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Το ρεύμα 
πυροδοτεί
αγροτικές 
αντιδράσεις
Ακριβό ρεύμα και ανατιμήσεις στα εφόδια 

βγάζουν απαγορευτικό στις περισσότερες  

καλλιέργειες και αγρότες στο δρόμο σελ. 12, 47

Αναβάλλεται 
η 29η Agrotica  
Μάιο τα Σχέδια 
Βελτίωσης

σελ. 20

Πρώτα βγαίνει 
η ψυχή και 
μετά έρχεται 
το τσεκ

σελ. 6, 8-9

Πυκνά τα νέα 
Προγράμματα,  
Νέοι Αγρότες 
προς παράταση

σελ. 16-17, 18-19

Για απαλή ελαιοσυλλογή  
Η νέα ελαιοσυλλεκτική Braud 9090Χ διαθέτει 
τεχνολογία τινάγµατος που ελαχιστοποιεί τις 
απώλειες και προστατεύει την ελιά. σελ. 20-37

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Μέχρι 23 Δεκεμβρίου 
τα 70 εκατ. υπόλοιπα 
από τον παγετό σελ. 6, 46

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
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84,76
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302
195
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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μικρές οι διορθώσεις 
στα χρηματιστήρια, 
διλήμματα το 2022 σελ. 22
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα 500 ευρώ ο τόνος FOB οι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου 
στη χώρα µας από Ιταλούς αγοραστές, υποσχόµενη τιµή στα 
687 δολάρια ο τόνος η δουλειά της Τυνησίας. Λίγες δουλειές 
στην αγορά βάµβακος µε προορισµό την Αίγυπτο στα 110 
σεντς ανά λίµπρα. Ανοδικό γύρισµα που µένει να αποτυπωθεί 
και στις τιµές παραγωγού στα ελαιοκοµικά κέντρα της 
Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου.

Μονίλια στα πυρηνόκαρπα
Οι ασκοµύκητες Monilinia fructicοla, 
Monilinia laxa και Monilinia fructigena 
προσβάλλουν όλες τις ποικιλίες 
συµπύρηνων και επιτραπέζιων 
ροδάκινων. Τα συµπτώµατα της 
προσβολής των καρπών µπορεί να 
εκδηλωθούν και µετά τη συγκοµιδή 
ακόµα και στα ψυγεία αποθήκευσης. 
Οι προσβεβληµένοι καρποί προοδευτικά 
αφυδατώνονται, ζαρώνουν και τελικά 
ξηραίνονται και µουµιοποιούνται. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης, οι 
µουµιοποιηµένοι καρποί που παρέµειναν 
πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, 
διατηρούν το µόλυσµα της µονίλιας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα. 

∆ιαχειµάζει ως την άνοιξη
Ο µύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, 
δηµιουργώντας πληγές από τις οποίες 
εκρέει κόµµι και σχηµατίζονται έλκη. 
Από τους καρπούς και τα έλκη θα 
προέλθουν οι πρωτογενείς µολύνσεις 
που θα µολύνουν τα άνθη. Οι ειδικοί 
συνιστούν την εξαφάνιση των αρχικών 
εστιών µόλυνσης, µε τον καθαρισµό 
και την καταστροφή όλων των κλάδων 
που φέρουν έλκη, καθώς και των 
µουµιοποιηµένων καρπών στα δέντρα 
και το έδαφος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-12-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες, τοπικά 
ισχυρές στις Κυκλάδες και από το 
βράδυ στα βόρεια. Χιονοπτώσεις 
στα ορεινά κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά. Άνεµοι νότιοι 
νοτιοδυτικοί ισχυροί κατά τόπους 
στα νότια πελάγη πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 12-12-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, 
την ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου. 
Άνεµοι µέτριας έντασης στο 
ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση στα 
βορειοδυτικά, µε κάποια 
πιθανότητα παγετού.

∆ευτέρα 13-12-2021
και Τρίτη 14-12-2021
Άστατος καιρός κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε σποραδικές 
βροχές, αλλά και µε διαστήµατα 
ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές και 
µεµονωµένες καταιγίδες και λίγα 
χιόνια στα ορεινά της Ανατολικής 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Μακεδονίας και Θράκης. Άνεµοι 
δυτικοί βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης κατά τόπους στο Ιόνιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση 
σε όλη τη χώρα µε παγετό στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τετάρτη 15-12-2021 ως
Παρασκευή 17-12-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις και τοπικές 
βροχές στα ανατολικά και νότια. 
Λίγα χιόνια στα βορειοανατολικά 
ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοδυτικοί µέτριας 
έντασης µε βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Άνεµοι στα 
ανατολικά 5-8 και 
στα νότια πελάγη 
πρόσκαιρα 9 
µποφόρ, στα δυτικά 
από 4-6 και κατά 
τόπους στο Ιόνιο 7 
µποφόρ. 
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Όλοι θέλουν τους αγρότες επιχειρηµατίες, ό-
µως λίγοι αντιλαµβάνονται ότι οι αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις είναι επιχειρήσεις, ε-
ποµένως, όταν υποχρεώνονται να παρά-
γουν ζηµιές οδηγούνται στη χρεοκοπία. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ενέργειας 
και πρώτων υλών - εφοδίων, οδηγούν µε 
µαθηµατική ακρίβεια σε οικονοµική κα-
τάρρευση το µεγαλύτερο µέρος των µο-
νάδων που δραστηριοποιούνται στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής. 

Πιο συγκεκριµένα, ο διπλασιασµός στα τιµολό-
για του αγροτικού ρεύµατος, ο τριπλασι-
ασµός στο κόστος των λιπασµάτων και η 
αύξηση άνω του 50% στο αγροτικό πετρέ-
λαιο, είναι παράµετροι που δεν αφοµοιώνο-
νται από την εν γένει οικονοµική λειτουρ-
γία των αγροτικών επιχειρήσεων και φυσι-
κά δεν αντισταθµίζονται από την όποια αύ-
ξηση στις τιµές των αγροτικών προϊόντων. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σοβαρή ά-
νοδος των τιµών παραγωγού αφορά σε λί-
γα µόνο αγροτικά προϊόντα, µε πιο χαρα-
κτηριστικά το σκληρό σιτάρι, το καλαµπό-
κι και το βαµβάκι. Αντίθετα η δραστική ε-
πιβάρυνση του κόστους παραγωγής διαχέ-
εται σε όλο το φάσµα της αγροτικής δρα-
στηριότητας, δηλαδή σε όλα τα προϊόντα. 

Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των αγροτικών εσόδων δεν προέρ-
χεται από την αγορά αλλά από τις κοινοτι-
κές ενισχύσεις (επιδοτήσεις), οι οποίες όχι 
µόνο δεν αυξάνονται αλλά βαίνουν συνε-
χώς µειούµενες, τότε καθίσταται σαφές ό-
τι η απήχηση της ανόδου των τιµών παρα-
γωγού είναι ακόµα µικρότερη.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιθύνοντες οφείλουν να 
αντιληφθούν ότι µε βάση τα σηµερινά δε-
δοµένα, η παραγωγική διαδικασία σε µια 
σειρά από αγροτικά προϊόντα κρίσιµης 
σηµασίας και µεγάλης εµβέλειας, όπως εί-
ναι τα σιτηρά, η καλλιέργεια ελιάς, τα υ-
παίθρια κηπευτικά και πολλά άλλα, καθί-
σταται παντελώς ασύµφορη. 

