρµπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.
Τηλ.6937/668219.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης ιταλικός µε 9 µπρά-
τσα.Τηλ.6982/776003. 6906407758.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 4820 µαζί µε µία 
πλατφόρµα 4,10 µέτρων, µία φρέζα 1,6 µέ-
τρων,ένα άροτρο και έναν ισοπεδωτή.Τιµή 
5.000 ευρώ, περιοχή Κορδελιό Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6906/407758.

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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Το γκραν πρι 
της Αραβίας
Θέλει να το «τελειώσει» ο Φερστάπεν

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί 
το πρώτο GP Σαουδικής Αραβίας στην 
ιστορία της Formula 1. Αποτελεί τον 
προτελευταίο αγώνα της φετινής σε-
ζόν, µε τη µάχη για τον τίτλο να έχει 
πάρει φωτιά. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει 
προβάδισµα 8 βαθµών στο Πρωτάθλη-
µα Οδηγών, συνεπώς έχει τη δυνατό-
τητα να κατακτήσει τον τίτλο, εφόσον 
σηµειώσει 18 βαθµούς περισσότερους 
από τον Λιούις Χάµιλτον. Θα πρέπει 
δηλαδή να νικήσει και να σηµειώσει 
τον ταχύτερο γύρο, και ο Βρετανός 
τερµατίσει από 6ος και κάτω. Την ερ-
χόµενη βδοµάδα διεξάγεται και η τε-
λευταία αγωνιστική για τους οµίλους 

του Τσάµπιονς Λιγκ στο ποδόσφαι-
ρο. Στον 7ο όµιλο, τέσσερις οµάδες 
διεκδικούν την πρόκριση. Η Λιλ που 
βρίσκεται κορυφή του γκρουπ (8 πό-
ντοι), έχοντας ένα βαθµό πίσω της τη 
Σάλτσµπουργκ. Η Σεβίλλη έχει 6 πό-
ντους και η Βόλφσµπουργκ 5. Στην 
τελευταία αγωνιστική (8 ∆εκεµβρίου) 
οι Γερµανοί υποδέχονται τη Λιλ και η 
Σάλτσµπουργκ τη Σεβίλλη. Στον 2ο 
όµιλο, τρεις οµάδες, η Πόρτο, η Μί-
λαν και η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 
στο «κόλπο». Οι Πορτογάλοι κρατά-
νε την τύχη στα χέρια τους για τη δεύ-
τερη φάση, ψάχνοντας νίκη την τε-
λευταία αγωνιστική κόντρα στην Ατ-
λέτικο για να προκριθεί. Η Μίλαν α-
γωνίζεται απέναντι στην αδιάφορη 
βαθµολογικά Λίβερπουλ. 

Κρούση προς τον Φερνάντο Σάντος 
πραγµατοποιήθηκε από πλευράς ΕΠΟ για την 
προοπτική ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της 
Εθνικής οµάδας. Φυσικά η υπόθεση του Πορτογάλου 
κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, ενώ τα οικονοµικά του 
δεδοµένα απέχουν πολύ από τις δυνατότητες της 
ΕΠΟ. Υποψήφιος είναι επίσης ο Μανόλο Χιµένεθ. 

Κλήση Σάντος για
τον «γαλάζιο» πάγκο  

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

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ 2)

Απόλλων Λάρισας - Ηρακλής 14.45 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Απόλλων Σµύρνης 17.15 Novasports 2HD

Formula 1 (Σαουδική Αραβία)

Κατατακτήριες δοκιµές 18.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα - Ίντερ 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ιωνικός - ΠΑΟΚ 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Σαουδική Αραβία)

Αγώνας 19.20 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Καβαλίερς – Τζαζ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ 2)

Απόλλων Λάρισας - Ηρακλής 14.45 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Απόλλων Σµύρνης 17.15 Novasports 2HD

Formula 1 (Σαουδική Αραβία)

Κατατακτήριες δοκιµές 18.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα - Ίντερ 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ιωνικός - ΠΑΟΚ 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 (Σαουδική Αραβία)

Αγώνας 19.20 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Καβαλίερς – Τζαζ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 5 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με σηµασία  
το κάλεσμα των 
αγροτών στη Νίκαια 
στις 19 Δεκεμβρίου   

∆ΕΗ, πετρέλαιο,   
σκάρτες πληρωμές 
βαραίνουν το κλίμα 
στα αγροτικά καφενεία 

Η προσφυγή  
Κασαπίδη φέρνει πιο 
κοντά τον εισαγγελέα 
στα βοσκοτόπια 

Θέλει Ρεάλ ο Λεβαντόφσκι
Την πρόθεση του να αποχωρήσει 
από την Μπάγερν Μονάχου 
λέγεται πως θα γνωστοποιήσει 
στους ιθύνοντες της οµάδας ο 
Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός 
επιθετικός, θεωρεί ότι ο κύκλος 
του στους Πρωταθλητές 
Γερµανίας έχει ολοκληρωθεί και 
σύµφωνα µε όσα αναφέρει η AS, 
ο κορυφαίος επιθετικός του 
κόσµου θέλει να µετακοµίσει στη 
Ρεάλ Μαδρίτης.

Σούπερ ιταλικό ντέρµπι
Το σπουδαίο ντέρµπι µεταξύ Ίντερ 
και Ρόµα δεσπόζει στο 
ποδοσφαιρικό καλεντάρι, µε τις 
δύο οµάδες να κοντράρονται το 
Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου. Η Ίντερ 
βρίσκεται 2 πόντους µακριά από 
την κορυφή του πρωταθλήµατος, 
ενώ η Ρόµα θέλει να ανεβάσει 
ρυθµούς ώστε να βρεθεί στις 
θέσεις που δίνουν την πρόκριση 
στο Τσάµπιονς Λιγκ. 

Στη Βέροια η ΑΕΛ
Στην έδρα της Βέροιας 
δοκιµάζεται την Κυριακή στις 5 
∆εκεµβρίου, η ΑΕΛ στα πλαίσια 
της 6ης αγωνιστικής της Super 
League 2. Στο Κύπελλο η οµάδα 
του θεσσαλικού κάµπου 
αναδείχτηκε ισόπαλη µε 1-1 
απέναντι στον ΠΑΟΚ και πλέον 
είναι έτοιµη να τα δώσει όλα για 
την πρόκριση στα προηµιτελικά 
στις 21 ∆εκεµβρίου. Σηµειώνεται 
πως η Λάρισα ισοφαρίστηκε στο 
95ο λεπτό από τον «∆ικέφαλο».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



                   THE

Top 50
KΟΡΥΦΑΊΕΣ ΕΛΛΗΝΊΚΕΣ 

ΟΙΝΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA



Λιονέλ Μέσι 
ο Μίδας
Η δυναστεία του Λιονέλ 
Μέσι στο θεσµό της Χρυσής 
Μπάλας συνεχίστηκε, µε τον 
Αργεντινό σούπερ σταρ να είναι 
ο µεγάλος θριαµβευτής στην 
τελετή απονοµής του φηµισµένου 
τροπαίου για το 2021 και να 
φτάνει το ασύλληπτο νούµερο 
των επτά κατακτήσεων. Στη λίστα 
των υποψηφίων για τον τίτλο του 
κορυφαίου βρίσκονταν µεταξύ 
άλλων οι Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι 
που τερµάτισε στη δεύτερη θέση 
(580 πόντοι), αλλά και ο τρίτος 
Ζορζίνιο που σήκωσε το 
Champions League µε την Τσέλσι 
και το Euro 2020 µε την εθνική 
Ιταλίας (460 πόντοι) µε τον 
«Pulga» να συγκεντρώνει ωστόσο 
τους περισσότερους πόντους 
στην ψηφοφορία (613 πόντους) 
και να κατακτάει µία ακόµα 
ποδοσφαιρική κορυφή. Στην 
τέταρτη θέση βρέθηκε ο Καρίµ 
Μπενζεµά (239 πόντοι), πέµπτος 
ο Ενγκολό Καντέ (186), έκτος 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο (178).

Τα 20 γκολ 
σε ένα ματς
Η εθνική οµάδα ποδοσφαίρου 
γυναικών της Αγγλίας σηµείωσε 
µία ιστορική -για το εύρος του 
σκορ- νίκη, καθώς επικράτησε µε 
20-0 (!) επί της Λετονίας, σε 
αναµέτρηση για τα προκριµατικά 
του Μουντιάλ 2023. Τέσσερις 
παίκτριες σηµείωσαν χατ τρικ, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, 
Έλεν Γουάιτ, η οποία µε 48 
τέρµατα έγινε η πρώτη σκόρερ 
στην ιστορία της αγγλικής 
οµάδας. Κανένας σεβασµός 
πάντως στο ευ αγωνίζεσθαι.

Στη λογική του «τρεχάτε 
ποδαράκια µου…», πρέπει να κινη-
θούν οι συλλογικότητες του αγροτι-

κού τοµέα, αν θέλουν να αξιοποιήσουν τους 
πόρους, που προορίζονται για το χώρο, από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. Οι πρώτες προκηρύ-
ξεις αναµένονται το δίµηνο Ιανουάριος – Φε-
βρουάριος του 2022 και η καταληκτική τους 
ηµεροµηνία, ώστε να απορροφηθούν όλοι οι 
πόροι, είναι η 31η ∆εκεµβρίου του 2025. Άρα, 
τυχόν κωλυσιεργίες θα στοιχίσουν. Το 
ότι οι συλλογικότητες πρέπει να συγκαλέ-
σουν γενικές συνελεύσεις κι ούτω καθ’ ε-
ξής, πριν πάρουν µια απόφαση, είναι ένα 
αντικειµενικό πρόβληµα στην περίπτωση 
των πόρων του ΤΑΑ, καθώς θα ισχύσει η 
λογική «πρώτος πήγες, πρώτος πήρες». Κι 
ο ιδιωτικός τοµέας δεν περιµένει. Φαίνεται 
όµως, µπορεί σε ένα βαθµό αυτή η αδυνα-
µία να αντιµετωπιστεί. Η ΕΘΕΑΣ έχει ζητή-
σει και έγινε τελικά δεκτό από την κυβέρ-
νηση να «µπλοκαριστεί», για ένα χρονικό 
διάστηµα, τουλάχιστον το 50% από τα 185 
εκατ. ευρώ, που προβλέπονται για την ενί-
σχυση επενδύσεων στη µεταποίηση και την 
τυποποίηση και αν οι οργανώσεις παρόλα 
αυτά ολιγωρήσουν, τότε να τα απελευθε-
ρώσει.  Ψηλά φαίνεται πως βάζει η 
κυβέρνηση τον πήχη σε ό,τι αφορά τη δράση 

για τη γενετική βελτίωση. Τα 18,5 εκατ. ευρώ 
δείχνουν ίσως λίγα, αλλά δεν είναι, µε δεδο-
µένο ότι πρόκειται για ερευνητικό πακέτο. Μά-
λιστα, από σοβαρά χείλη ακούστηκε πως «θα 
είναι πολύ µεγάλη έκπληξη αν τα χρήµατα α-
πορροφηθούν και αποδώσουν αποτελέσµατα 
κι όχι απλά απασχοληθούν κάποιοι επιστήµο-
νες που στο τέλος της τριετίας θα έχουν φτιά-
ξει ωραίο βιογραφικό µε 40 δηµοσιεύσεις αλ-
λά δεν θα έχουµε βελτιωµένες φυλές και ποιο-
τικότερα προϊόντα και µόλις τελειώσει το πρό-
γραµµα θα ψάχνει ο καθένας να βρει δουλειά». 

Πριν τα Χριστούγεννα θα γίνουν οι 
πληρωµές των υπολοίπων της ενιαίας ενί-
σχυσης, του 30% του πρασινίσµατος και της 
εξισωτικής, ανέφερε ο αναπληρωτής πρόε-
δρος του ΣΕΚ Χρήστος Τσοµπάνος, στο πε-
ριθώριο πρόσφατης εκδήλωσης της ΕΘΕΑΣ 
για το Ταµείο Ανάκαµψης. Επικαλούµενος 
συνοµιλία του µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, είπε πως ο ∆ηµήτρης Μελάς του µετέ-
φερε πως «οι πληρωµές των υπολοίπων θα 
γίνουν κανονικά πριν τα Χριστούγεννα. Ε-
κτός από ένα 2% τα οποία είναι οι µεταβιβά-
σεις από το Απόθεµα. Αυτά θα ελεγχθούν ό-
λα το νέο έτος µε απόφαση υπουργού και Ο-
ΠΕΚΕΠΕ. Το ΑΤΑΚ ξεπεράστηκε, οι διορθώ-
σεις ξεπεράστηκαν, όλα είναι σε καλό δρό-
µο». Σίγουρα, όλα…ξεπεράστηκαν; O ΓΥΛΟΣ

Ραντεβού στη Σαουδική Αραβία για τη Formula 1 σελ. 54 • Yποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής ο Φερνάντο Σάντος σελ. 54

Καρέ των 6R
Η John Deere διαθέτει πλέον 14 
µοντέλα στη δηµοφιλή σειρά της 6R, 
παρουσιάζοντας τα νέα ισχυρά 6R165 και 
6R185 τα οποία κοσµούν την εξακύλινδρη 
γκάµα και τα ευέλικτα τετρακύλινδρα 
µοντέλα 6R140 και 6R150. ∆ιαβάστε 
περισσότερα στο profi ∆εκεµβρίου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στην επικαρπία
των δεδοµένων

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΠΑΤΑΤΑΣ ΤΟΥ MICHAEL PETER ANCHER
Ο Michael Peter Ancher (1849 - 1927) ήταν ∆ανός καλλιτέχνης. Αυτός ο πίνακας µπορεί να επηρεάστηκε από τη σύζυγο του Michael, 
Άννα, η οποία υιοθέτησε το µοτίβο της συγκοµιδής και αργότερα ζωγράφισε πολλές εικόνες µε αγρότες που µάζευαν τη σοδειά τους. 
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Ο
ι τιµές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά έχουν αρχίσει να 
µειώνονται στα πλαίσια της γε-
νικευµένης πτώσης στα χρηµα-

τιστήρια εµπορευµάτων, µετά και τις απώ-
λειες άλλων 5 ευρώ στη Φότζια. Από πλευ-
ράς εξαγωγής δεν ακούγεται τίποτα και όλοι 
περιµένουν την πορεία των διαγωνισµών α-
γοράς από Τυνησία ή Αλγερία, οι οποίοι και 
θα δείξουν που πραγµατικά είναι η αγορά.