Το ξέσπασµα της καταιγίδας, από το οικονοµι-
κό αδιέξοδο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων που στηρίζουν σήµερα αυτές τις καλλι-
έργειες είναι θέµα χρόνου, καθώς τα οικο-
νοµικά περιθώρια που πάντοτε ήταν ασφυ-
κτικά, τώρα εξαντλούνται. Σηµειωτέον ότι η 
στρόφιγγα του δανεισµού γι’ αυτές τις επι-
χειρήσεις έχει κλείσει προ πολλού. Το γεγο-
νός ότι η πανδηµία και οι συνθήκες κοινω-
νικής αποστασιοποίησης δυσκολεύουν πε-
ραιτέρω την συλλογική έκφραση των συ-
ντελεστών του αγροτικού χώρου δεν σηµαί-
νει ότι υπάρχουν ακόµα αντοχές. Οι αρµό-
διες αρχές, υποχρεούνται να πάρουν χαρτί 
και µολύβι, πριν να είναι πολύ αργά.

Agrenda

Τώρα χρειάζεται
χαρτί και μολύβι
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Περισσότερους δικαιούχους στην 
αναδιανεµητική ενίσχυση µε την 
αύξηση των ανώτατων στρεµµατι-
κών ορίων, αποφάσισε να εντάξει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µειώνοντας ωστόσο το τελικό 
στρεµµατικό ποσό που θα φτάσει 
στις τσέπες τους. Όπως ανακοι-
νώθηκε από τον υπουργό, Σπή-
λιο Λιβανό κατά την παρουσίαση 
του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 
στην Επιτροπή Εµπορίου της Βου-
λής την περασµένη Τετάρτη, τα κα-
τώτατα και ανώτατα όρια καθορί-
ζονται αντίστοιχα:

Για τις αροτραίες  καλλιέργει-
ες στα 20 και 110 στρέµµατα/εκ-
µετάλλευση.

Για τις δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες στα 10 και 40 στρέµµατα/
εκµετάλλευση.

Για τους βοσκότοπους στα 10 
και 170 στρέµµατα/εκµετάλλευση.

Στα παραπάνω όριο υπολογίζεται 
πως αντιστοιχούν πάνω των 50% 
των ελληνικών εκµεταλλεύσεων.  

Αυτό σηµαίνει πως ένας παρα-
γωγός µε 100 στρέµµατα καλα-
µπόκι και 150 στρέµµατα βοσκό-
τοπου θα λάβει ξεχωριστό ανα-
διανεµητικό πριµ για τις δύο του 

δραστηριότητες. Το συνολικό πο-
σό που θα δοθεί για την αναδια-
νεµητική ενίσχυση ορίστηκε στα 
170.240.000 ευρώ ετησίως. Προς 
το παρόν δεν υπάρχει κάποια εκτί-
µηση για το στρεµµατικό ποσό, αλ-
λά σίγουρα θα είναι λιγότερα α-
πό τα 15 ευρώ το στρέµµα που εί-
χαν υπολογιστεί εφόσον τα όρια 
έµεναν στα 90, 30 και 138 στρέµ-
µατα (ανώτατο στρεµµατικό όριο) 
για αροτραίες, δενδρώδεις και βο-
σκοτόπια αντίστοιχα. 

Η χρηµατοδότηση της βασικής 
ενίσχυσης στα 878 εκατ. ευρώ

Από εκεί και πέρα, στην παρου-
σίαση του στρατηγικού σχεδίου 
παρουσιάστηκε και η δοµή του Α’ 
Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις), του-
λάχιστον χρηµατοδοτικά, καθώς ι-
διαίτερη ανάλυση ανά παρέµβα-
ση δεν υπήρξε, παρά το γεγονός 
ότι βρισκόµαστε λίγες ηµέρες πριν 
την τελική υποβολή προς τις ευρω-

παϊκές αρχές. Όπως ανακοινώθη-
κε η βασική ενίσχυση θα διαµορ-
φωθεί στα 878.620.000, δηλαδή 
κατά 200 εκατ. ευρώ λιγότερα σε 
σχέση µε την τρέχουσα προγραµ-
µατική περίοδο µε άµεση επίπτω-
ση στο τσεκ της νέας προγραµµατι-
κής περιόδου (βλ. σελ. 5). Κατά τα 
άλλα, επαναλήφθηκε η πρόθεση 
κατάργησης των ιστορικών δικαι-
ωµάτων µε σύγκλιση ενισχύσεων 
που θα ξεκινήσει από το 2022 και 
θα πάει έως το 2026. Όσον αφορά 
τον ορισµό για τους ενεργούς α-
γρότες, ο κ. Λιβανός ανέφερε ότι 
θα εξετάζεται το περασµένο έτος 
ενισχύσεων (δηλαδή για το 2023 
το 2022 κ.ο.κ) και όσοι λαµβάνουν 
άνω των 5.000 ευρώ άµεσες ενι-
σχύσεις θα πρέπει να είναι εγγε-
γραµµένοι στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Α-
γροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων) όπου θα τους ζητείται η 
προσκόµιση στοιχείων σχετικά µε 
την παραγωγή, όπως τιµολογίων 
αγοράς εισροών & πώλησης προ-
ϊόντων, από τις οποίες εξαρτάται 
και η καταβολή των επιδοτήσεων. 

Για όσους λαµβάνουν κάτω των 
5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις (συ-
µπεριλαµβάνονται στο ποσό οι 
συνδεδεµένες, το πρασίνισµα, η 
ειδική βάµβακος) δεν θα υπάρχει 
η ως άνω υποχρέωση. 

Περισσότερα στρέμματα  
μικρότερο πριμ αναδιανεμητικής

Αυξάνονται 

τα ανώτερα 

στρεμματικά 

όρια που δίνουν 

το δικαίωμα της 

αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης για τη νέα 

ΚΑΠ, με το μέγιστο 

όριο για αρόσιμες 

να φτάνει τα 110 

στρέμματα, για 

δενδρώδεις 

τα 40 και για τους 

βοσκοτόπους τα 170 

στρέμματα
Κονδύλια

Ο προϋπολογισµός της 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
υπολογίστηκε στα 170 εκατ. 
ευρώ τελικά και θα αφορά 

περισσότερες εκµεταλλεύσεις

Ενεργοί
Για τους ενεργούς 
αγρότες, θα εξετάζεται 
το περασµένο έτος 
ενισχύσεων (δηλαδή για 
το 2023 το 2022 κ.ο.κ) 
και όσοι λαµβάνουν άνω 
των 5.000 ευρώ άµεσες 
ενισχύσεις θα πρέπει να 
είναι εγγεγραµµένοι στο 
ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων) όπου θα 
τους ζητείται η προσκόµιση 
στοιχείων σχετικά 
µε την παραγωγή, όπως 
τιµολογίων αγοράς 
εισροών & πώλησης 
προϊόντων, από τις οποίες 
εξαρτάται και η καταβολή 
των επιδοτήσεων. 

Τσεκ
Η βασική ενίσχυση 
θα διαµορφωθεί στα 
878.620.000, δηλαδή 
κατά 200 εκατ. ευρώ 
λιγότερα σε σχέση µε την 
τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο µε άµεση 
επίπτωση στο τσεκ της 
νέας προγραµµατικής 
περιόδου

Σκοτάδι
Θέµατα όπως οι 
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
ή η δοµή του Εθνικού 
Αποθέµατος ακόµα 
παραµένουν χωρίς 
απάντηση ακόµα και 
µετά την παρουσίαση 
του στρατηγικού σχεδίου 
στη Βουλή. 
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Με 28 εκατ. ευρώ η Συµπληρωµατική Ενίσχυση 
νεαρών που θα ισχύσει για τους κάτω των 40 
Στα 28 εκατ. ευρώ ετησίως ορίστηκε η Συµπληρωµατική Ενίσχυση 
Νεαρών Αγροτών, σύµφωνα µε το τελικό προσχέδιο του ελληνικού 
στρατηγικού σχεδίου. Την ενίσχυση αυτή λαµβάνουν για µία 5ετία από 
την πρώτη τους εγκατάσταση καταρτισµένοι νέοι αγρότες έως 40 ετών. 
Το πώς τώρα θα δίνεται η συγκεκριµένη ενίσχυση δεν έχει 
αποσαφηνιστεί. Ο ένας τρόπος είναι εφάπαξ καταβολή οριζόντια ανά 
δικαιούχο και ο άλλος να υπολογίζεται το πριµ ανά στρέµµα. 