  Στην αγορά µας, µόλις πριν δύο µέρες 
επανεµφανίστηκε η ζήτηση για βαµβάκι. Οι 
δουλειές που κλείνονται ελάχιστες και όταν 
το πριµ κυµαίνεται στα µεταβροχικά έως τα 3 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
τιµές Μαρτίου, στα 107 σεντς ανά λίµπρα.

Ξανά μείον 5 ευρώ το 
σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

555

292

250

110,41

515,70

1252,20

18,75

71,95

131,67

102,40

555

288

250

112,40

506,30

1224,00

17,86

77,75

130,67

100,98

555

285

254

115,62

526,30

1222,40

18,12

75,77

132,05

102,02

550

286

265

115,35

518,00

1266,00

17,29

83,47

137,12

102,89

545

290

274

115,75

509,70

1263,00

18,31

84,35

140,87

105,72

540

290

254

104,66

482,80

1243,40

18,22

82,45

139,72

111,16

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

330

3,29
3,20 3,22 3,24 3,23

3,30

330 330
375 383 383

27/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12
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Προσπαθεί να βρει στήριγµα στη φυσική αγορά

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
104,66   

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

290

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

254

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,30

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Απώλεια 10 σεντς η λίµπρα για τα 
συµβόλαια Μαρτίου στο βαµβάκι µε την 
αγορά να παρασύρεται από τον 
πανδηµικό πανικό.

Υποχωρεί κατά 5 ευρώ ο τόνος µετά 
από µήνες ανόδου η λίστα της Φότζια 
µε την αγορά να εµφανίζει σηµάδια 
κόπωσης.

Καµία µεταβολή για την τιµή 
παραγωγού για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στη 
λίστα της Μπολόνια. 

Υποχωρεί κατά 20 ευρώ ο τόνος η 
τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 355 ευρώ. 

Στα 3,30 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια ανάκαµψης.

02
∆ΕΚ

540 

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
02

IOYΛΟΚΤ
02

ΟΚΤ
02

ΣΕΠ
02

ΑΥΓ
02

ΝΟΕΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

IOYΛ
02

ΟΚΤ
02

ΣΕΠ
02

ΑΥΓ
02

ΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

ΟΚΤ
02

ΣΕΠ
02

ΑΥΓ
02

ΝΟΕ
02

∆ΕΚ
02

ΟΚΤ
02

ΣΕΠ
02

ΑΥΓ
02

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατά 10 σεντς υποχώρησε η διε-
θνής τιµή βάµβακος µέσα σε µια 
εβδοµάδα, µε τους δείκτες στις α-
γορές να αντιδρούν µάλλον υπερ-
βολικά στο άκουσµα της µετάλλα-
ξης Όµικρον, σε µια εξέλιξη που 
χαλάει και τις τιµές που αναρτώ-
νται στις εισόδους των ελληνικών 
εκκοκκιστηρίων. Από τα 75 λεπτά 
το κιλό, το σύσπορο υποχώρησε 
στα 70 µε 71 λεπτά παράδοση στο 
εκκοκκιστήριο και συµπεριλαµ-
βανοµένων των πριµ ποιότητας 
και ποικιλίας τα τελευταία 24ωρα.

Την ίδια ώρα, η τιµή των συµ-
βολαίων Μαρτίου 2022 στο χρη-
µατιστήριο της Νέας Υόρκης κι-
νείται κάτω από τη βάση των 105 
σεντς ανά λίµπρα, κάτω 11,92% α-
πό τα πρόσφατα υψηλά, όταν το 
ταµπλό έγραψε στις 2 Νοεµβρί-
ου τα 118,50 σεντς ανά λίµπρα. 
Πτωτική και η κινεζική αγορά, µε 

τα συµβόλαια βάµβακος Μαρτίου 
2022 στο χρηµατιστήριο εµπορευ-
µάτων της Τσεντσόου να υποχω-
ρούν στα 19.475 γουάν ο τόνος, 
κάτω 12,79% από τα υψηλά δεκα-
ετίας των 22.330 γουάν ο τόνος.

Τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες 
της Αερικής όσο και στην Ελλάδα, 
αρκετοί παραγωγοί έσπευσαν να 
φιξάρουν το σύνολο ή µέρος της 
εναποµείνασας ελεύθερης σοδειάς 
τους, µη θέλοντας να πάρουν το 
ρίσκο της αναµονής για την ανο-
δική αντίδραση. ∆ιεθνείς αναλυ-
τές εκτιµούν ότι θα υπάρξει ανο-
δική αντίδραση της αγοράς µόλις 
κάτσει η σκόνη από την πρόσφα-
τη µετάλλαξη, ωστόσο κανείς δεν 
µπορεί να προσδιορίσει µε αυτοπε-
ποίθηση την ένταση της αντίδρα-
σης και το κατά πόσο έπειτα από 
αυτή τη διόρθωση, µπορεί η αγορά 
να µπει σύντοµα στην τροχιά των 
120 σεντς ανά λίµπρα, αφού πλέ-
ον διαµορφώνονται ισχυρές αντι-
στάσεις στα 110 µε 112 σεντς και 

στα 118 σεντς ανά λίµπρα.
Στις 2 ∆εκεµβρίου κυκλοφόρησε 

και το µηνιαίο δελτίο αγοράς της 
∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Βάµβα-
κος (ICAC), η οποία πάντως εκτιµά 
πως οι τιµές θα διατηρηθούν στα 
υψηλά του εύρους καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του 2022, χωρίς ωστόσο να 
βλέπει περιθώρια επανάληψης της 
ιστορικής κούρσας που συντελέ-
στηκε την περίοδο 2010-2011 κα-
τά την οποία η διεθνής τιµή είχε 
υπερβεί τα 2 δολάρια ανά λίµπρα. 
Η έκθεση της ICAC ορίζει το εύρος 
τιµών βάµβακος για την εµπορική 
σεζόν του 2022 µεταξύ των 91 και 
119 σεντς ανά λίµπρα, µε µια µέ-
ση τιµή στα 103,29 σεντς.

Φιξάρισµα στην πτώση µε 72 λεπτά για το σύσπορο
 Επιµένει η ICAC ότι οι τιµές θα διατηρηθούν στα υψηλά του εύρους όλη τη διάρκεια του 2022
 Αρκετοί παραγωγοί φιξάρουν για να αποφύγουν το ρίσκο αναµονής µιας ανοδικής αντίδρασης 

Σταθεροποίηση της αγοράς 
στα 300 ευρώ ο τόνος για το 
καλαµπόκι παρά τις πιέσεις 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες 
σιτηρών, µε τη ζήτηση να 
παραµένει δυνατή σε όλη την 
κατηγορία των ζωοτροφικών 
πρώτων υλών. Οι τιµές 
καλαµποκιού για άµεση 
παράδοση στη Γαλλία 
διαµορφώνονται στα 245 
ευρώ, µε τα συµβόλαια 
Ιανουαρίου 2022 ελαφρώς 
πιο χαµηλά στα 243 ευρώ, µε 
παραγγελίες για ευρωπαϊκό 
καλαµπόκι να καταφθάνουν 
µαζικά από την Κίνα. Με  
δεδοµένη την κατάσταση 
στην αγορά λιπασµάτων, 
εκφράζονται ανησυχίες για 
δραστική µείωση εκτάσεων, 
κάτι που θα στηρίξει τις τιµές. 
Στην εγχώρια αγορά, µεγάλη 
παραµένει η ζήτηση για το 
τριφύλλι, όσο οι ποσότητες 
στις αποθήκες περιορίζονται. 
Η τιµή αποθήκης είναι πλέον 
στα 35 λεπτά. Στα 29 λεπτά 
το κιλό διαπραγµατεύεται και 
η σανοβρώµη.

ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ 
ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, 
35 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ

Η µετάλλαξη Όµικρον έφερε σηµαντικές 
απώλειες στο βαµβάκι την τελευταία 
εβδοµάδα µε τις τιµές Μαρτίου από τα 114 
σεντς ανά λίµπρα να φτάνουν µέσα σε λίγες 
συνεδριάσεις τα 104 σεντς. Μην ξεχνάµε 
πως στο βαµβάκι οι κερδοσκοπικές 
τοποθετήσεις στην άνοδο είχαν φτάσει σε 
επίπεδα ρεκόρ, οπότε µε τα πρώτα άσχηµα 
νέα η πτώση από τις ρευστοποιήσεις γίνεται 
απότοµη. Ευτυχώς η φυσική αγορά έχει 
αρχίσει να «ξυπνάει» κι αυτό λογικά θα φέρει 
τη στήριξη που περιµένουµε.

ΝEA ΥOΡKH
Παρά τη χρηµατιστηριακή πτώση, το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου δεν έχει βελτιωθεί, αντιθέτως οι 
δουλειές για τα µεταβροχικά µπορούν να βγουν µόνο 
στα 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
τιµές Μαρτίου ‘22. Μόλις τις δύο τελευταίες µέρες 
επανεµφανίστηκαν διστακτικά οι αγοραστές, οι οποίοι 
προσπαθούν να δεσµεύσουν τα καλύτερα δυνατά 
µεταβροχικά, τα οποία φυσικά είναι σε έλλειψη. 
Πρόκειται για εµπορικούς οίκους ή κλωστήρια στην 
Αίγυπτο. Η τουρκική αγορά είναι ανενεργή τις 
τελευταίες µέρες λόγω και της διαρκούς υποτίµησης 
της λίρας έναντι του δολαρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ανοδική αντίδραση περιµένουν οι 
αναλυτές µόλις περάσει η Όµικρον. 

ΓΙΑ ΤΟ 2022
Η έκθεση της ICAC ορίζει 

εύρος τιµών βάµβακος για 

το 2022 µεταξύ 91 και 119 

σεντς ανά λίµπρα

116,0

114,0

112,0

110,0

108,0

106,0

104,0

102,0

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21

Τρίτη
30/11

Τετάρτη
01/09

Τετάρτη
01/12

Πέµπτη
25/11

∆ευτέρα
29/11

Παρασκευή
26/11

∆ευτέρα
28/07Συνεδρίαση 01/12/2021

Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  104,19 -2,22

Μάιος ‘22 102,77 -1,84
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σταθεροποιούνται οι τιµές πα-
ραγωγού ελαιολάδου σε Ελλά-
δα και Ιταλία έπειτα από δύο ε-
βδοµάδες πτωτικής πορείας που 
έφεραν τις τιµές παραγωγού πιο 
κοντά στην Ισπανική αγορά. Η 
τελευταία δε, εµφανίζει κάποια 
πρώτα σηµάδια ανάκαµψης µε 
τη µέση τιµή για τα έξτρα παρ-
θένα ελαιόλαδα να διαµορφώ-
νεται στα 3,30 ευρώ το κιλό, α-
πό τα 3,23 ευρώ που ήταν την 
προηγούµενη εβδοµάδα.

«Ξαφνικά» στην ισπανική α-
γορά το µοµέντουµ γυρνάει, µε 
τη ζήτηση και τις παραγγελίες 
να συσσωρεύονται από την Ι-
ταλία. Στο µεταξύ, νέες εκτιµή-
σεις του υπουργείου Γεωργίας 
της Ισπανίας, κάνουν λόγο για 

µείωση της παραγωγής ελαιο-
λάδου στην τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο, κατά περίπου 5%, 
στους 1,3 εκατ. τόνους, από τους 
περίπου 1,4 εκατ. που µπήκαν 
πέρυσι στις δεξαµενές.

Έπειτα από αυτό, η Ισπανία 
έρχεται να πάρει κι αυτή θέση 
στη λίστα των χωρών που ανα-

µένουν µειωµένες παραγωγές 
φέτος, µε την Ελλάδα και την Ι-
ταλία να βλέπουν µειώσεις άνω 
του 50% σε κοµβικά παραγωγι-
κά κέντρα.

Οι τιµές παραγωγού στην Ελ-
λάδα διαµορφώνονται στα 3,30 
µε 3,50 ευρώ το κιλό στη Λακω-
νία και τη Μεσσηνία, όσο η αγο-
ρά της Κρήτης δεν διαµορφώνει 
υψηλά άνω των 3,30 ευρώ για 
τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.

Στην Ιταλία η αγορά σταθερο-
ποιείται στα 3,90 έως 4,30 ευρώ 
το κιλό στο Μπάρι για τα έξτρα 
παρθένα, όσο την επικαιρότητα 
απασχολεί η είδηση πως 1 στις 3 
ετικέτες «έξτρα παρθένου ελαιο-
λάδου» στα ράφια της γειτονικής 
χώρας, εµπίπτει στην κατηγορία 
του παρθένου έπειτα από οργα-
νοληπτικό έλεγχο που διενέργη-
σε η υπηρεσία Altroconsumo.