Ελάχιστο όριο τα 4 στρέµµατα για την καταβολή 
της ενιαίας ενίσχυσης την ερχόµενη περίοδο 
Στα πλαίσια της νέα ΚΑΠ βασική ενίσχυση θα λαµβάνουν στην Ελλάδα 
µόνο εκµεταλλεύσεις 4 στρεµµάτων και άνω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει 
να τεθεί και ένα ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να λαµβάνει ο δικαιούχος 
(την τρέχουσα περίοδο είναι 250 ευρώ) ώστε να µπορεί να πληρώνεται 
το τσεκ. Παράλληλα θα πρέπει να τεθεί και ένα µέγιστο ποσό ανά στρέµµα 
το οποίο θα µπορεί να λαµβάνει ο δικαιούχος. ∆ικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης θα µπορούν να ενεργοποιήσουν µόνο οι ενεργοί αγρότες. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την αλλαγή στην κατανοµή των δι-
αθέσιµων πόρων της βασικής ενί-
σχυσης ανά αγρονοµική περιφέ-
ρεια µε βάση τέσσερις εκδοχές, ε-
ξετάζει το ΥΠΑΑΤ, γεγονός που θα 
επηρεάσει άµεσα το τελικό ύψος 
του τσεκ και τα δικαιώµατα για τη 
νέα περίοδο. Έως σήµερα τα πε-
ρισσότερα χρήµατα λαµβάνουν οι 
αροτραίες καλλιέργειες, ακολου-
θούν οι δενδρώδεις και τέλος οι 
βοσκότοποι, και οι αρχές ζήτησαν 
τη γνώµη των συµµετεχόντων κα-
τά τη διαβούλευση της ΚΑΠ στις 
αρχές ∆εκεµβρίου αν πρέπει αυτό 
να αλλάξει από το 2023 και µετά. 
Συγκεκριµένα, η κατανοµή των δι-
αθέσιµων πόρων της βασικής ενί-
σχυσης στις τρεις αγρονοµικές πε-
ριφέρειες προτείνεται είτε:

1. Να παραµείνει όπως µέχρι σή-
µερα: Βοσκότοποι 25% (11 ευρώ το 
στρέµµα), Αρόσιµες Εκτάσεις 47% (23 
ευρώ το στρέµµα), Μόνιµες Καλλι-
έργειες 28% (28 ευρώ το στρέµµα). 

2. Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 30% 
(13 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Ε-
κτάσεις 45% (22 ευρώ το στρέµµα), 
Μόνιµες Καλλιέργειες 25% (25 ευ-
ρώ το στρέµµα). 

3. Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 25% 
(11 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Ε-
κτάσεις 55% (27 ευρώ το στρέµµα), 

Μόνιµες Καλλιέργειες 20% (20 ευ-
ρώ το στρέµµα). 

4. Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 20% 
(9 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Ε-
κτάσεις 45% (22 ευρώ το στρέµµα), 
Μόνιµες Καλλιέργειες 35% (36 ευ-
ρώ το στρέµµα). 

Τα παραπάνω στρεµµατικά πο-
σά υπολογίστηκαν µε την παρα-
δοχή ότι ο προϋπολογισµός της 
βασικής ενίσχυσης θα οριστεί στα 
878.620.000 ευρώ, ποσό το οποίο 
ανακοινώθηκε αρµοδίως από τον 
γενικό γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, Κων-
σταντίνο Μπαγινέτα κατά την πα-
ρουσίαση του στρατηγικού σχεδί-
ου στην Επιτροπή Εµπορίου στη 
Βουλή. Παράλληλα πρέπει να τεθεί 
στα υπόψιν ότι στα 878 εκατ. περι-
λαµβάνεται και ποσοστό που αφο-
ρά το Εθνικό Απόθεµα (την τρέχου-
σα περίοδο είναι 3%). 

Σηµειώνεται ότι το να αυξηθεί η 
κατανοµή προς τα βοσκοτόπια έ-
χει µία λογική καθώς στο σύστηµα 

αναµένεται να ενταχθούν περί τα 
7 εκατ. επιπλέον επιλέξιµα στρέµ-
µατα έως το τέλος της προγραµµα-
τικής περιόδου.  Σηµειώνεται επί-
σης πως αλλαγές στο στρατηγικό 
σχέδιο της χώρας µετά την υποβο-
λή του θα µπορούν να γίνονται δε-
κτές και εντός του 2022, απλά θα 
ενσωµατωθούν αργότερα, οπότε α-
κόµα υπάρχει χρόνος για να περά-
σουν τροποποιήσεις στο προσχέ-
διο που θα αποσταλεί στην ΕΕ τέ-
λη του µήνα.

Πάντως αναµένονται αρκετές δι-
ορθώσεις στο στρατηγικό σχέδιο µε-
τά την υποβολή του, µετά από τις 
παρατηρήσεις που θα κάνει η ΕΕ. 
Υπάρχουν εδώ και άλλα ζητήµατα 

για τη βασική ενίσχυση τα οποία 
δεν τέθηκαν ακόµα σε διαβούλευ-
ση, όπως είναι για παράδειγµα το 
τι θα γίνει µε τις µεταβιβάσεις των 
δικαιωµάτων (ποσοστό παρακρά-
τησης), ποια θα είναι η µορφή του 
Εθνικού Αποθέµατος (αν τελικά 
θα χωριστεί στα τρία ανά αγρονο-
µική περιφέρεια όπως έχουν προ-
τείνει οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για 
τη νέα ΚΑΠ) και επιπλέον διευκρι-
νίσεις για τον ορισµό του ενεργού 
αγρότη. Το τελευταίο είναι ιδιαί-
τερα σηµαντικό καθώς θα πρέπει 
όσοι δεν είναι ενεργοί να πουλή-
σουν ή να µισθώσουν τα δικαιώµα-
τά τους σύντοµα ξεκινώντας ίσως 
ακόµα και µέσα στο 2022.

Ανακατατάξεις
στην αξία των 
δικαιωμάτων   

Από 20 - 36 ευρώ το στρέμμα κυμαίνεται το 
ύψος δικαιωμάτων στους δενδρώνες με βάση 
τα τέσσερα σενάρια ανακατανομής των πόρων 
βασικής ενίσχυσης που εξετάζει το ΥΠΑΑΤ

Με τη λίστα των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων όπως ισχύει και 
την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, µε επιπλέον 35 εκατ. 
ευρώ στα κτηνοτροφικά 
προϊόντα και τις ζωοτροφές, 
αποφάσισε να διαµορφώσει 
το στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ το ΥΠΑΑΤ και επισήµως. 
Όπως τονίστηκε κατά την 
παρουσίαση του στρατηγικού 
σχεδίου στην Επιτροπή 
Εµπορίου της Βουλής την 
περασµένη Τετάρτη, οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
παραµένουν 18 (+1 το βαµβάκι) 
µε τον συνολικό προϋπολογισµό 
να διαµορφώνεται στα 200 
εκατ. ευρώ ετησίως. Από την 
πρόταση των συµβούλων της 
νέας ΚΑΠ τελικά µένει µόνο ο 
διαχωρισµός της συνδεδεµένης 
των βοοειδών σε τρία µέρη. 
Αναλυτικά, οι συνδεδεµένες 
στη νέα περίοδο προτάθηκε 
να έχουν ως εξής:
Ρύζι, σκληρό σιτάρι, βιοµηχανική 
ντοµάτα, πορτοκάλια προς 
χυµοποίηση, βρώσιµα όσπρια, 
κτηνοτροφικά ψυχανθή, 
σπόροι σποράς, σπαράγγια, 
ζαχαρότευτλα, ροδάκινα 
συµπύρηνα, σταφίδα, καρποί µε 
κέλυφος, µήλα, κρόκος κοζάνης, 
µηδική, αιγοπρόβειο, βόειο (3 
κατηγορίες), ειδικά δικαιώµατα 
κτηνοτρόφων και σηροτροφεία. 
Από εκεί και πέρα είναι θέµα 
της ΕΕ ποιες από τις παραπάνω 
συνδεδεµένες θα εγκρίνει. 

ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ Ι∆ΙΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

Συν 35 εκατ. για 
κτηνοτροφία 

Αροτραίες
Από 22-27 ευρώ το στρέµµα 

κυµαίνεται το ύψος δικαι-
ωµάτων στις αροτραίες 

καλλιέργειες στα σενάρια που 
βρέθηκαν σε διαβούλευση

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΥ

ΛΩ
ΝΑ

Σ Ι

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΛΛΑ∆Α)

878.620.000

ECOSCHEMES

425.620.000

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

170.240.000

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

28.000.000

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ �18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

200.000.000

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

184.000.000
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ 

315

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠO
ΠΑΓΕΤΟY ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 

272 70 15,5 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όσο περνούν οι µέρες όλο και αυξάνονται οι 
φόβοι του αγροτικού κόσµου ότι και η εξόφλη-
ση του τσεκ σε δύο εβδοµάδες θα είναι µία από 
τα ίδια-αν όχι και χειρότερη της κακοπληρωµής 
του Οκτωβρίου. Τις τελευταίες ηµέρες το µηχα-
νογραφικό σύστηµα του Οργανισµού Πληρω-
µών είναι κλειστό, προκειµένου να γίνουν οι 
γνωστές δοκιµαστικές πληρωµές και όσοι α-
γρότες και κτηνοτρόφοι πρόλαβαν να κάνουν 
διορθώσεις αισιοδοξούν ότι θα πληρωθούν. Το 
πρόβληµα ωστόσο εστιάζεται στις εκκρεµότητες 
που έµειναν ανοιχτές, καθώς τα µέτωπα είναι 
αρκετά. Καταρχήν, διοικητικές πράξεις για επι-
λεξιµότητες, ΑΤΑΚ, αλλά και ταυτοποίηση µε 
τις λίστες της ΑΑ∆Ε, µε τις πληροφορίες να α-
ναφέρουν ότι ένα 30% περίπου όσων δικαιού-
νται να υποβάλουν διορθωτική δήλωση (περί 
τους 20.000 αγρότες και κτηνοτρόφους) να µέ-
νουν εκτός της εξόφλησης και να παραπέµπο-
νται στη διορθωτική πληρωµή του Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τους περίπου 20.000 παραγω-
γούς που φαίνεται πως έλαβαν ειδοποίηση για 
αχρεωστήτως καταβληθέντα, κι αυτοί µάλλον 

δεν πρέπει να περιµένουν χρήµατα πριν τα Χρι-
στούγεννα. Κι αυτό γιατί η σχετική ανακοίνωση 
του οργανισµού πληρωµών αναφέρει ότι µέχρι 
τις 20 ∆εκεµβρίου η βάση του ΟΣ∆Ε θα δέχεται 
ενστάσεις και µετά θα προχωρήσει η πληρωµή 
της εξόφλησης της βασικής, γεγονός που ση-
µαίνει ότι ακόµα κι αν οι ενστάσεις αυτές είναι 
έγκυρες, δεν προλαβαίνει το αργοκίνητο σύστη-
µα του ΟΣ∆Ε να τις αξιολογήσει για να πληρω-
θούν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Με άλλα λόγια, 
όσοι δικαιωθούν θα λάβουν σε επόµενο χρόνο 
τα ποσά που τους αναλογούν, πιθανότατα και 
αυτοί στη διορθωτική του Φεβρουαρίου.

Μεγάλο το µπέρδεµα και µε το Κτηµατολό-
γιο. Περίπου 30.000 αγρότες που εµπλέκονται 
µε αµφισβητούµενες από το δηµόσιο ιδιοκτησί-
ες στο πλαίσιο διαµόρφωσης του Κτηµατολογί-

ου βρίσκονται ξαφνικά αντιµέτωποι µε µηδενι-
σµό των εκτάσεων και ποινές για τις δηλώσεις 
που έκαναν το 2021, σύµφωνα µε εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια υπόθεση που θορύβησε όλους 
τους εµπλεκόµενους και έφερε λίγες µέρες µε-
τά και ύστερα από «παρατηρήσεις» των αρµο-
δίων του Ελληνικού Κτηµατολογίου, νέα διορ-
θωτική εγκύκλιο του Οργανισµού Πληρωµών 
σε µια προσπάθεια να εξοµαλυνθεί η κατάστα-
ση και να µην µείνουν απλήρωτοι όλοι οι αγρό-
τες των οποίων τα αγροτεµάχια «συµπίπτουν» 
µε αυτά που διεκδικεί το δηµόσιο. 

Ωστόσο, οι εγκύκλιοι αυτές δηµοσιεύτηκαν 
ενόψει των διασταυρωτικών ελέγχων που κα-
λούνται να πραγµατοποιήσουν οι διοικητικοί 
του ΟΠΕΚΕΠΕ το επόµενο διάστηµα και πριν 
την εξόφληση της βασικής, όπως άλλωστε α-
ναφέρεται σχετικά. Το ζητούµενο βέβαια είναι 
η όλη διαδικασία θα µπορέσει να υποστηριχθεί 
από το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προκειµένου να συµπεριληφθούν οι περιπτώ-
σεις αυτές στην εξόφληση του τσεκ, κάτι που 
µοιάζει µάλλον απίθανο. Σηµειώνεται δε ότι εν 
προκειµένω ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εστιάζει στην άδεια 
χρήσης της γης, αλλά στην κυριότητά της, µε το 
πρόβληµα να εντοπίζεται κυρίως σε ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές, ειδικότερα της Κεντρικής 
και Βόρειας χώρας. 

Έως 31/1 διορθώσεις στις καταχωρήσεις 
αιγοπροβάτων συνδεδεµένης 

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αί-
τησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 καταχωρήθηκε 
εσφαλµένος αριθµός αιτούµενων ζώων συνδε-
δεµένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθα-
σµένης εκτίµησης αναφορικά µε την τελικά πα-
ραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έ-
τους, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να προβούν στην 
υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης διόρθω-
σης του αριθµού των αιτούµενων ζώων για τη

α) συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβάτων στον 
τοµέα του αιγοπρόβειου κρέατος

β) συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρό-
φων έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. 