Φρένο στην υποχώρηση για το ελαιόλαδο
Πρώτα σηµάδια ανάκαµψης στην αγορά
Γυρνάει το µοµέντουµ στην Ισπανία, ζήτηση και παραγγελίες από Ιταλία

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Στα 3,30 µε 3,50 ευρώ το 

κιλό οι τιµές παραγωγού 

σε Λακωνία και Μεσσηνία, 

στα 3,30 ευρώ για τα έξτρα 

παρθένα η αγορά της Κρήτης 

Σ
την αγορά µας έχουν αρχί-
σει να διακρίνονται κάποια 
σηµάδια πτώσης των τιµών 
σκληρού σίτου κι αυτό είναι 

λογικό καθώς είχαµε φτάσει σε επίπεδα 
ρεκόρ, ενώ παράλληλα βιώνουµε µια 
γενικευµένη πτώση σε όλα τα εµπορεύ-

µατα. Επιπρό-
σθετα και οι 
µύλοι έχουν 
καλύψει πλέ-
ον τις ανάγκες 
τους και δεν 

έχουν το ίδιο «άγχος» να αγοράσουν 
ποσότητες. Οι τιµές στο χρηµατιστήριο 
της Φότζια µειώθηκαν για άλλη µια ε-
βδοµάδα πάλι κατά 5 ευρώ ο τόνος, 
µε τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% στα 535-540 ευρώ και τη δεύτερη 
ποιότητα στα 525-530 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 
ΟΜΙΚΡΟΝ ΧΤΥΠΗΣΕ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,50

4,30

3,30
3,50

3,30
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Αυξηµένες κατά 5% οι τιµές στη φέτα στα ελληνικά σούπερ µάρκετ, µε τις ανατιµήσεις να ανταποκρίνονται στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους 
των ζωοτροφών και συντελεστές της βιοµηχανίας να εξηγούν ότι η συγκυρία αυτή επιβάλει υψηλότερες τιµές για το πρόβειο και το κατσικίσιο γάλα.

Σε ό,τι αφορά το γιαούρτι, όπως προκύπτει από στοιχεία 
της IRI που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο DairyConference, 
αυτό κινήθηκε ανοδικά το 2020 φέρνοντας επιπλέον 
5,5 εκατ. ευρώ στην αγορά, ενώ τα στοιχεία του Σεπτεµ-
βρίου δείχνουν ότι κρατάει την αξία του ως κατηγορία. 
Σηµειωτέον ότι οι κατηγορίες που δείχνουν µεγαλύτε-
ρη άνοδο στο γιαούρτι είναι τα λειτουργικά µε ποσοστό 
ανάπτυξης πωλήσεων 21%, το κατσικίσιο γιαούρτι που 
γράφει ανάπτυξη φέτος στο εννεάµηνο στα επίπεδα του 
10% και ακολουθούν τα παιδικά και βρεφικά µε +4%.

Το γάλα στο σύνολο του έτους 2020 κινήθηκε ανοδι-

κά µε ανάπτυξη 3% και 10 εκατ. ευρώ επιπλέον σε πω-
λήσεις σε σύγκριση µε το 2019, ενώ τα στοιχεία του Σε-
πτεµβρίου δείχνουν πτώση 3,8% και απώλεια 10 εκατ. 
ευρώ σε κύκλο εργασιών στα εγχώρια σούπερ µάρκετ. 
Επιπλέον, στα στοιχεία του Σεπτεµβρίου τις µεγαλύτε-
ρες απώλειες εµφανίζουν το φρέσκο γάλα και το εβα-
πορέ, από τα οποία χάθηκαν 14 εκατ. ευρώ. Το υψη-
λής παστερίωσης κινείται ιδιαίτερα θετικά µε επιπλέ-
ον πωλήσεις κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

Ως προς το βιολογικό και το κατσικίσιο γάλα, βάσει 
των στοιχείων, συνεχίζει και το 2021 τη θετική του πο-
ρεία, ενώ το αγελαδινό γάλα που κινείτο θετικά όλο το 
2020 µε +3% ρυθµό ανάπτυξης, στο φετινό εννεάµηνο 
καταγράφει πτώση σε ποσοστό της τάξης του 5,6% και 
ταυτόχρονη απώλεια τζίρου 9 εκατ. ευρώ.

        ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ έχουν αυ-
ξηθεί κατά 30% τον τελευταίο χρό-
νο, µε εκπροσώπους της βιοµηχα-
νίας να εκτιµούν ότι σε διαφορετι-
κή περίπτωση και µε τις τιµές των 
ζωοτροφών στα ύψη «θα µιλούσα-
µε για καταστροφή της πρωτογε-
νούς παραγωγής» όπως σχολίασε 
στο DairyConference ο επικεφαλής 

των Ελληνικών Γαλακτοκοµείων, Μι-
χάλης Σαράντης. Στην ίδια συγκυρία 
στάθηκε και ο Αλέξανδρος Μποτός 
της γαλακτοβιοµηχανίας Ρούσσας, ο 
οποίος αποδίδει την ενισχυµένη ζή-
τηση για εγχώριο γάλα και στο αυ-
στηρότερο νοµικό πλαισίου επί των 
ελληνοποιήσεων που έστρεψε τη βι-
οµηχανία στην εσωτερική αγορά.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της κατηγορίας γαλα-
κτοκοµικών στο εννεάµηνο του 
2021 τρέχει µε οριακά θετικό πο-
σοστό 0,4% ενώ τα φυτικά προϊό-
ντα τρέχουν µε ποσοστό 22,5% κατά 
την ίδια χρονική περίοδο. Ως προς 
τις τιµές της φέτας κινήθηκαν ανο-
δικά µε µέση τιµή αύξησης στο 3% 

για το 2020 και το 2021 µε αύξηση 
κατά 5% σε σύγκριση µε την προη-
γούµενη χρονιά, γεγονός που εν 
πολλοίς υποστηρίζεται και από τις 
αυξήσεις στην τιµή του πρόβειου 
γάλακτος, που από τα 90 µε 95 λε-
πτά το κιλό φέτος διαµορφώθηκε 
στα 1,20 µε 1,30 ευρώ.

ΣΤΟ ΤΥΡΙ -τα στοιχεία δεν περιλαµ-
βάνουν τα ζυγιζόµενα στον πάγκο 
τυριά- το συσκευασµένο προϊόν κι-
νήθηκε θετικά µε +20% σε αξία πω-
λήσεων µε 38 εκατ. ευρώ επιπλέον 
τζίρο και στο φετινό εννεάµηνο συ-
νεχίζει µε 7%, φέρνοντας στην αγο-

ρά των ελληνικών σούπερ µάρκετ 12 
εκατ. ευρώ επιπλέον τζίρο έως και 
τον Σεπτέµβριο. Η αύξηση πωλήσε-
ων συσκευασµένου τυριού οφείλε-
ται στην πανδηµία και στις αλλαγές 
των καταναλωτικών συνηθειών, κα-
θότι οι πελάτες το προτιµούν.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7,8% κατέγραψαν τα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα στα ελληνι-
κά σούπερ µάρκετ στη διάρκεια του 
2020, ενώ τα φυτικά αναπτύχθη-
καν επίσης αλλά µε µικρότερο ρυθ-
µό από αυτόν που αναπτύσσονταν 
στο παρελθόν, όπως προκύπτει α-
πό στοιχεία της IRI που παρουσιά-
στηκαν στο συνέδριο. Το 2020 τα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα κατέγρα-
ψαν µεγαλύτερες πωλήσεις κατά 70 
εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2019. Σε 
ό,τι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ε-
τικέτας, δεν κινήθηκαν µε την ίδια 
ένταση της κατηγορίας, η οποία κυ-
ριαρχείται από τα επώνυµα προϊό-
ντα και τα λανσαρίσµατα επωνύ-
µων τυροκοµικών και καινοτοµίες.

Η ΦΕΤΑ παραµένει το δυνατό χαρτί 
της ελληνικής γαλακτοβιοµηχανί-
ας, καθώς διατηρεί το 1/4 των πω-
λήσεων τυριών στα ελληνικά σού-
περ µάρκετ. Το 2020 οι πωλήσεις 
φέτας ήταν ανοδικές 6% µε ώθη-
ση από τα προϊόντα σταθερού κω-
δικού, τα οποία αναπτύχθηκαν µε 

21% πέρυσι. Οι καταναλωτές επη-
ρεάστηκαν ως προς τις συνήθειές 
τους αγοράζοντας κυρίως συσκευ-
ασµένα προϊόντα, γεγονός που µέ-
χρι ένα βαθµό δικαιολογεί τη συ-
γκεκριµένη εικόνα. Το εννεάµηνο 
του 2021 οι πωλήσεις συσκευασµέ-
νης φέτας να κινούνται µε +1,5%.

ΤΟ 2020 ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της αξίας του 
τυριού έφτασε τα 761 εκατ. ευρώ. 
Από τα 54 εκατ. ευρώ που ήρθαν 
επιπλέον στο τυρί το 2020 τα 39 ε-
κατ. ευρώ προήλθαν από συσκευ-
ασµένους κωδικούς, ενώ το 2020 
οι πωλήσεις τυριών επί ζυγίω έφε-

ραν επιπλέον 14 εκατ. ευρώ. Εξε-
τάζοντας τα γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα ζωικής προέλευσης παραµέ-
νουν σταθερά σε πωλήσεις στη δι-
άρκεια του 2021 σε όρους αξίας µε 
αύξηση 0,4% και ανερχόµενα σε α-
ξία στα 726 εκατ. ευρώ.

Κατσικίσιο και λειτουργικά 
γιαούρτια κρατούν την ανάπτυξη
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

DAIRY CONFERENCE
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Η φέτα µπορεί να σηκώσει το βάρος των ζωοτροφών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

1,20�1,30
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

30�50%

ΑΥΞΗΣΗ

ΦΕΤΑ

5% 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

7,8% 

+70

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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PHILIP MORRIS: Η Philip 
Morris International 
ανακοίνωσε πως αναμένει τα 

κέρδη του 2021 στα 5,74-5,79 
δολάρια ανά μετοχή με τις επιπτώσεις 
από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
«Παραμένουμε σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη ισχυρής απόδοσης το 2021, 
με μια πρόβλεψη για τα κέρδη ανά 
μετοχή της χρήσης αυξημένα 13%-
14%», τόνισε ο διευθύνων Jacek 
Olczak. Αναμένει βελτιωμένη αύξηση 
των χρηστών IQOS στο δ’ τρίμηνο.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Αύξηση των 
πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2021 
καταγράφει η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ, στα 
32,48 εκατ. ευρώ από 25,74 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, 
με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 
1,94 εκατ. από 2,19 εκατ. ευρώ ένα 
χρόνο νωρίτερα.

ΝΙΚΑΣ: Μικρή βελτίωση σημείωσαν η 
κερδοφορία και οι καθαρές πωλήσεις 
του Ομίλου εταιρειών Νίκας, τόσο σε 
επίπεδο εννεάμηνου όσο και γ’ 
τριμήνου. Οι συνολικές καθαρές 
πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 
1,8% και ανήλθαν σε 43.448 χιλ. 
ευρώ σε σύγκριση με τα 42.675 χιλ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

EUROBANK:  Στο πλαίσιο της 
διαχρονικής στήριξης του ελληνικού 
Τουρισμού, η EUROBANK ενεργοποιεί 
νέο πακέτο παρεμβάσεων 750 εκατ. 
ευρώ, εστιασμένο στον ελληνικό 
ξενοδοχειακό κλάδο και στο 
οικοσύστημα που τον περιβάλλει. Οι 
νέες πρωτοβουλίες, μαζί με το πακέτο 
στήριξης των 750 εκατ. ευρώ στην 
αρχή της πανδημικής κρίσης, τον Μάιο 
του 2020, διαμορφώνουν στο 1,5 δισ. 
ευρώ την αξία των παρεμβάσεων της 
Eurobank στην τετραετία 2020-2024.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Aντιμέτωπη με μια εύθραυστη ανάπτυξη, 
έναν πληθωρισμό που επιμένει και αβε-
βαιότητες λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, 
είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εί-
χε τοποθετήσει χρονικά τις κρίσιμες απο-
φάσεις για το πρόγραμμα αγοράς ομολό-
γων στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρί-
ου και τώρα μετατίθενται για τις 3 Φεβρου-
αρίου. Αυτό προκύπτει και από δημόσιες 
δηλώσεις της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κρι-
στίν Λαγκάρντ ότι το PEPP θα παραμείνει 
ενεργό μέχρι τον Μάρτιο του 2022, ενώ ο 
αντιπρόεδρος Ντε Γκίντος δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο επέκτασης του. 

Ο Ντε Γκίντος εμφανίστηκε επιφυλα-
κτικός και ως προς τη διάρκεια των πλη-
θωριστικών πιέσεων λέγοντας πως όλοι, 
όχι μόνο η ΕΚΤ, έπεσαν έξω στις προβλέ-
ψεις σε ό,τι αφορά στη διάρκεια τους. Η 
επιβράδυνση της ανάπτυξης και η αύξη-

ση των πραγματικών αποδόσεων των ο-
μολόγων θα είναι καταλυτικής σημασί-
ας, εκτιμά η BofA, στη στρατηγική για τις 
μετοχές του 2022. Η αμερικανική τράπε-
ζα, σημειώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμι-
κή της ζώνης του ευρώ είναι επίσης πιθα-
νό να επιβραδυνθεί λόγω της εξασθένη-
σης της οικονομίας, μιας αρνητικής δη-
μοσιονομικής ώθησης και της επιβάρυν-
σης από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. 