Μένουν 
τουλάχιστον 
70 εκατ. από 
τον παγετό 
της άνοιξης 
Μετά την τελευταία πληρωµή 
ύψους 46,2 εκατ. ευρώ για τις 
αποζηµιώσεις του παγετού της 
περασµένης άνοιξης και την 
έντονη αντίδραση των παραγωγών 
για «εκπτωτικά» πορίσµατα, 
ως την εξόφληση φαίνεται πως 
υπολείπονται τουλάχιστον 70 εκατ. 
ευρώ. Αυτό βέβαια που δεν έχει 
γίνει γνωστό είναι το αν το ποσό 
αυτό θα καλυφθεί στην επόµενη 
πίστωση της 23ης ∆εκεµβρίου 
που έχει ανακοινωθεί αρµοδίως 
από τον ΕΛΓΑ. Οι πληροφορίες 
πάντως, αναφέρουν ότι τα 
χρήµατα αυτά δεν είναι για την 
ώρα «διαθέσιµα» στα ταµεία του 
φορέα, κάτι που δεν επιτρέπει 
προβλέψεις ή και δεσµεύσεις 
από τους αρµόδιους του ΕΛΓΑ 
για το πότε θα κλείσουν αυτές οι 
εκκρεµότητες, µετά και τη µία 
παράταση που έχει ήδη δοθεί. 
Βέβαια, να σηµειωθεί ότι οι 
τελευταίες πιστώσεις αφορούσαν 
τόσο προκαταβολές 40% που 
είχαν εξαγγελθεί στις αρχές του 
καλοκαιριού, όσο και εξοφλήσεις 
σε περιπτώσεις παραγωγών όπου 
τα πορίσµατα έχουν αναρτηθεί, 
µε την προϋπόθεση ότι έχει γίνει 
εξόφληση ή µερική αποπληρωµή 
των εισφορών µέσω της 
εκχώρησης των δικαιωµάτων 
της ενιαίας ενίσχυσης. 
Μάλιστα ο Χρήστος Γιαννακάκης, 
εκ µέρους του ∆Σ του ΕΛΓΑ 
ανέφερε ότι «όσοι δεν πήραν µέχρι 
σήµερα προκαταβολή, θα λάβουν 
το σύνολο της αποζηµίωσης 
µαζεµένο, µε στόχο η διαδικασία 
να έχει ολοκληρωθεί στην επόµενη 
πληρωµή της 23ης ∆εκεµβρίου. 
Ίσως η πόλη της Νάουσας 
να µείνει εκτός πληρωµής».

Εξόφληση τσεκ 
με χιλιάδες αγρότες 

ξανά απλήρωτους
Το σύστημα έκλεισε, οι διορθώσεις σταμάτησαν, 

όσοι προλάβουν να ελεγχθούν θα πληρωθούν, 
οι υπόλοιποι στη διορθωτική του Φεβρουαρίου

∆ικαιούχοι συνδεδεµένης ενίσχυσης στα τεύτλα είναι όσοι έχουν 
συνάψει σύµβαση παράδοσης του προϊόντος σε µεταποιητική 
µονάδα µέχρι 19.07.2021, έχουν χρησιµοποιήσει πιστοποιηµένο 
σπόρο σποράς, τουλάχιστον 1Unit/εκτάριο και έχουν παραδώσει 
το προϊόν σε µεταποιητική µονάδα το αργότερο µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου 2022. Αυτό ορίζει η σχετική εγκύκλιος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, που παρέχει οδηγίες σχετικά µε τη διεξαγωγή 
διοικητικών ελέγχων για την ορθότητα των δηλωθέντων 

στοιχείων συνδεδεµένης ενίσχυσης τεύτλων για το 2021.
Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωµένες από τον 
ΕΛΓΑ και εξατοµικευµένες ζηµιές ανά δικαιούχο, οι ποσότητες 
αυτές θα προσµετρούνται στην συνολική επιλέξιµη ποσότητα. 
Να σηµειωθεί ότι ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια 
ζαχαροτεύτλων 2021 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης και θα αποτυπώνεται από τον ελεγκτή 
στο αντίστοιχο έντυπο διοικητικού ελέγχου.

Παραδόσεις τεύτλων ως 31/1 για συνδεδεμένη

Παράταση 
Προς παράταση έως τις 15 ∆εκεµ-

βρίου οι δηλώσεις συγκοµιδής 
οινοστάφυλων, µε την έκδοση της 

απόφασης να αναµένεται
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Σπασµωδικές κινήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για να 
κλείσει τη φαύλη τρύπα των ψευδών δηλώ-
σεων ΟΣ∆Ε µε τα λάθρα δικαιώµατα, έρχο-
νται να αιφνιδιάσουν εκ νέου χιλιάδες α-
γρότες που βρίσκονται µπλεγµένοι στην υ-
πόθεση µε το Κτηµατολόγιο. Προς το παρόν 
η πρόχειρη και βεβιασµένη κίνηση του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ανατρέπεται από τους αρµόδιους 

της Κτηµατολόγιο ΑΕ, η στάση των οποίων 
υποχρέωσε τον ∆ηµήτρη Μελά σε διορθω-
τική εγκύκλιο αργά το απόγευµα της Πέ-
µπτης 9 ∆εκεµρίου. 

Συγκεκριµένα, αποφάσεις µε αναδροµι-
κή ισχύ «κοκκινίζουν» αγροτεµάχια που δη-
λώθηκαν την περασµένη άνοιξη και εµπί-
πτουν εντός περιοχών µε κύριο το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο και οι παραγωγοί έρχονται α-
ντιµέτωποι µε κυρώσεις. 

Σε µια προσπάθεια να κοπεί η όρεξη ό-
σων µέχρι σήµερα έστησαν το σκάνδαλο µε 
τις κοινοτικές ενισχύσεις στις πλάτες των α-
γροτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σκαλίζει εκ νέου το ζή-
τηµα µε αµφισβητούµενες από το δηµόσιο 
ιδιοκτησίες στο πλαίσιο διαµόρφωσης του 
Κτηµατολογίου. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, περίπου 30.000 περιπτώσεις αγροτών 
σε περιοχές όπου το Κτηµατολόγιο έχει α-
ναρτηθεί επηρεάζονται. Με µία νέα «διορ-
θωτική» εγκύκλιο ο Οργανισµός Πληρω-
µών -δέκα µέρες πριν την εξόφληση της 
βασικής ενίσχυσης- έρχεται να ξανα-διορ-
θώσει όσα εισάγει η εγκύκλιος που βγήκε 
την περασµένη Παρασκευή 3 ∆εκεµβρίου. 
Η νέα εγκύκλιος έρχεται συµπληρωµατικά 
στην προηγούµενη και ουσιαστικά επιχει-
ρείται µια εξοµάλυνση της κατάστασης, ώ-
στε να µην µείνουν ξεκρέµαστοι οι 30.000 
αγρότες των οποίων οι δηλώσεις «χτυπάνε» 

σε αγροτεµάχια που διεκδικεί το δηµόσιο.
Σε αυτή τη φάση, αγρότες και κτηνοτρόφοι 
καλούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, προκειµένου να µην 
«κοπούν» οι δηλώσεις που έκαναν την πε-
ρασµένη άνοιξη και κληθούν να επιστρέ-
ψουν ενισχύσεις. Το ζητούµενο είναι κα-
τά πόσο όλα αυτά θα προλάβουν να ολο-
κληρωθούν µέχρι την πληρωµή πριν από 
τα Χριστούγεννα, µε τις πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι οι περιπτώσεις αυτές µάλ-
λον θα µείνουν εκτός και θα µετατεθούν 
για τη συµπληρωµατική του Φεβρουαρίου. 
Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη εγκύκλιος ι-
σχύει κανονικά.

Το ζήτηµα πάντως περιπλέκεται περαιτέ-
ρω και στις περιπτώσεις αγροτών που νοι-
κιάζουν µέχρι και σήµερα τέτοιες εκτάσεις 
οι οποίες βρίσκονταν σε µια γκρίζα ζώνη.

Φυσικά, µέχρι στιγµής, ο Οργανισµός Πλη-
ρωµών που προσπαθεί πάση θυσία να απο-
ποιηθεί των ευθυνών του για την κακοδια-
χείριση των κοινοτικών ενισχύσεων όλα αυ-
τά τα χρόνια και πλέον στρέφεται στο Κτη-
µατολόγιο, δεν διευκρινίζει τι γίνεται στις 
περιπτώσεις ενστάσεων που εδώ και χρό-
νια δεν έχουν εξεταστεί ακόµα προκειµέ-
νου να τακτοποιηθούν. Να σηµειωθεί, ότι 
ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορούν τώ-
ρα οι αγρότες να αµφισβητήσουν το αναρ-

τηµένο κτηµατολόγιο, είναι µέσω της δικα-
στικής οδού.