«Αναμένουμε πάνω από 10% πτώση για 
τις ευρωπαϊκές μετοχές το 2022. Θα είναι 
ένα έτος payback (σ.σ. επιστροφής δηλα-
δή και αρνητικών αποδόσεων), καθώς η 
ανάπτυξη επιβραδύνεται και πάλι. Ως α-
ποτέλεσμα, βλέπουμε 12% πτωτική τάση 
για τον δείκτη Stoxx 600 προς τις 430 μο-
νάδες ως το τέλος του 2022», συνεχίζει η 
BofA. Βλέπει δε, εξασθένιση του ΑΕΠ των 
ΗΠΑ και υποτονική ανάπτυξη στην Κίνα.

ΔΩΔΩΝΗ
Τρεις ακόμη σημαντικές, διεθνείς 
διακρίσεις πρόσθεσε στο ενεργητικό 
της η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, 
στο πλαίσιο των φετινών World 
Cheese Awards. Συγκεκριμένα,  
το Κεφαλοτύρι ΔΩΔΩΝΗ κατέκτησε 
το χρυσό βραβείο, το Γαλοτύρι 
ΔΩΔΩΝΗ απέσπασε ασημένια 
διάκριση, ενώ τέλος το ΔΩΔΩΝΗ 
ΤουΤοστ πήρε τη χάλκινη.

ΜΕΒΓΑΛ
Η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ 
αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των 
650 ανθρώπων της, σε συνεργασία με 
το Σωματείο Εργαζομένων, προχώρησαν 
σε νέα επιχειρησιακή σύμβαση διετούς 
διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης 
ενός έτους. Η συμφωνία προβλέπει 
αύξηση 12,3% του κατώτατου μισθού, 
bonus παραγωγικότητας, εξέλιξη στην 
ιεραρχία κλπ.

Αρνητικές αποδόσεις 
προοιωνίζει το 2022

 Επιβράδυνση ανάπτυξης βλέπει η BofA 
 Η  Όμικρον μεταθέτει τα σχέδια της ΕΚΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 02/12

876,89

Τετάρτη
01/12

Τρίτη
30/11

∆ευτέρα
29/11

Πέµπτη
02/12

Παρασκευή
26/11

885

880

875

870

865

860

855

850

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2900  +16,00%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6500 +8,33% 

MEDICON HELLAS A.E. 4,1000 +5,13%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,9800   +4,76%

CAIRO MEZZ PLC 0,1814   +4,49%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,3140   -11,80%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,5200 -5,45% 

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 6,0500 -4,72%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1930 -4,46%

PERFORMANCE Α.Ε 4,9600 -3,13%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34,490.54 +1.31%
 NASDAQ Comp 15,271.90 +0.15%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,113.96 -1.58%
Λονδίνο FTSE 100 7,145.10 -0.33%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,270.91 -1.30%
Παρίσι CAC-40 6,808.24 -1.07%
Ζυρίχη SMI 12,161.90 -0.84%
Τόκιο NIKKEI-225 27,753.37 -0.65%
 
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

Όμικρον και έλλειψη εσωτερικών 
καταλυτών στο ΧΑ
Σε «σύνδεση» με τις διεθνείς εξελίξεις στο 
μέτωπο της πανδημίας βρίσκεται από το 
τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου η αγορά, 
καθώς οι περισσότεροι εγχώριοι καταλύτες 
βρίσκονται σε παύση. Όπως και στην Ευρώπη,  
η επενδυτική ψυχολογία στο ΧΑ παραμένει 
εύθραυστη καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο  
το κατά πόσο η νέα μετάλλαξη Όμικρον του 
κορονοϊού, μπορεί να οδηγήσει σε πιο αυστηρά 
μέτρα την οικονομική δραστηριότητα. Ο Γενικός 
Δείκτης ύψωσε αναχώματα στις 870 μονάδες.
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Άμεση προτεραιότητα η απασχόληση 
μερίδας ανέργων στον πρωτογενή τομέα

Κ
άθε µήνα ανακοινώνονται τα 
στατιστικά στοιχεία από τον 
ΟΑΕ∆, σχετικά µε τους ανέρ-
γους στη χώρα µας. 

Εύλογα δηµιουργούνται πολλά ερω-
τήµατα / διαπιστώσεις, οι οποίες θα ξε-
νίσουν σε πολλούς αλλά δε νοµίζω να 
διαφωνήσει κανείς:

 Τα νούµερα αυτά στην ανωτέρω κα-
τάσταση, δεδοµένα δεν είναι πραγµατι-
κά. Υπάρχουν πολλοί που απασχολού-
νται, απαιτώντας να µην ασφαλιστούν, 
ώστε να µπορούν να καρπούνται τα ό-
ποια επιδόµατα  κατά καιρούς υπάρχουν.

 Με 1.000.000 ανέργους, πως είναι 
δυνατόν να µην µπορούν να βρεθούν ερ-
γατικά χέρια για τον πρωτογενή τοµέα;

 Στην Περιφέρεια Κεντρικής και ∆υ-
τικής Μακεδονίας κάνουν αγώνα χρόνια 
τώρα να βρουν εργατικά χέρια για τη συλ-
λογή της παραγωγής των δένδρων. Για-
τί; 28.887 ανέργους καταγράφει η κατά-
σταση Ιουλίου του ΟΑΕ∆….

 Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα τε-
λευταία δύο έτη, µειώνεται δραµατικά η 
καλλιέργεια πιπεριάς και καπνού διότι 
δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και δεν ρι-
σκάρουν να µείνει η παραγωγή στο χω-
ράφι. Γιατί; 66.424 ανέργους καταγρά-
φει η κατάσταση Ιουλίου του ΟΑΕ∆…

Μα τότε, που είναι οι άνεργοι οι περι-
γράφονται στις καταστάσεις του ΟΑΕ∆;

Έχουµε φτάσει στο σηµείο, να παρα-
καλάνε οι αγρότες-παραγωγοί τον άνερ-
γο να πάει για δουλειά και ο άνεργος να 
µην δέχεται. Προφανώς και δεν είναι ό-
λοι τεµπέληδες. Μα τότε γιατί αρνούνται 
να εργαστούν; ∆ιότι για την απασχόληση 
απαιτείται ασφάλιση. Αυτό σηµαίνει ότι 

καταργείται η κάρτα 
ανεργίας και στα-
µατά το επίδοµα. 
Και καλά στις πε-
ριπτώσεις κατά τις 

οποίες η απασχόληση θα είναι µόνιµη, 
αξίζει τον κόπο. Άλλωστε ο σκοπός της 

ύπαρξης της κάρτας α-
νεργίας είναι η εύρεση 
εργασίας. 

Τι γίνεται όµως όταν 
απασχολείται κάποιος 
που κόβει την κάρτα α-
νεργίας πολλών µηνών 
ελπίζοντας σε µία µόνι-

µη εργασία και στην πράξη µετά από µε-
ρικές µέρες διαπιστώνει ότι δεν πρόκει-
ται να συνεχίσει να εργάζεται; Χάνεται 
η κάρτα ανεργίας και µαζί της τα όποια 
επιδόµατα εισέπραττε µέχρις ότου βρει 
εργασία ξανά.

Με το άρθρο 30 του νόµου 4691/2020: 
«Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την α-
ναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του 

αγροτικού τοµέα και άλλες διατάξεις». 
προστέθηκε 2η παράγραφος στο άρθρο 
92 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) και διαµορ-
φώθηκε ως εξής: 

«Άρθρο 92 Περιστασιακή εργασία εγ-
γεγραµµένων ανέργων:

1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
του ΟΑΕ∆, που πραγµατοποίησαν ως και 
εβδοµήντα (70) ηµεροµίσθια ανά δωδεκά-
µηνο, µπορούν µε αίτησή τους προς τον Ο-
ΑΕ∆ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανερ-
γίας, αφαιρουµένου του ως άνω χρόνου 
εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστή-
µατος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραµ-
µένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγ-
µατοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν απο-
τελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επι-
δότησης ανεργίας στους δικαιούχους της».

Τα 70 ηµεροµίσθια που δίνονται περι-
θώριο στον άνεργο να υλοποιήσει, χωρίς 
να απωλέσει την κάρτα ή το ταµείο ανερ-
γίας, ευελπιστώ ότι θα δώσει τη δυνατό-
τητα στους παραγωγούς να δουν επιτέ-
λους εργατικά ηµεδαπά χέρια στα χωρά-
φια τους, αλλά και στους άνεργους να 
µπορέσουν να κάνουν κάποια µεροκά-
µατα χωρίς το φόβο της απώλειας τω ό-
ποιων ευεργετηµάτων του ΟΑΕ∆.

Ελπίζω κι εύχοµαι, σύντοµα, να δού-
µε ξανά ελληνικά εργατικά χέρια στην 
ύπαιθρο. Συνεχώς το λέµε: χωρίς την 
προστασία της αγροτικής παραγωγής, 
δεν υπάρχει ούτε µεταποίηση, ούτε υ-
πηρεσίες. Καλό είναι να γίνει κατανοη-
τό αυτό από όλη την κοινωνία και τους 
ανθρώπους της.

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)

Ηλεκτρονικά όλα τα µισθωτήρια των αγροτεµαχίων

Από τη νέα καλλιεργητική περίοδο, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά όλα τα µισθωτήρια των 
αγροτεµαχίων. Ακόµη και τα χειρόγραφα που είναι σε ισχύ, θα πρέπει 
να αντικατασταθούν. Φροντίστε να τα ελέγξετε.

Φορολόγηση των 
επιδοτήσεων στο χρόνο 

είσπραξης

Τελικά οι προσπάθειες 5 ετών 
έπιασαν τόπο. Νοµοθετήθηκε το 

αυτονόητο: οι επιδοτήσεις να 
φορολογούνται στο χρόνο 

είσπραξης. Με τον τρόπο αυτό 
δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 

κάθε χρόνο συµπληρωµατικές 
δηλώσεις για τις επιδοτήσεις 

των προηγούµενων ετών.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Άνεργοι
[Αναζητούντες Εργασία]

Λοιποί 
[Μη αναζητούντες εργασία] [1]

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 
ΜΗΝΕΣ  [2]

567.244 29.279

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 
ΜΗΝΕΣ

405.737 1

ΣΥΝΟΛΟ 972.981 29.280

Κοιτώντας ανά Περιφέρεια βλέπουµε αναλυτικά:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ]

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ    
>= 12 ΜΗΝΕΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 
< 12 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

32.010 23.717 55.727

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 118.197 74.767 192.964

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 17.391 11.496 28.887

ΗΠΕΙΡΟΣ 15.844 12.149 27.993

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 39.935 26.489 66.424

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5.716 7.293 13.009

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 46.895 27.856 74.751

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 26.224 17.890 44.114

ΑΤΤΙΚΗ 205.086 141.611 346.697

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23.607 18.399 42.006

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8.173 7.108 15.281

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8.155 11.530 19.685

ΚΡΗΤΗ 20.011 25.432 45.443

ΣΥΝΟΛΟ 567.244 405.737 972.981
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την τέταρτη µεσοσταθµικά υψηλότερη 
κορυφή σε αξία αγροτικής γης, στα πε-
ρίπου 6.000 ευρώ το στρέµµα κατέχει η 
Ελλάδα µετά την Ισπανία, την Ολλαν-
δία και την Ιταλία, διατηρώντας όµως 
µέση αξία ανά στρέµµα στα 1.220 ευ-
ρώ. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοι-
χεία της Εurostat για το κόστος της α-
γροτικής γης σε ολόκληρη την επικρά-
τεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 
επισηµαίνει στατιστική υπηρεσία της 
ΕΕ, η αξία της αγροτικής γης εξαρτά-
ται από παράγοντες που σχετίζονται 
µε τη φορολογική πολιτικήη εγγύτη-
τα σε δίκτυα), παραµέτρους παραγω-
γικότητα που όπως η ποιότητα του ε-
δάφους, η κλίση, αποστράγγιση κ.λπ., 
καθώς και από τις δυνάµεις της προ-
σφοράς και της ζήτησης. Οι παρατη-
ρήσεις αυτές της Eurostat βρίσκονται 
κοντά στο σκεπτικό σχετικής µελέτης 
του 2010, όπου οι ερευνητές Γιόχαν 
Σβίνεν και Πάβελ Κλάλαν, συµπλη-
ρώνουν και τις ενισχύσεις της ΚΑΠ 
στις παραµέτρους διαµόρφωσης της 
αξίας της γης.  

Επιστρέφοντας στα στοιχεία της 
Eurostat, ανά περιφέρεια, η αξία της 
αγροτικής γης στην Ελλάδα ξεκινά α-
πό 7.700 ευρώ το στρέµµα στα περί-
χωρα της Αττικής, µε τη ∆υτική Μα-
κεδονία να διαµορφώνει τις χαµη-
λότερες τιµές στα 624 ευρώ το στρέµ-
µα. Να σηµειωθεί ότι η τάση στη χώ-

ρα είναι γενικά πτωτική, µε την εθνι-
κή µέση τιµή το 2011 να διαµορφώ-
νεται στα 1.539 ευρώ το στρέµµα, έ-
ναντι των 1.220 που είναι σήµερα. 
Μετά την Αττική τις υψηλότερες τιµές 
στην αξία της αγροτικής γης διαµορ-
φώνουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
µε 5.566 ευρώ το στρέµµα. Ακολου-
θούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου 
µε 3.793 ευρώ το στρέµµα.

Τέταρτη σε αξία αγροτικής γης έρχε-
ται η περιφέρεια της Κρήτης µε 2.348 
ευρώ το στρέµµα και ακολουθεί η Πε-
λοπόννησος µε 2.282 ευρώ το στρέµ-
µα. Η Στερεά Ελλάδα, µε 2.043 ευρώ 
το στρέµµα αξία αγροτικής γης, έρχε-
ται στην έκτη θέση. 