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει: 
Για τον σκοπό της επιβεβαίωσης ή µη των δη-

λωθέντων στοιχείων από τους γεωργούς στην Ε-
ΑΕ 2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της υπάρχου-
σας συνεργασίας και διάδρασης µε άλλους φο-
ρείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έλαβε τα πλέον 
πρόσφατα δεδοµένα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠ∆∆». 

Η παροχή των εν λόγω δεδοµένων έχει ως α-
ποτέλεσµα την δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δι-
ευρύνει τους ελέγχους του και για πρώτη φορά 
να διασταυρώνει γεωχωρικά τις δηλούµενες ε-
κτάσεις στην ΕΑΕ µε τις εκτάσεις των πραγµατι-
κά κατόχων. Συγκεκριµένα και εν όψει του νε-
ότερου διασταυρωτικού που θα λάβει χώρα τον 
∆εκέµβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής 
ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα 
πραγµατοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούµε-
νοι έλεγχοι µε τη βάση της ανάρτησης του Κτηµα-
τολογίου (Νοέµβριος 2021) και την βάση του λει-
τουργούντος Κτηµατολογίου (Οκτώβριος 2021), 
στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύ-
ριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Αγροτεµάχια που εµπίπτουν εντός περιοχών 
ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηµατολογίου, ό-
που οι εγγραφές εµφανίζουν ως κύριο, το Ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο και εντός αυτών βρίσκονται α-
γροτεµάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτη-
τα/ µισθωµένα από φυσικά πρόσωπα θα µηδε-
νιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες 
µειώσεις/ κυρώσεις.

Η εν λόγω ενέργεια, η οποία εντάσσεται στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισµού των ελεγκτικών µη-
χανισµών του Οργανισµού, αποσκοπεί στην α-
πλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, στη µεί-
ωση του διοικητικού κόστους και στην αξιοπι-
στία των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για 
τη χορήγηση των ενισχύσεων.

Έκθετοι 30.000 αγρότες
σφαλιάρα σε ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιμέτωπους με ποινές 
φέρνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
χιλιάδες αγρότες, με 
τους αρμόδιους της 
Κτηματολογίου ΑΕ 

να αδειάζουν την 
εγκύκλιο Μελά

Μέσα σε λιγότερο 
από µια εβδοµάδα 
ο Οργανισµός 
Πληρωµών σκαλίζει 
µε δύο πρόχειρες 
εγκυκλίους το θέµα 
των έλεγχων µέσω 
Κτηµατολογίου, 
αφήνοντας 
έκθετους σε ποινές 
30.000 αγρότες.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Απουσία στοιχείων απόδειξης κυριότητας ∆η-
µοσίου και τίτλοι ιδιοκτησίας ιδιωτών διαµορ-
φώνουν τις δύο προϋποθέσεις που υποχρεώ-
νουν το δηµόσιο σε παραίτηση της διεκδίκησης 
κυριότητας σε δασικές εκτάσεις, σύµφωνα µε 
νέα εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Η εν λόγω εφαρµοστική εγκύκλιος µε την 
οποία οροθετούνται θέµατα κυριότητας σε δά-
ση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις εκδό-
θηκε εντός της περασµένης εβδοµάδας από τη 
Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλοντος του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ό-
που µεταξύ άλλων διευκρινίζονται και τα κρι-
τήρια που διαµορφώνουν τις δύο αυτές προϋ-

ποθέσεις. Εάν δεν συντρέχουν και οι δύο ως ά-
νω προϋποθέσεις, δηλαδή είτε στην περίπτωση 
που το Ελληνικό ∆ηµόσιο διαθέτει ικανά στοι-
χεία για να αποδείξει την κυριότητά του, είτε ο 
διεκδικών δεν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας, ο ο-
ποίος να έχει συνταχθεί µέχρι την 1η.7.2001, 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο εξακολουθεί να προβά-
λει δικαιώµατα κυριότητας στις εκτάσεις αυ-
τές, όπως έπραττε µέχρι σήµερα.

Σύµφωνα µε αυτή, το πλαίσιο παραίτησης 
του ∆ηµοσίου από την διεκδίκηση κυριότητας 
ενεργοποιείται όταν:

α) το ∆ηµόσιο δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης 
της κυριότητάς του, όπως οι ενδεικτικά αναφε-
ρόµενες στη διάταξη πράξεις µίσθωσης, παρα-
χώρησης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτα-
σης ως δηµόσιας και

β) οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν 
τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάρο-
χοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί µέχρι την 
1η.7.2001, έστω και εάν έχουν µεταγραφεί 
µεταγενέστερα.

Ως προς την υπό στοιχείο (α) προϋπόθε-
ση διευκρινίζεται ότι στοιχεία απόδειξης της 
κυριότητας του ∆ηµοσίου, ενδεικτικά, µπο-
ρεί να είναι:

1) Τίτλος ιδιοκτησίας 
Ως τίτλος ιδιοκτησίας θεωρείται οποιαδή-

ποτε συµβολαιογραφική πράξη µε την οποία 
µεταβιβάζεται έκταση προς το ∆ηµόσιο, λόγω 

π.χ. πώλησης ή δωρεάς. Η κήρυξη της απαλλο-
τρίωσης υπέρ του ∆ηµοσίου, µετά την καταβο-
λή της αποζηµίωσης στο Ταµείο Παρακαταθη-
κών και ∆ανείων, επίσης µετάγει την κυριότη-
τα της έκτασης στο ∆ηµόσιο. Τίτλο για το ∆ηµό-
σιο συνιστά και η από 18-9-1952 σύµβαση µε-
ταξύ ∆ηµοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας, 
που κυρώθηκε µε το από 26-9-1952 Βασιλικό 
∆ιάταγµα (ΦΕΚ 289 Α’).

2) Πράξεις µίσθωσης ή παραχώρησης ή άλ-
λης εκµετάλλευσης 

Ως τέτοιες θεωρούνται η εκµίσθωση των δη-
µοσίων δασικών εκτάσεων βάσει διατάξεων της 
δασικής νοµοθεσίας καθώς και οι πράξεις µε τις 
οποίες παραχωρείται η χρήση δηµόσιας δασικής 
έκτασης για έναν από τους σκοπούς του ΣΤ’ Κε-
φαλαίου του ν. 998/79.

3) Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έ-
κτασης ως δηµόσιας 

Ως τέτοιες µπορούν να θεωρηθούν οι πρά-
ξεις διαχείρισης των δηµόσιων δασών και δα-
σικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 117επ. του ∆ασικού Κώδικα.