Στην έβδοµη και την όγδοη θέση βρί-
σκονται η Ήπειρος και η ∆υτική Ελλά-
δα µε την αγροτική γη να διαµορφώνε-

ται στα 1.934 και 1.632 ευρώ το στρέµ-
µα. Ακολουθεί η Θεσσαλία µε 1.286 
ευρώ το στρέµµα και η Κεντρική Μα-
κεδονία µε 1.018 ευρώ το στρέµµα. Σε 
τριψήφια νούµερα βρίσκονται τα Ιόνια 
Νησιά µε µέση τιµή στα 903 ευρώ το 
στρέµµα, η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη µε 785 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
τη πιο φθηνή αγροτική γη καταγράφει 
όπως σηµειώθηκε ∆υτική Μακεδονία 
µε 624 ευρώ το στρέµµα. 

Μεταξύ των κρατών-µελών, η Ολ-
λανδία κατέγραψε την υψηλότερη 
αξία για ένα εκτάριο καλλιεργήσι-
µης γης στην ΕΕ, µε τη µέση τιµή στα 
69.632 ευρώ το 2020 (6.963 περίπου 
το στρέµµα). Η αξία της καλλιεργήσι-
µης γης σε κάθε περιοχή της Ολλαν-
δίας διαµορφώνει την υψηλότερη τι-
µή στο µπλοκ.

Με 7.700 ευρώ το στρέμμα η αγροτική 
γη στα νησιά, με 624 στη Μακεδονία
Την τέταρτη υψηλότερη κορυφή σημειώνει η χώρα μας, με μέση αξία ανά στρέμμα 
αγροτικής γης στα 1.220 ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat

Αρδευόµενα
Η αγορά αρδεύσιµης 
αρόσιµης γης ήταν 
φυσικά πιο ακριβή 

από τη µη αρδευόµενη 
αρόσιµη γης σε όλες 
σχεδόν τις περιοχές, 
ενώ ήταν σχεδόν 6 

φορές πιο ακριβή στη 
Μούρθια της Ισπανίας

Υψηλότερα 
η Ολλανδία 

Μεταξύ των κρατών-
µελών, η Ολλανδία 

κατέγραψε την 
υψηλότερη αξία για 

ένα εκτάριο καλλιερ-
γήσιµης γης στην ΕΕ, 
µε τη µέση τιµή στα 

69.632 ευρώ το 2020 
(6.963 περίπου το 

στρέµµα)

Η αξία της αγροτικής γης 
εξαρτάται από τη φορολογική 
πολιτική, την περιφερειακή 
ανάπτυξη, τις δυνάµεις 
προσφοράς και ζήτησης, κ.α. 

Έως και 20
φορές πιο
ακριβό το
αγροτεµάχιο
από τον
βοσκότοπο
Σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιµα στοιχεία, η αξία 
καλλιεργήσιµης γης ήταν 
πιο ακριβή από την αξία 
µόνιµων λιβαδιών. Στα 
ελληνικά νησιά του Βορείου 
Αιγαίου η αγροτική γη 
είναι έως και 20 φορές 
ακριβότερη, διαφορά 
που εντοπίζεται και στην 
ισπανική περιοχή της 
Μούρθια. Οµοίως, η αγορά 
αρδεύσιµης αρόσιµης γης 
ήταν πιο ακριβή από τη µη 
αρδευόµενη αρόσιµη γης 
σε όλες σχεδόν τις περιοχές 
(ήταν σχεδόν έξι φορές 
πιο ακριβή στην ισπανική 
περιοχή της Μούρθια).
Μεταξύ των περιοχών της 
ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιµα στοιχεία, οι 
υψηλότερες τιµές για 
καλλιεργήσιµη γη ήταν 
στην ισπανική περιοχή των 
Καναρίων Νήσων (κατά 
µέσο όρο 120.477 ευρώ 
ανά εκτάριο το 2020). Η 
καλλιεργήσιµη γη ήταν η 
φθηνότερη στην Κροατία, 
µε ένα εκτάριο να κοστίζει 
κατά µέσο όρο 3.440 ευρώ 
το 2020. Σε περιφερειακό 
επίπεδο, ένα εκτάριο 
καλλιεργήσιµης γης κοστίζει 
λιγότερο στη νοτιοδυτική 
περιοχή (Γιουγκοζαπάντεν) 
της Βουλγαρίας (κατά µέσο 
όρο 2.051 ευρώ). 

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΗΠΕΙΡΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

7.700

5.566

3.793

2.348

2.282

2.043

1.934

1.632

1.286

1.018

903

785

624

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α
�EΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθµός των υ-
ποψήφιων δικαιούχων στη 2η πρόσκληση Α-
πονιτροποίησης των 150 εκατ. ευρώ, οι διαχει-
ριστικές αρχές τροποποίησαν τα κριτήρια µο-
ριοδότησης της ερχόµενης προκήρυξης. Συ-
γκεκριµένα, προτείνεται να δίνεται ανώτατη 
µοριοδότηση των 40 µορίων στο κριτήριο «Υ-
πόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική 
(χηµική) κατάσταση», η οποία θα αντιστοιχεί 
σε έκταση 200 στρεµµάτων. Στην περασµένη 
πρόσκληση λάµβαναν τη µέγιστη µοριοδότη-
ση εκτάσεις 1.000 στρεµµάτων, µε αποτέλε-
σµα να ενταχθούν περί τους 4.169 δικαιού-
χους. Επιπλέον εισάγεται ένα νέο κριτήριο, 
που θα µοριοδοτεί το «Ποσοστό της υπό έ-
νταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά 
συστήµατα µε κακή ποιοτική.».  Αναλυτικότε-
ρα τα κριτήρια µοριοδότησης έχουν ως εξής:

1. Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή 
ποιοτική (χηµική) κατάσταση. Συνολική υ-
πό ένταξη γεωργική γη (στρµ.) σε υπόγεια υ-
δατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµι-
κή) κατάσταση. (0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.2 µό-
ρια, 1,1 στρµ.-2 στρµ.=0.4 µόρια, 2. 1 στρµ. - 
3 στρµ.=0.6 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.=2 
µόρια, … , 199,1 στρµ. -200 στρµ.= 40 µόρια, 
>200 στρµ. = 40 µόρια).

2. Νέο κριτήριο: Ποσοστό της υπό ένταξη γε-
ωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα 
µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση σε σχέ-
ση µε την συνολική υπό ένταξη γεωργική γη 
(1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8… 100% =60 µόρια).

3. Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προ-
στατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θε-
σµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). Συ-
νολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρί-
σκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (πε-
ριοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές ε-
θνικών πάρκων). 0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.1 µό-
ριο, 1.1 στρµ-2 στρµ.= 0.2 µόρια, 2.1 στρµ.- 
3 στρµ.=0.3 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.= 1 
µόριο, … ,199,1 στρµ. -200 στρµ.=20 µόρια, 
>200 στρεµµάτων=20 µόρια)

Αιτήσεις στήριξης µέσα στο ∆εκέµβριο
Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέ-

τρου οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα 
πραγµατοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), 
ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργει-
ες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα α-
ποτελέσει το πρώτο έτος εφαρµογής των δε-

σµεύσεων. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν εντός 
του ∆εκεµβρίου σύµφωνα µε τις διαχειριστι-
κές αρχές. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια 
τα οποία: α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν 
να είναι ενταγµένα στη δράση 10.1.04 (Απο-
νιτροποίηση) ή κατά το έτος 2021, εξακολου-
θούν να είναι ενταγµένα σε άλλη δράση του 
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλι-
µατικά µέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική 
Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. να µην «µο-
νοπωλήσουν» την ενίσχυση 

Όροι Επιλεξιµότητας
Τα αγροτεµάχια, της εκµετάλλευσης που θα 

ενταχθούν στη δράση, πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι δηλωµένα ως αρδευόµενα στην 
ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος το ο-
ποίο ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, και αποτελεί το «έτος ανα-
φοράς». Όσον αφορά τη δέσµευση Γ «Χλω-
ρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στις δε-
ντροκαλλιέργειες» τα προς ένταξη αγροτε-
µάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην ως 
άνω ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη 
δενδρώδη καλλιέργεια.

Τα προς ένταξη αγροτεµάχια βρίσκονται 
εντός της περιοχής παρέµβασης

Όσον αφορά τη δέσµευση Γ «Χλωρά λί-
πανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδρο-
καλλιέργειες», για την οµάδα καλλιέργειας 
«Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των 
υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 
ελαιόδεντρα/Ha προκειµένου να εξασφαλί-
ζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα.

Τα πριµ ανά δράση
Αγρανάπαυση: Οι δικαιούχοι πρέπει να θέ-

τουν ετησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά 
ενταγµένης έκτασης, ποσοστό το οποίο δύνα-
ται να αυξηθεί έως 50% (χωρίς επιπλέον ενί-
σχυση). Το ύψος της ενίσχυσης ποικίλει ανά-
λογα µε την Περιφέρεια και θα κυµανθεί: Κα-
λαµπόκι: 43,5 έως 53,4 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 
50,2 έως 60 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανι-
κά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.

Aµειψισπορά: Οι δικαιούχοι αναλαµβά-
νουν να θέτουν ετησίως σε αµειψισπορά έ-
κταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
30% της συνολικά ενταγµένης αρδεύσιµης έ-
κτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί 
µέχρι και στο 90% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). 
Το ύψος ενίσχυσης ανά στρέµµα θα ποικίλει 

ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα οριστεί ως 
εξής: Αραβόσιτος 43,5 ευρώ έως 53,4 ευρώ το 
στρέµµα, Ζαχαρότευτλα: 35,8 έως 46,5 ευρώ, 
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 
ευρώ, Βαµβάκι 51,5 έως 60 ευρώ, Ηλίανθος 
31,6 έως 32,2 ευρώ.

Χλωρά λίπανση:  Οι δικαιούχοι θα πρέ-
πει να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυ-
τά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δεν-
δρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 20% της ενταγµένης έκτασης, ενώ 
το ποσοστό δύναται να αυξηθεί (χωρίς επι-
πλέον ενίσχυση).

Η ενίσχυση ανά στρέµµα θα οριστεί ως ε-
ξής: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ, ελιά 45,2 ευρώ, 
ροδακινιά -νεκταρινιά- βερικοκιά 31,7 ευρώ, 
µηλιά-αχλαδιά 18,8 ευρώ.

Ζώνη Ανάσχεσης: Οι δικαιούχοι θα ανα-
λάβουν να εφαρµόσουν παρυδάτια ζώνη α-
νάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κα-
τά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση α-
γροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά 
ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευ-
τικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους 
κ.ά.). Η δέσµευση θα αφορά τις εξής καλλιέρ-
γειες: Χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, ψυχαν-
θή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρέσκα λαχανι-
κά, βαµβάκι και ηλίανθο.

Μέχρι 200 στρέμματα 
δίνει μόρια η δράση 
μείωσης των νιτρικών
Δημοσιεύτηκε ο πίνακας μοριοδότησης που κόβει 
το «μονοπώλιο» στις πολύ μεγάλες αροτραίες εκτάσεις

∆εσµεύσεις 
Οι αιτήσεις στήριξης θα γίνουν 

βάσει του ΟΣ∆Ε 2021 (έτος 
αναφοράς), ενώ το έτος 2022 
(φθινοπωρινές καλλιέργειες 

2021 – εαρινές 2022) θα αποτε-
λέσει το πρώτο έτος εφαρµογής

Τουλάχιστον 30%
Οι δικαιούχοι πρέπει να θέτουν 

ετησίως σε αγρανάπαυση 
έκταση, η οποία αντιστοιχεί του-
λάχιστον στο 30% της συνολικά 

ενταγµένης έκτασης

Χλωρά λίπανση 
Οι δικαιούχοι πρέπει να εφαρµό-

ζουν χλωρά λίπανση µε φυτά 
εδαφοκάλυψης στον υποόροφο 
των δενδρώνων, σε έκταση που 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
20% της ενταγµένης έκτασης
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Από τρία χωριά, σε συγκέντρωση
οδεύει η εγχώρια τυροκομία

Η συγκέντρωση στον κλάδο 
του γάλακτος μόλις τώρα αρχίζει

Με επαμφοτερίζουσα ματιά  
η προσέγγιση του κλάδου 
από τα νέα μεγάλα funds  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η τυροκοµική παραγωγή στη χώρα µας θα µπο-
ρούσε να διέπεται από τέσσερις άξονες, προ-
βληµατικές ή όπως αλλιώς θα ήθελε κανείς να 
τις χαρακτηρίσει. Στο πρόσφατο συνέδριο του 
κλάδου, The Dairy Conference, ο διευθύνων 
σύµβουλος της ∆ωδώνη Μιχάλης Παναγιωτά-
κης, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση που θα πα-
ρουσιάσει η βιοµηχανία της φέτας, λέγοντας 
µάλιστα χαρακτηριστικά ότι «η συγκέντρωση 
στον κλάδο µόλις τώρα αρχίζει και θα είναι ε-
ντονότερη κι από αυτή που έχουµε δει να πα-
ρουσιάζεται στον κλάδο των σούπερ µάρκετ». 
Έως εδώ λοιπόν όλα καλά. Η γαλακτοβιοµη-
χανία και η τυροκοµία -όπως προαναγγέλλουν 
τα στελέχη του κλάδου- θα συγκεντρωθεί ουσι-

αστικά σε λίγους και εκλε-
κτούς παίκτες, µε την αρχή 
να έχει ήδη γίνει από το αµε-
ρικανικό fund CVC Capital 
Partners, το οποίο µε την ε-
ξαγορά της Vivartia έχει θέ-
σει υπό τον έλεγχό του και 
τη ∆έλτα που υπάγεται στον 
συγκεκριµένο όµιλο. 