4) ∆ικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνω-
µοδότησεις των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας ∆ασών 
καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Μόνο με τίτλους 
ιδιοκτησίας ορίζεται 
η κυριότητα σε δάση
Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας 
σε δάση αν δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης αυτής 
και αν οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν 
τίτλους που έχουν συνταχθεί μέχρι την 1.7.2001 

ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΕΓΝΟΙ 

Τειρεσίας 
των ΤΟΕΒ 
στη βάση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
για αγρότες 
με οφειλές
Μαύρη λίστα µε αγρότες οφειλέτες 
σε ΤΟΕΒ ετοιµάζεται στη βάση 
δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ µε σκοπό 
να τους επιβληθούν κυρώσεις. 
Μάλιστα, στην σχετική εγκύκλιο που 
φέρει την υπογραφή του ∆ηµήτρη 
Μελά, οι Οργανισµοί Εγγείων 
Βελτιώσεων καλούνται να ξεχωρίσουν 
τους 20 µεγαλύτερους οφειλέτες 
ώστε να αναρτηθούν τα ΑΦΜ τους 
στην εν λόγω βάση ώστε στη συνέχεια 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ να στριµώξει τους 
παραγωγούς, επιβαρύνοντάς τους 
ίσως και µε επιπλέον ποινές. 
Πρόκειται βέβαια για µια ρύθµιση που 
ισχύει από το 2013 µε τους ΤΟΕΒ να 
ζητούν οι καταστάσεις να γίνονται µαζί 
µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.
Σε δηµοσιευµένη στην ∆ιαύγεια 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται 
πως οι Οργανισµοί Εγγείων 
Βελτιώσεων θα καταχωρούν ετησίως 
τα στοιχεία, προκειµένου να 
ελεγχθούν οι αγρότες και να τους 
επιβληθούν κυρώσεις.
Όσοι καταγγελλόµενοι γεωργοί 
λάβουν επιστολή τις επόµενες µέρες 
από τους ΤΟΕΒ, καλούνται να 
υποβάλουν πρόσφατη βεβαίωση, 
µέσω της οποίας πιστοποιείται ότι 
ο ελεγχόµενος ανταποκρίθηκε στις 
υποχρεώσεις του και συµµορφώνεται 
µε τον κανονισµό λειτουργίας 
του ΟΕΒ. Η προθεσµία υποβολής 
ένστασης, είναι η ίδια µε αυτή της 
υποβολής των βεβαιώσεων, δηλαδή 
για το τρέχον έτος η 20η ∆εκεµβρίου.

Με υπογραφή Μελά η παροχή 
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους 
ΤΟΕΒ για είσπραξη οφειλών αγροτών.
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Διαχωριστήρας
Ειδικός κουμπαράς  
για τα δικαιώματα 
ενίσχυσης ελιάς;
Σύγκλιση και πιέσεις από την Κρήτη άνοιξαν ξανά 
κουβέντα για αποκλειστικά «ελαιοκομικά δικαιώματα» 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την προσθήκη της ελαιοκαλλιέργειας 
ως µία ξεχωριστή τέταρτη αγρονοµική 
περιφέρεια για τις ανάγκες της βασικής 
ενίσχυσης και της αναδιανεµητικής, µε 
τον διαχωρισµό της από τις υπόλοιπες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, συζητά το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε τους 
παραγωγικούς φορείς της χώρας. Πρό-
κειται για ένα αίτηµα που προέρχεται 
κυρίως από την Κρήτη και τον ΣΕ∆ΗΚ 
σε συνέχεια της κατάργησης των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων και το οποίο απο-

τυπώθηκε εγγράφως στο κείµενο δια-
βούλευσης της ΚΑΠ (1-4 ∆εκεµβρίου) 
ως ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 38,6% 
των εκµεταλλεύσεων της χώρας µας α-
πασχολείται στην ελαιοκαλλιέργεια οι 
πιέσεις είναι µεγάλες και δεν είναι απί-
θανο να υπάρξουν εξελίξεις ως προς το 
ζήτηµα αυτό, όµως µετά την υποβολή 
του προσχέδιου του στρατηγικού σχε-
δίου στις Βρυξέλλες. Στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες σχεδιάζεται να µοιραστεί 
ένα ποσό γύρω στα 250 εκατ. ευρώ (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 5). Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία από τη βάση δεδοµένων του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ δηλώθηκαν το 2020 σε όλη τη 
χώρα συνολικά 7.334.560 στρέµµατα 
στην κατηγορία «ΕΛΑΙΩΝΕΣ». Αυτή εί-
ναι η επιλέξιµη έκταση και, προφανώς, 
δεν σηµαίνει ότι όλες αυτές οι εκτάσεις 
είναι «δεµένες» µε δικαιώµατα βασικής 

ενίσχυσης. Αρκεί εδώ να σηµειωθεί ότι 
πληρώθηκαν εντός του 2020 συνολικά 
8.649.428 στρέµµατα µε δικαιώµατα για 
ολόκληρη την αγρονοµική περιφέρεια 
«∆ενδρώδεις και αµπελώνες».

Όπως γίνεται φανερό, ήδη το µερί-
διο του λέοντος (µπορεί και πάνω από 
80%) από το ποσό της βασικής ενίσχυ-
σης στις δενδρώδεις πηγαίνει στους 
ελαιώνες. Ως εκ τούτου ακόµα και µε 
τη δηµιουργία ξεχωριστών «ελαιοκο-
µικών δικαιωµάτων» τότε το ποσό που 
θα λάµβαναν οι ελαιοκαλλιεργητές 
δεν θα ξεχώριζε τόσο πολύ από το να 
παρέµεναν τρεις οι αγρονοµικές πε-

ριφέρειες (βοσκοτό-
πια, αροτραίες, δεν-
δρώδεις). 

Από την άλλη, θα 
µπορούσε να απορ-
ροφηθούν κονδύ-
λια από τις αροτραί-
ες καλλιέργειες ή α-
πό τα βοσκοτόπια ό-
που όµως ήδη προ-
βλέπεται να λάβουν 
πολύ µικρή αξία δι-
καιωµάτων για την 
ερχόµενη περίοδο.

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Ωστόσο, εδώ έρχεται ο παράγοντας 

της αναδιανεµητικής ενίσχυσης για να 
δώσει βάση στον προβληµατισµό που 
έχει αναπτυχθεί. 

Με δεδοµένο ότι στους δενδρώνες 
θα την µοιράζονται αυτήν την πληρω-
µή εκµεταλλεύσεις 10-40 στρεµµάτων, 
τότε θα είχε λογική ένα ξεχωριστό κα-
θεστώς για τους ελαιώνες που θα επι-
δοτούσε ακόµα και µικρότερες εκµε-
ταλλεύσεις µε µεγαλύτερο ποσό. Άλ-
λωστε µετά τη µείωση της βασικής ε-
νίσχυσης και κατ’ επέκταση την αξία 
δικαιωµάτων στις δενδροκαλλιέργει-
ες κοντά στα 28 ευρώ το στρέµµα, οι 
ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις κάτω 
των 9 στρεµµάτων φαίνεται να βγαί-
νουν εκτός βασικής ενίσχυσης (κά-
τω των 250 ευρώ τσεκ δεν πληρώνει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Εξισωτική και
συνδεδεµένες
για βοήθεια
Ο κλάδος της ελιάς και του ελαιολάδου 
είναι άλλωστε ένας κλάδος που οι 
αρµόδιες αρχές καλούνται να λάβουν 
ειδική µέριµνα στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ. Προς της κατεύθυνση αυτή 
η σκέψη είναι ο εγχώριος ελαιώνας 
να επιδοτηθεί µέσα από το πρόγραµµα 
εξισωτικών αποζηµιώσεων το οποίο 
θα ρίξει το βάρος του στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές, όπου κατά 
κύριο λόγο βρίσκεται κυρίως η 
ελαιοκαλλιέργεια. Αυτό βέβαια 
δεν σηµαίνει ότι θα καταργηθούν 
οι εξισωτικές αποζηµιώσεις που 
εστιάζουν στην ειδική ενίσχυση των 
κτηνοτρόφων και ειδικά αυτών των 
ορεινών όγκων. Ένας άλλος τρόπος 
στήριξης της ελιάς είναι η 
συνδεδεµένη, κάτι που αν και 
επιτρέπεται από τον ευρωπαϊκό 
κανονισµό, δεν έχει περάσει στο 
ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, κυρίως 
γιατί το κεφάλαιο που θα απαιτούνταν 
είναι αρκετά µεγάλο. Ωστόσο δεν 
αποκλείεται µία συνδεδεµένη για 
συγκεκριµένους ελαιώνες (π.χ ξηρικοί).