Λίγο αργότερα ακολού-
θησε η εξαγορά ποσοστού 
πλειοψηφίας της ∆ωδώνη 
για να γίνει γνωστό µέσα 
στην εβδοµάδα που πέρα-
σε ότι στο χαρτοφυλάκιο του 

fund εξ Αµερικής προστέθηκε και µία εταιρεία 
εισαγωγής γάλακτος και τυροκοµικών, ονόµα-
τι, ∆.Σ. Γκατένιο Α.Ε. Η τελευταία τζίραρε 60 ε-
κατ. ευρώ το 2020, µε καθαρά κέρδη την ίδια 
χρονιά στα 3 εκατ. ευρώ. Στελέχη του κλάδου 
µε γνώση των γεγονότων δεν κρύβουν την α-
νησυχία τους για τη συγκεκριµένη κίνηση, θε-
ωρώντας ότι θα µπορούσε να επηρεαστεί η πα-
ραγωγική διαδικασία, οι ζώνες γάλακτος, εν-
δεχοµένως και η ποιότητα των προϊόντων που 
φθάνουν στο ράφι. Η ανησυχία αυτή εδράζε-
ται στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία επί σει-
ρά ετών βασίζει τη δραστηριότητά της στην ει-
σαγωγή σηµαντικών ποσοτήτων πρόβειου και 
αγελαδινού γάλακτος στην ελληνική αγορά α-
πό τη Γαλλία. Τι βεβαιώνει ότι µέρος αυτών των 
εισαγωγών δεν θα περάσουν στην παραγωγι-
κή διαδικασία των δύο άλλων εταιρειών (∆έλτα 
και ∆ωδώνη), δηµιουργώντας σηµαντικές στρε-

βλώσεις στην αγορά; Πως θα λειτουργήσει π.χ. 
ο ανταγωνισµός µε επιχειρήσεις που δεν διαθέ-
τουν την οικονοµική δυναµική και τη ρευστό-
τητα των εν λόγω εταιρειών, τις τύχες των οποί-
ων διαχειρίζεται ένα πανίσχυρο fund, η CVC, 
µε 125 δισ. δολάρια ενεργητικού υπό διαχείρι-
ση παγκοσµίως και 165 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια δεσµευµένων κεφαλαίων προς επένδυση. 

Kενό συνεννόησης στη ∆ιεπαγγελµατική
Την ίδια στιγµή κι ενώ οι συζητήσεις εστιά-

ζουν στις επόµενες εξαγορές στη βιοµηχανία 
και εποµένως τη µεγαλύτερη συγκέντρωση στον 
κλάδο, οι επικεφαλής του εθνικού µας τυριού, 
Φέτα (ΠΟΠ), αδυνατούν να οµονοήσουν, πράγ-
µα που καθυστερεί και τη συγκρότηση του ορι-
στικού προεδρείου στην ∆ιεπαγγελµατική Ορ-
γάνωση Φέτας. Η αναφορά του προσωρινού 
προέδρου της, Γιάννη Βιτάλη, ήταν χαρακτη-
ριστική και βάσει αυτής, σήµερα, τα µέλη του 
εν λόγω φορέα που τόσο θερµής υποδοχής έ-
τυχε κατά την ίδρυσή του, είναι χωρισµένα σε 
τρία στρατόπεδα. Στο ένα εξ αυτών επικεφαλής 
φέρεται να είναι ο ίδιος ο κύριος Βιτάλης, στο 
δεύτερο ηγείται ο διευθύνων σύµβουλος του 
οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, Μιχάλης Σα-
ράντης και στο τρίτο που φαίνεται να έχει βρει 
στέγη µια οµάδα µικρότερων παραγωγών - τυ-
ροκόµων, επικεφαλής είναι ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς. Η υπόθεση 
της διεπαγγελµατικής ενδέχεται να ξεκαθαρί-
σει στην επόµενη σύνοδο των µελών της οργά-
νωσης που έχει οριστεί για τις 20 ∆εκεµβρίου. 

Το αγεφύρωτο 
χάσµα ΕΛΓΟ, 
υπουργείου 
και ∆ικαιοσύνης
Ένα ακόµα σηµείο που θολώνει το 
τοπίο της τυροκοµίας και της φέτας 
ειδικότερα, είναι το χάσµα που 
υφίσταται στα θεσµικά όργανα όπως 
ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα από τη µία και την 
ελληνική ∆ικαιοσύνη από την άλλη. Η 
πρόσφατη περίπτωση της La Farm 
έδειξε πως αυτό που αποφάσισε ως 
ποινή ο ΕΛΓΟ µε την οριστική 
ανάκληση αδείας παραγωγής φέτας 
ΠΟΠ από την εταιρεία, ήρθε να το 
αναιρέσει δύο µέρες µετά το 
Εφετείο. Πρόθεση του ΥπΑΑΤ επί 
του θέµατος είναι κατά πληροφορίες 
να εναρµονίσει το πεδίο λήψης 
αποφάσεων για περιπτώσεις 
σοβαρών παραπτωµάτων όπως η 
νοθεία στη φέτα, µέσα από τον νέο 
νόµο που θα φέρει το 2022 προς 
ψήφιση στη Βουλή και τώρα 
βρίσκεται στα γραφεία του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους. 

CVC Capital 
Partners

Η γαλακτοβιοµηχα-
νία και η τυροκοµία, 
λενε τα στελέχη του 
κλάδου, θα συγκε-
ντρωθεί σε λίγους 
και εκλεκτούς της 

αγοράς, µε την αρχή 
από το αµερικανικό 
fund CVC Capital 

Partners

Έλλειψη σε
εργατικά
χέρια στην
κτηνοτροφία
Σε όλα αυτά, εκείνο που πολλοί 
φαίνεται να µην υπολογίζουν είναι 
η µείωση του αριθµού εργατών 
στην κτηνοτροφία, που προβάλει 
ως απειλητικό κενό για τον κλάδο. 
Μάλιστα, ο επικεφαλής της 
Ρούσσας Αλέξανδρος Μποτός, 
αναφέρθηκε στο ίδιο συνέδριο 
στην έλλειψη κτηνοτρόφων, 
λέγοντας ότι «ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που 
της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι 
η έλλειψη εργατικών χεριών. 
Ίσως είναι το σηµαντικότερο 
πρόβληµα αυτή τη στιγµή των 
παραγωγών», σηµείωσε. Ο ίδιος 
τόνισε ότι η πολιτεία θα πρέπει να 
το δει µε σοβαρότητα και πρόσθεσε 
ότι η ελληνική κτηνοτροφία έζησε 
τα προηγούµενα χρόνια γιατί 
υπήρχαν εργατικά χέρια από την 
Αλβανία. Γνώµη του, η Ελλάδα να 
καθίσει στο ίδιο τραπέζι µε χώρες 
όπως Πακιστάν ή Αφγανιστάν, 
όπου υφίσταται εµπειρία και γνώση 
του κτηνοτροφικού επαγγέλµατος.





ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η νέα γενιά φέρνει νέο… αέρα και 
πρόσθετη δυναµική στο «Κτήµα Αρ-
γατία», στη Νάουσα, το οποίο, µε 
την ενεργό συµµετοχή πλέον της 
δεύτερης γενιάς, ετοιµάζεται να υ-
ποδεχθεί το 2022 µε νέες ετικέτες 
οίνου, ενώ παράλληλα προωθεί 
και επέκταση του αµπελώνα του.

Στο µικρό boutique οινοποιείο, 
που συνήθως παράγει 12.000-13.000 
φιάλες και φέτος για πρώτη φορά 
θα φτάσει τις 15.000 φιάλες, δίπλα 
στην αµπελουργό και οινοποιό Χα-
ρούλα Σπινθηροπούλου, πήρε θέ-
ση, αλλά και πρωτοβουλίες ο γι-
ός της Χριστόφορος Γεωργιάδης.

Το οινοποιητικό «δίδυµο» φαί-
νεται πως έχει βρει… χηµεία και µε 
τη νέα χρονιά πρόκειται να εµπλου-
τίσει τη γκάµα των υφιστάµενων 3 
ετικετών του Κτήµατος Αργατία, µε 
άλλες 4 νέες, δύο εκ των οποίων 
είναι natural κρασιά µε οινοποίη-
ση ελάχιστης παρέµβασης. «Έχου-
µε ένα χαρµάνι Νεγκόσκα – Μαυ-
ροδάφνη, σε αναλογία 50%-50%, 
το οποίο παλαιώνει ένα χρόνο σε 
δρύινα βαρέλια. Πρόκειται για την 
πρώτη δουλειά του γιου µου και θα 
κυκλοφορήσει σε µόλις 500 φιά-
λες. Το κρασί θα βγει στην αγορά 
τη νέα χρονιά, µόλις ολοκληρώσου-

µε τις ετικέτες», είπε στην Agrenda 
η κ. Σπινθηροπούλου, προσθέτο-
ντας πως «ετοιµάζουµε και ένα Ξι-
νόµαυρο single vineyard του 2018 
από το αµπελοτόπι µας στη Λάκα, 
που θα κυκλοφορήσει κι αυτό τη 
νέα χρονιά, µόλις ετοιµαστούν οι 
ετικέτες, σε 2.000 φιάλες».

Στα σκαριά κι ένα φυσικό ροζέ
Μια άλλη δουλειά που έχει ξε-

κινήσει ο Χριστόφορος Γεωργιά-
δης, ένα ροζέ κρασί από την ποικι-
λία ξινόµαυρο, το οποίο όπως µας 
εξήγησε η κ. Σπινθηροπούλου, εί-
ναι ένα natural κρασί, χωρίς καµία 
παρέµβαση. «Τα φυσικά κρασιά εί-
ναι η νέα µόδα και νοµίζω ότι ήρ-
θε για να µείνει, γιατί ο κόσµος εν-
διαφέρεται για κρασιά που δεν έ-
χουν πολλές επεµβάσεις. Βέβαια ε-
νέχουν ένα ρίσκο, γιατί είναι κρα-
σιά που πολλές φορές µπορεί να 
µην αντέχουν πολύ. Απαιτούν, πο-
λύ καθαρό σταφύλι και κυρίως ποι-
κιλίες που έχουν κάτι που θα τις βο-
ηθήσει να κρατηθούν ζωντανά τα 
κρασιά, όπως για παράδειγµα αρ-
κετές τανίνες και υψηλή οξύτητα 
και νοµίζω ότι το ξινόµαυρο δια-
θέτει αυτά τα χαρακτηριστικά» α-
νέφερε χαρακτηριστικά.

Ελάχιστης παρέµβασης είναι και 
το τέταρτο κρασί που ετοιµάζεται στο 
Κτήµα Αργατία κι αφορά έναν ερυ-

θρό οίνο. «Είναι µια πρωτοβουλία 
των Φίλων του Ξινόµαυρου. Έρχο-
νται, τρυγάµε τα σταφύλια κι αµέ-
σως τα πατάµε σε µια 500άρα δε-
ξαµενή, χωρίς καµία απολύτως ε-
πέµβαση, µε αυθόρµητη ζύµωση 
και γηγενείς ζύµες και θα προσπα-
θήσει ο Χριστόφορος να γίνει χω-
ρίς καθόλου θειώδες», εξηγεί η οι-
νοποιός και συµπληρώνει πως «το 
δοκιµάσαµε, είναι εξαιρετικά µα-
λακό και θα κυκλοφορήσει γύρω 
στον Απρίλιο του 2022».

Στα πλάνα ο διπλασιασµός 
της έκτασης του αµπελώνα

Η επαγγελµατική ενασχόληση 
του Χριστόφορου Γεωργιάδη, µε 
την αµπελουργία και την οινοποί-
ηση, γεννά, ωστόσο, την ανάγκη 
για την επέκταση του αµπελώνα. 
«Με τα 25 στρέµµατα, ζώντας στο 

χωριό, η οικογένειά µας επιβιώνει 
και περνάµε και καλά. Όµως, πλέ-
ον, πρέπει να πάµε στα 50 στρέµ-
µατα, γιατί θα πρέπει να ζήσει και 
η οικογένεια του Χριστόφορου, ο 
οποίος περνά στο καθεστώς του νέ-
ου αγρότη, για να µπορέσει να ε-
ξασφαλίσει τις απαιτούµενες νέες 
άδειες φυτεύσεων», λέει η κ. Σπιν-
θηροπούλου και διευκρινίζει πως 
ο διπλασιασµός της έκτασης του α-
µπελώνα είναι πλάνο της επόµενης 
5ετίας, ενώ πιθανώς θα χρειαστεί 
ένα αντίστοιχο στη συνέχεια, διό-
τι και το νεότερο µέλος της οικογέ-
νειας ετοιµάζεται να αναλάβει τις 
πωλήσεις και θα πρέπει να έχει κι 
αυτός τα δικά του 25 στρέµµατα. Οι 
επεκτάσεις αυτές νοµοτελειακά θα 
οδηγήσουν και σε επέκταση του οι-
νοποιείου, το οποίο προς το παρόν 
έχει δυναµικότητα 30.000 φιαλών.

Οι Φίλοι του Ξινόµαυρου τρυγάνε τα σταφύλια στο Κτήµα Αργατία. Το οινοποιείο, που συνήθως παράγει 12.000-13.000 φιάλες, φέτος για πρώτη φορά θα φτάσει τις 15.000 φιάλες.

Στο µικρό boutique οινοποιείο, δίπλα στην αµπελουργό και 
οινοποιό Χαρούλα Σπινθηροπούλου, πήρε θέση, αλλά και 
πρωτοβουλίες ο γιός της Χριστόφορος Γεωργιάδης.

Δεύτερη γενιά 
και νέες ετικέτες
στο Κτήμα Αργατία
Το μικρό boutique οινοποιείο εμπλουτίζει τη γκάμα 
του με 4 νέα natural κρασιά ελάχιστης παρέμβασης

Περισσότερες φιάλες
Το οινοποιείο προς το 

παρόν έχει δυναµικότητα 
30.000 φιαλών, αλλά στα 

πλάνα τους είναι και η 
επέκτασή του
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Συνολικά 12 παρεµβάσεις Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης περιλαµβάνει το υπό διαβούλευση στρατη-
γικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα, σύµφωνα 
µε το πλάνο παρεµβάσεων που εκπόνησαν οι 
αρµόδιες αρχές. Συγκεκριµένα, το παρών για 
ακόµη µία περίοδο δίνουν τα Σχέδια Βελτίω-
σης (βλ. σελ. 4-5) µε 2 Μέτρα, οι Νέοι Αγρότες 
µε πριµ που µπορεί να φτάσει τα 57.500 ευρώ 
και πρώτη πρόσκληση το 2023, η Μεταποίηση 
(µόνο αγροτικό προϊόν), τα Συστήµατα Ποιό-
τητας µε επιπλέον πιστοποιήσεις προς επιδό-
τηση, το Μέτρο Συνεργασίας, οι Σύµβουλοι, η 
Κατάρτιση, η ενίσχυση Οµάδων Παραγωγών 
και η Ενεργητική Προστασία Καλλιεργειών (α-
ντιχαλαζικά κ.λπ). Νέα Μέτρα που προβλέπο-

νται αφορούν τις επενδύσεις ευζωίας των πα-
ραγωγικών ζώων και τις επενδύσεις στη βιοα-
σφάλεια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

Έκπληξη αποτελεί η παντελής απουσία Αγρο-
περιβαλλοντικών Προγραµµάτων (Κοµφούζιο, 
Νιτρικά, Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) και µέ-
νει να φανεί αν αυτά θα προστεθούν µέχρι να 
σταλεί το στρατηγικό σχέδιο στην Ευρώπη στο 
τέλος του έτους. Ή, τελικά θα καλύψουν αυτές 
τις ανάγκες οι δράσεις του νέου πρασινίσµα-
τος (οικολογικά σχήµατα). Είναι γεγονός πά-
ντως ότι τα χρήµατα για το ΠΑΑ 2023-2026 εί-
ναι περιορισµένα στα 4 δις, και ήδη τα 1,5 δις 
περίπου θα απορροφηθούν τη µεταβατική πε-
ρίοδο 2021-2022. Βέβαια, σηµειώνεται εδώ ό-
τι λείπουν και τα Leader, τα οποία σίγουρα θα 
προστεθούν στην πορεία. Στις επόµενες σελί-
δες φιλοξενούνται τα 7 Μέτρα του ΠΑΑ που 

ξεχωρίζουν στον φάκελο της διαβούλευσης. 
Όσον αφορά τώρα τις άµεσες ενισχύσεις 

(βλ. σελ. 30), στα κείµενα που κοινοποιήθη-
καν κατά τη «2η ∆ιαδικτυακή ∆ηµόσια ∆ιαβού-
λευση», επιβεβαιώνεται πως για τη νέα περί-
οδο δεν θα υπάρξει πρώτη κατανοµή δικαιω-
µάτων. Μοναδική λύση θα είναι οι µεταβιβά-
σεις για να ντύσουν «γυµνή» γη οι αγρότες 
που δεν θα µπορέσουν να µπουν στο Εθνικό 
Απόθεµα στη νέα ΚΑΠ. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως προς τα ενδια-
φερόµενα µέλη, δεν κοινοποιήθηκε φάκελος 
για τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών α-
γροτών, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για την 
τύχη του συγκεκριµένου καθεστώτος.

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται ο φάκελος 
µε το στρατηγικό σχέδιο να κατατεθεί στη Βου-
λή για διαβούλευση. 

Μετά το 2023 Νέοι Αγρότες
με πριμ μέχρι 57.500 ευρώ
Σε διαβούλευση τα 12 νέα Μέτρα του ΠΑΑ 2023-2027 για την ελληνική ΚΑΠ
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Έργα αγροτικής μεταποίησης από 400.000 έως 5 εκατ. 
ευρώ θα μπορούν να επιδοτηθούν στα νέα Προγράμματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Το βάρος σε επενδύσεις 
βιοασφάλειας και ευζωίας για κτηνοτρόφους με υψηλή 
επιδότηση σε δύο ξεχωριστά Μέτρα. Διπλή προκήρυξη 

για Νέους Αγρότες προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο (μία 
το 2023 και μία στο τέλος της περιόδου) όπου εξετάζεται 

για τους κτηνοτρόφους προσαυξημένο πριμ έως 20.000 
ευρώ για την πρώτη τους εγκατάσταση  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ1
Παρεµβάσεις σε επενδύσεις στη µεταποί-

ηση-εµπορία και  ανάπτυξη γεωργικών προ-
ϊόντων:

 Επιλέξιµοι τοµείς Κρέας – πουλερικά – 
κουνέλια, Γάλα, Αυγά, ∆ιάφορα Ζώα  (Με-
λισσοκοµία, Σηροτροφία κλπ), Ζωοτροφές, 
∆ηµητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οίνος, Ο-
πωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρµακευτικά και Α-
ρωµατικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστι-
κό Υλικό, Ξύδι.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανω-
τέρω τοµείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκ-
συγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστά-
σεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτι-
κών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µο-
νάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα 
προβλεφθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο, α-
νάλογα µε την περίπτωση. Οι µετεγκαταστά-
σεις και ο συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύο-
νται απαραίτητα από εκσυγχρονισµό αυτών.

Επιλέξιµες είναι οι αιτήσεις στήριξης που 
αφορούν σε προϋπολογισµό από 400.001 
ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ. 

Επιλέξιµοι ∆ικαιούχοι
Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, µε προϋπολο-
γισµό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον 
τις 400.001 ευρώ. 

Ένταση ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης είναι:
α) µικρά νησιά Αιγαίου: 65%
β) λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες: 45% 
γ) λοιπές περιοχές: 35%
Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπα-

νών που στοχεύουν σε µείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου 
του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις απο-
βλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως 
αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρµογής 
της παρέµβασης, προβλέπεται η προσαύξη-
ση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%. 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ2
Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατη-

γικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο 
προκηρύξεων το 2023 και το 2027 ενώ στην 
παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή  
της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων 
γεωργών έτους 2021.

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορ-
φή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης. 
∆εν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες 
αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσο-
τικών στόχων  και διαµορφώνεται ως εξής: 

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 35.000 
ευρώ για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα 
έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – 
µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

 Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 
40.000 ευρώ µε βάση τα εξής:

 α) αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η 
περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιο-
χές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νη-
σιά (νησιά µε πληθυσµό έως και  3.100 κα-
τοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε 
πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση 
των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµε-
τρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 
2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών 
περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατη-
γοριών περιοχών,

 β) αύξηση κατά 2.500 ευρώ για ζωική 
παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική 
κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται σε 
δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε 
την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο και 
αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυ-
σης, και το  υπολειπόµενο 30% µε την ολο-
κλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

Το ποσό ενίσχυσης είναι ικανοποιητικό 
ως κίνητρο για την εγκατάσταση νέων γε-
ωργών εάν συνυπολογισθεί ότι οι νέοι γε-
ωργοί λαµβάνουν και πρόσθετη συµπλη-
ρωµατική ενίσχυση από τον πρώτο πυλώ-
να, έχουν αυξηµένη µοριοδότηση και λαµ-
βάνουν το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης  ανε-
ξαρτήτως τύπου / κατηγορίας επιλέξιµης ε-
πενδυτικής δαπάνης των επενδυτικών σχε-
δίων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (σχέδια 
βελτίωσης) και εντάσσονται ως δικαιούχοι 
των δράσεων εκπαίδευσης και παροχής γε-
ωργικών συµβουλών.  

Τίθεται το ερώτηµα στη διαβούλευση αν τo 
πρίµ εγκατάστασης για αµιγώς κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι αυ-
ξηµένο κατά: α. 10.000 ευρώ, β. 15.000 ή  
γ. 20.000 ευρώ. Οπότε το µέγιστο ποσό ενί-
σχυσης µπορεί τελικά να διαµορφωθεί µε-
ταξύ 47.500 και 57.500 ευρώ. 

ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ3
Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του 
ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένει-
ες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης:
Η παρέµβαση αφορά σε όλα τα ενδεδειγµέ-
να µέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίω-
σης των ενσταβλισµένων ζώων και η βελτί-
ωση της βιοασφάλειας.

Επιλέξιµες Επενδύσεις
Τα γενικά µέτρα βιοασφάλειας, που µπο-
ρούν να ενισχυθούν µέσω της Παρέµβασης 
µπορεί να περιλαµβάνουν:
 Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περι-

µετρικού φράκτη της εκµετάλλευσης ή η-
λεκτρικής περίφραξης υψηλής έντασης, ώ-
στε να εµποδίζεται η επαφή µεταξύ των πα-
ραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµε-
τάλλευσης και των ανεπιτήρητων ζώων από 
άλλες εκµεταλλεύσεις ή/και άγριων ζώων.
 ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη καθαρής 

Δύο Μέτρα 
αποκλειστικά 
κτηνοτρόφων

Στο πλαίσιο του νέου Μέτρου Συνεργασίας, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών από συµπράξεις αγροτών-επιστηµονικής κοινότητας, οι 
οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εφαρµογή νέων, καινοτόµων 
διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
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ζώνης για την κίνηση ατόµων κατά την εί-
σοδό τους στην εκµετάλλευση, εντός αυτής 
και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων 
ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χε-
ριών, εξοπλισµός καθαρισµού και λειτουρ-
γικής απολύµανσης υποδηµάτων κατά την 
είσοδο στους θαλάµους, κλπ.
 ∆ηµιουργία ανεξάρτητων διακριτών κατάλ-

ληλων χώρων για την αποµόνωση των νε-
οεισερχόµενων και των ασθενών ζώων, κα-
θώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύ-
ξη νεκρών ζώων 
 Κατασκευή ράµπας φόρτωσης / εκφόρτω-

σης στην περίµετρο της εκµετάλλευσης, ώστε 
να µην εισέρχονται εντός αυτής µεταφορικά 
οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων.
 Αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υ-

γρασίας,κλπ. 
 Ηλεκτρονικά συστήµατα επιτήρησης.
 Εγκαταστάσεις ψύξης, θέρµανσης κατά 

προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ.
 Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων 

κατά προτεραιότητα µε φυσικά υλικά.  
 Μηχανολογικός εξοπλισµός για τον κα-

θαρισµό και απολύµανση των εγκαταστά-
σεων και οχηµάτων (π.χ. απολυµαντικές τά-
φροι, φορητές µονάδες απολύµανσης, πλυ-
στικά υψηλής πίεσης, συστήµατα καταιονι-
σµού κ.ο.κ.).
 Αντικατάσταση δαπέδων και λοιπού εξο-

πλισµού µε υλικά που περιορίζουν τον τραυ-
µατισµό των ζώων. 
 Προµήθεια φορητού υγειονοµικού εξο-

πλισµού.   
  Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµά-

των προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και 
των σταβλικών εγκαταστάσεων από φυσικές 
καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόµενα 
(πυρκαγιά, παρατεταµένους καύσωνες, πχ 
πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού, κλπ).

∆ικαιούχοι της παρέµβασης
∆ικαιούχοι της Παρέµβασης µπορεί να εί-
ναι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκµεταλλεύ-
σεων (φυσικά κατά κύριο επάγγελµα κτηνο-
τρόφοι ή νοµικά πρόσωπα ) συστηµατικής ε-
κτροφής (αιγοπροβατοτροφίας,  βοoτροφί-
ας, χοιροτροφίας, πουλερικών).
H ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή επιχορή-
γησης και το ύψος της υπολογίζεται ως πο-
σοστό των επιλέξιµων δαπανών. Η ενίσχυ-
ση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γε-
ωργό (κτηνοτρόφο).
∆εδοµένου ότι η σηµασία πρόληψης είναι 
εξαιρετικής σηµασίας για την πρόληψη και 
τον έλεγχο των νόσων των ζώων και των ζο-
ωνόσων το ποσοστό στήριξης των επενδυ-
τικών σχεδίων ανέρχεται στο 80% του πο-
σού των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών.  
Ο µέγιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη 
και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 100.000 
ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 25.000 ευρώ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ4

Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις που συµβάλουν στην προστασία από 
φυσικές καταστροφές:

Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε 

ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου 
από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, 
το χαλάζι, τη βροχή, τις πληµµύρες, την ξη-
ρασία και τις πυρκαγιές καθώς και προστα-
σία ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές α-
σθένειες και φυσικές καταστροφές.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπά-
νες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προ-
ληπτικών δράσεων:

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστη-
µάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργει-
ών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρµατό-
σχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστη-
µάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου 
και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως 
από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθη-
τήρες καπνού κ.λπ.

∆ικαιούχοι παρέµβασης
Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων µε την ιδιότητα του γεωργού ή σε οµά-
δες γεωργών (όπως οµάδες παραγωγών, ορ-
γανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτι-
κές οργανώσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα ο 
δικαιούχος πρέπει να είναι έως 61 ετών και 
να έχει αποπληρώσει τις εισφορές ΕΛΓΑ. 

Ύψος και ένταση ενίσχυσης
α) Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός 

που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολο-
γισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης 
ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νο-
µικού προσώπου έως τις 400.000,00 ευρώ.

β) Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός 
που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπο-
λογισµούς για τον προσδιορισµό της στήρι-
ξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήµα Γεωρ-
γών έως το 1.000.000 ευρώ.

γ) Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών 
ή νοµικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και 
των Συλλογικών Σχηµάτων Γεωργών στο 100%.

ΟΜΑ∆ΕΣ5
Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Πα-

ραγωγών και επαγγελµατικών οργανώσε-
ων στο τοµέα της Γεωργίας: 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έ-
χουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώ-
σεις παραγωγών και διεπαγγελµατικές ορ-
γανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επί-
σηµα µετά τη δηµοσίευση του ν.4384/2016 
όπως ισχύει κάθε φορά και ανήκουν στην 
κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές 
ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και κοι-
νοτική νοµοθεσία.

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµά-
δες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 
16, για τις οµάδες ζωικής παραγωγής 10 και 
µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγή 
τις 150.000. Αντίστοιχα  ο ελάχιστος αριθµός 
µελών για τις οργανώσεις παραγωγών φυ-
τικής παραγωγής είναι 50, για τις οργανώ-
σεις ζωικής παραγωγής 26 και µε ελάχιστη 
αξία διακινούµενης παραγωγής τις 500.000. 
και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής  
παραγωγής είναι 50 και για της οργανώσεις 
26 . Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύ-
νολο των νήσων (εκτός Κρήτης και Έυβοι-
ας) για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορ-
φώνονται στο 50% των ανωτέρω.

Η οικονοµική στήριξη για τη σύσταση των 
νέων οµάδων παραγωγών, οργανώσεων πα-
ραγωγών και διεπαγγελµατικών οργανώσε-
ων χορηγείται σε ετήσια βάση µε τη µορφή 
ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) 
που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπο-
ρεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας 
παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών µε-
τά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
αιτήµατος στήριξης. Το ποσό στήριξης µπο-
ρεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ και ισούται α-
νά έτος µε ποσοστό της αξίς παραγωγής του 
συλλογικού σχήµατος (10% το πρώτο έτος, 
8% το δεύτερο,...., 2% το πέµπτο).

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ6

Παρεµβάσεις σε Συστήµατα Ποιότητας Γε-
ωργικών Προϊόντων και Τροφίµων. Στο πλαί-
σιο της Παρέµβασης προβλέπεται η Στήριξη 

για νέες συµµετοχές σε συστήµατα ποιότητας
Για όλα τα επιλέξιµα συστήµατα ποιότη-

τας, δικαιούχοι δύνανται να είναι παραγω-
γοί, φυσικά (έως 60 ετών) ή νοµικά πρόσωπα.
Επιλέξιµα συστήµατα ποιότητας

Για κάθε σύστηµα ποιότητας ανά εκµε-
τάλλευση θα ισχύει ανώτατο όριο επιλέξι-
µης δαπάνης, όπως αποτυπώνεται στον πα-
ρακάτω Πίνακα (στοιχεία βάσει µελετών του 
Υπουργείου):

1. Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ: 810 ευρώ.
2. Κρασία (ΚΥΑ 5833/155045/12-12-2013) 

µε ονοµασίες προέλευσης και τις γεωγραφι-
κές ενδείξεις της ΕΕ, 1.300 ευρώ.

3. Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής: 810 ευρώ.
4. Βιολογική Παραγωγή: 2.020 ευρώ.
5. Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων 

(Καν. (ΕΚ) 543/2008 & Καν. (ΕΚ) 589/2008):   
3.000 ευρώ.

6. Βόειο κρέας ποιότητας: 2.620 ευρώ.
7. AGRO 2-1/(AGRO 2-2)-ECOLABEL: 1.319 

ευρώ.
8. AGRO 3: 2.300 ευρώ.
9. AGRO 7: 1.300 ευρώ.
10. Agro 2 (πρότυπα Agro 2.1 και Agro 

2.2) στην καλλιέργεια του βαµβακιού: 540-
856 ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% 
των επιλέξιµων δαπανών της δράσης.

ΕΥΖΩΙΑ7
Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριµέ-

νες ενέργειες/δεσµεύσεις για την καλή µε-
ταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare 
Quality®, 2009).

Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν παρεµβά-
σεις που κατηγοριοποιούνται σε µια ή πε-
ρισσότερες από τις τέσσερεις κατηγορίες: 
(α) ∆ιατροφή, (β) Σταβλισµό, (γ) Υγεία και 
(δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογι-
κής συµπεριφοράς των ζώων, σύµφωνα µε 
τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Υψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση παρέχεται για 5 έτη (όσο διά-

στηµα αναλαµβάνονται οι νέες δεσµεύσεις) 
και αντιστοιχεί για κάθε δράση σε:

 ∆ράση 1. Χοίροι: 377,7 ευρώ ανά Μο-
νάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 4 κεφαλές)

 ∆ράση 2. Κρεοπαραγωγές Όρνιθες ε-
κτροφής: 197,53ευρώ  ανά Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 77 πτηνά)

 ∆ράση 3. Ωοπαραγωγές όρνιθες ελευ-
θέρας και βιολογικής εκτροφής: 200,30 ευ-
ρώ ανά Μονάδα Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 
77 πτηνά) 

 ∆ράση 4. Αιγοπροβάτα: 497,70 ευρώ α-
νά ΜΖΚ (ΜΖΚ: 7 κεφαλές)

 ∆ράση 5. Βοοειδή: 435,20 ευρώ ανά ΜΖΚ 
(ΜΖΚ: 2 κεφαλές)

Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήµατος, ως αποτέλεσµα 
των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν, καλύ-
πτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 
5% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που 
καταβλήθηκε για τις δεσµεύσεις καλής µε-
ταχείρισης των ζώων.

Κτηνοτρόφοι
Οι κάτοχοι κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων θα μπορούν 
να επιδοτηθούν για επενδύσεις 
ευζωίας και βιοασφάλειας στις 
εκμεταλλεύσεις τους.

Η ενίσχυση για την Ευζωία 
παρέχεται για 5 έτη (όσο διά-
στημα αναλαμβάνονται οι νέες 
δεσμεύσεις) και αντιστοιχεί για τα 
αιγοπροβάτα στα 497,70 ευρώ ανά 
ΜΖΚ (ΜΖΚ: 7 κεφαλές).

Σχήματα
Στη νέα περίοδο θα προκηρυχθεί 
ξανά το Μέτρο ενίσχυσης των 
Ομάδων και Οργανώσεων παραγω-
γών, που για μία 5ετία θα μπορούν 
να λαμβάνουν έως 100.000 ευρώ 
ετησίως. 

Το Μέτρο Συνεργασία θα επανα-
προκηρυχθεί για Επιχειρησιακές 
Ομάδες που θα «κατεβάσουν» 
φάκελο για καινοτόμα έργα στον 
πρωτογενή τομέα.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων που 
έχουν στην κατοχή τους σήµερα, θα 
πορευθούν στη νέα ΚΑΠ οι αγρότες, 
καθώς δεν θα υπάρξει νέα µοιρασιά ή 
«πρώτη κατανοµή» όπως ονοµάστη-
κε την τρέχουσα περίοδο. Αυτό επι-
βεβαιώνει το έγγραφο διαβούλευσης 
για τη βασική ενίσχυση στην Ελλά-
δα, µε την πληρωµή να διατίθεται σε 
όσους έχουν αποκτήσει δικαιώµατα:

(α) µέσω χορήγησης δικαιωµάτων 
το έτος ενίσχυσης 2015, 

(β) µέσω χορήγησης δικαιωµάτων 
από το εθνικό απόθεµα, 

(γ) µε µεταβίβαση.
(δ) οι οποίοι αποκτούν δικαιώµατα 

ενίσχυσης από το 2023 και µετά, είτε 
από το εθνικό απόθεµα, είτε µέσω µε-
ταβίβασης δικαιωµάτων ενίσχυσης. 

Παράλληλα, τίθεται ελάχιστο όριο 
έκτασης για την οποία µπορεί να ζη-
τηθεί η χορήγηση δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης, τα 4 στρέµµατα. 

Κατά τα άλλα στο έγγραφο διαβού-
λευσης αναφέρεται πως η ενίσχυση 
αυτή θα συνεχίσει να χορηγείται βά-
σει «δικαιωµάτων», τα οποία χορη-
γούνται ανά αγρονοµική περιφέρεια 
(Βοσκότοπων, Αρόσιµων Εκτάσεων 
και Μόνιµων Καλλιεργειών), κατά 
συνέπεια, το ποσό της ενίσχυσης α-
νά επιλέξιµο εκτάριο διαφοροποιεί-
ται ανάµεσα στις τρεις αγρονοµικές 
περιφέρειες της χώρας. 

Ωστόσο, εδώ, τίθεται το ερώτηµα 
προς τους συµµετέχοντες στη δια-
βούλευση αν θα πρέπει τελικά: Να 
συγχωνευθούν σε µία οι περιφέρει-
ες ενίσχυσης (µοναδιαία αξία ίδια 
παντού) ή να γίνουν τέσσερις οι α-

γρονοµικές περιφέρειες µε την προ-
σθήκη της ελαιοκαλλιέργειας: (Βο-
σκότοποι, Αρόσιµες Εκτάσεις, Ελαι-
οκαλλιέργεια, Λοιπές Μόνιµες Καλ-
λιέργειες). 

Προς το παρόν όλες οι παρουσιά-
σεις του ΥΠΑΑΤ έχουν γίνει µε βά-
ση τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, ο-
πότε δύσκολα θα αλλάξει κάτι εντός 
του µήνα και, µέχρι την υποβολή του 
στρατηγικού σχεδίου.

Κατά τα άλλα, προβλέπεται ως γνω-
στόν και η κατάργηση των ιστορικών 
δικαιωµάτων. «Για την περίοδο 2023-

2026 θα πραγµατοποιηθεί σύγκλιση 
της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης προς ενιαία τιµή µονάδας («flat 
rate») σε επίπεδο αγρονοµικής περι-
φέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήµα-
τα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 
2026. Αυτό σηµαίνει ότι το 2026, ε-
ντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, 
η µοναδιαία αξία όλων των δικαιω-
µάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί µε τον 
περιφερειακό µέσο όρο, δηλ. µε τη 
µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης της εν λόγω περιφέρειας.», ανα-
φέρει το σχετικό έγγραφο. 

Με ίδιο αριθμό αλλά νέα αξία τα δικαιώματα 
Δεν θα ανοίξει όπως την τρέχουσα περίοδο διαδικασία για «πρώτη κατανομή δικαιωμάτων» λένε οι αρχές

Ερώτηµα
Τίθεται το ερώτηµα 

αν θα πρέπει να 
συγχωνευθούν σε 
µία οι περιφέρειες 

ενίσχυσης ή να 
γίνουν 4 οι αγρονο-
µικές περιφέρειες 

µε την προσθήκη της 
ελαιοκαλλιέργειας

Σύγκλιση 
Την περίοδο 2023-

2026 θα γίνει 
σύγκλιση της αξίας 
των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης προς 

ενιαία τιµή 
µονάδας σε επίπεδο 

περιφέρειας, σε 
τέσσερα ισόποσα 

βήµατα 

Από 19 περιορίστηκαν σε 12 οι δράσεις για το νέο πρασίνισµα

Από τις 19 δράσεις που είχε ανακοινώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός τελικά οι 
12 φαίνεται να προκρίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών σχηµάτων (νέο πρασίνισµα). Συγκεκριµένα:
1. Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων µικρού βιολογικού κύκλου. 
2. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων. 
3. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων καλλιεργειών. 
4. Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<10ha).
5. Αύξηση της έκτασης εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης.
6. Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
7. ∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
8. ∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
9. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων – Γεωργία ακριβείας.
10. ∆ιαχείριση βοσκοτόπων.
11. ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.
12. Ενίσχυση για τη διατήρηση των µεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Η λίστα µε 
τις συνδεδεµένες 
στη διαβούλευση
Στη διαβούλευση που ξεκίνησε 
την 1η ∆εκεµβρίου και τελείωσε 
την περασµένη Παρασκευή 3 
∆εκεµβρίου, φιλοξενήθηκε η νέα 
λίστα µε τις συνδεδεµένες όπως 
αυτές προτείνεται να 
ενεργοποιηθούν από το 
σύµβουλο της νέας ΚΑΠ. Σε 
αυτές περιλαµβάνονται τα εξής 
προϊόντα:
1) Σκληρό σιτάρι: 8 ευρώ το 
στρέµµα, 12,8 εκατ. ευρώ
2) Μαλακό σιτάρι: 8 ευρώ το 
στρέµµα, 4,65 εκατ. ευρώ
3) Κριθάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 
6,6 εκατ. ευρώ
4α) Βόειο κρέας (τύπος Α): 
Επιδότηση σε θηλυκά βοοειδή 
ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών 
που έχουν γεννήσει στο έτος 
ενίσχυσης. 32 ευρώ το ζώο, 6,7 
εκατ. ευρώ
4β) Βόειο κρέας (τύπος Β): 
Γεννηµένα µοσχάρια στην 
Ελλάδα. 160 ευρώ το ζώο, 2,06 
εκατ. ευρώ
4γ) Βόειο κρέας (τύπος Γ): 
Εκτρεφόµενα µοσχάρια για άνω 
των 5 µηνών (14-20 µηνών) 
200 ευρώ, 28,1 εκατ. ευρώ
5) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή: 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
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