Η µείωση της 
αξίας δικαιωµάτων 
λόγω σύγκλισης 
φέρνει σε δύσκολη 
θέση ορισµένους 
ελαιοκαλλιεργητές.

Περίπου 
7,33 εκατ.  
επιλέξιµα 
στρέµµατα 
ελαιώνα 
δηλώθη-
καν το 
2020 στο 
σύστηµα 
του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.
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Ο
ι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου 
στην αγορά µας από τους γνω-
στούς Ιταλούς αγοραστές κυµαί-
νονται στα 500 ευρώ ο τόνος FOB, 

εντούτοις η δουλειά της Τυνησίας έκλεισε σε 
υποσχόµενη τιµή στα 687 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι τους για καλές ποιότητες. 

 Στην αγορά µας, το πριµ επί του χρηµα-
τιστηρίου για τα ανοιχτά συµβόλαια κυµαίνε-
ται στα 3 σεντς για τα µεταβροχικά. Σε αυτά 
τα επίπεδα έγιναν λίγες δουλειές για Αίγυ-
πτο µε γρήγορες φορτώσεις στα 110 σεντς 
ανά λίµπρα. Οι εκκοκκιστές καταλαβαίνουν 
πως τα πολύ χαµηλά χρώµατα δεν δουλεύο-
νται εύκολα από τους αγοραστές, εντούτοις 
φοβούνται να προσφέρουν πιο επιθετικά.

Υποσχόμενο deal 
σκληρού σε Τυνησία

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
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ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανοδική αντίδραση
στους δείκτες για τη 
διεθνή τιμή βάμβακος 

Με 687 δολάρια ο 
τόνος παίζει η Τυνησία 
σε διαγωνισμό για στάρι

Έτοιµη για άλµα ανόδου 
η αγορά ελαιολάδου 

Γύρισµα που µένει να αποτυπωθεί και 
στις τιµές παραγωγού στα ελαιοκοµικά 
κέντρα της Ελλάδας επιχειρείται εδώ και 
µερικές ηµέρες στην ευρωπαϊκή αγορά 
ελαιολάδου µε τη ζήτηση να αυξάνεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 50 λεπτά 
το σκληρό 
για εξαγωγή
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Κοµµένο ρεύµα σε στάβλους, απότι-
στα χωράφια και µια άνευ προηγου-
µένου οικονοµική εξάντληση προµη-
νύει η κατεύθυνση που παίρνει η υ-
πόθεση µε το κόστος ηλεκτροδότη-
σης των αγροτικών και κτηνοτροφι-
κών εκµεταλλεύσεων, όσο τροφοδο-
τείται νέο χρέος παραγωγών προς τη 
∆ΕΗ. Την ίδια στιγµή, τα αρµόδια υ-
πουργεία και η διοίκηση της ∆ΕΗ υπο-
δειγµατικά αποφεύγουν οποιαδήποτε 
αναφορά στο ζήτηµα των υπέρογκων 
χρεώσεων αγροτών κάτι που έµµεσα 
δείχνει και τις προθέσεις κάποιας πα-
ρέµβασης ελάφρυνσης του αναπάντε-
χου κόστους ηλεκτροδότησης. 

Καθηµερινά στην Agrenda φτάνουν 
περιπτώσεις παραγωγών που έρχονται 
αντιµέτωποι µε αυξήσεις στους λογα-
ριασµούς ρεύµατος τους οποίους πα-
ραλαµβάνουν το τελευταίο διάστηµα 
σε αγροτικές µονάδες, µε αυξήσεις α-
πό 50% µέχρι και 150% χωρίς να έχει υ-
πάρξει κάποια αξιόλογη µεταβολή της 
κατανάλωσης. Οι διαφορές έχουν κυ-
ρίως να κάνουν µε τη φύση της εκµε-
τάλλευσης, µε τις οργανωµένες κτηνο-
τροφικές µονάδες να βρίσκονται σε πιο 
δυσµενή θέση, αφού εδώ οι ανάγκες 
είναι σχετικά σταθερά υψηλές καθ’ ό-
λην τη διάρκεια του έτους. Χοιροτρό-
φος, συνοµιλητής της Agrenda παρα-
θέτει δύο λογαριασµούς της ∆ΕΗ, ο έ-
νας για την περίοδο Μαρτίου 2021, χω-
ρίς την ρήτρα αναπροσαρµογής και τις 
νέες επιβαρύνσεις της ∆ΕΗ και ο άλ-

λος του περασµένου Νοέµβρη. Έτσι, 
το αγροτικό τιµολόγιο ανέρχεται σε 
2.585 ευρώ για τον περασµένο Μάρ-
τιο για µια κατανάλωση 28.080 κιλο-
βατώρων, εκ των οποίων τα 464 ευρώ 
αφορούν σε ρυθµιζόµενες χρεώσεις. 
Τον Νοέµβριο του 2021, για κατανά-
λωση 26.720 κιλοβατώρων, ο λογαρια-
σµός ανέρχεται στα 7.359 ευρώ, ενώ ε-
πιβαρύνεται και µε 512 ευρώ για ανε-
ξόφλητο ποσό του Οκτωβρίου! 

Ήδη δηλαδή φαίνεται αυτό που α-
ναφέρεται παραπάνω, ότι οι εκµεταλ-
λεύσεις, µέσα σε αυτό το δυσµενές το-
πίο, υποχρεούνται στη δηµιουργία νέ-
ων χρεών, µε τις µνήµες της εισπρα-
κτικής και των επιπλοκών να είναι α-
κόµα νωπές. 

Όλα δείχνουν ότι, εφόσον δεν υπάρ-
ξει κάποια παρέµβαση, και οι αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις θα βρεθούν µε έ-
ως και πενταπλάσιες χρεώσεις στην ε-
πικείµενη αρδευτική περίοδο. Οι εκκα-
θαριστικοί λογαριασµοί που περιλαµ-
βάνουν και την περίοδο Αυγούστου 
2021, όταν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα 
αναπροσαρµογής, είναι σχεδόν διπλά-

σιοι από αυτό που είναι συνηθισµένοι 
οι αγρότες. Αυτό µε µόλις έναν µήνα 
ποτισµάτων, κάτι που σηµαίνει ότι το 
κόστος άρδευσης ξεφεύγει όχι µόνο 
από το πλαίσιο του οικονοµικά βιώ-
σιµου αλλά και του λογικού, αν γίνει 
µια αναγωγή στις ανάγκες ποτίσµατος 
καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου. 

Σήµα στα µπλόκα
Η γενική εντύπωση θέλει αρκετούς 

να µην έχουν συνειδητοποιήσει ακό-
µα το µέγεθος του προβλήµατος, µε 
τους περισσότερους παραγωγούς να 
αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα µεί-
ζον ζήτηµα που θα απασχολήσει έντο-
να από εδώ και στο εξής. Ήδη η αγα-
νάκτηση των ακριβότερων λογαρια-
σµών για την ίδια κατανάλωση ρεύ-
µατος, δίνει τη θέση της σε κινητοποι-
ήσεις, µε τις πρώτες να έρχονται από 
την Καρδίτσα και τη Νάουσα, όπου τα 
µέλη των Αγροτικών Συλλόγων απο-
φάσισαν να διαµαρτυρηθούν µε τρα-
κτέρ την ερχόµενη ∆ευτέρα και Τρίτη 
13 και 14 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα σε 
υποκατάστηµατα της ∆ΕΗ. 

Αιτία πολέμου η ρήτρα στο ρεύμα 
που φέρνει νέα χρέη και black out
Ακόμα και 500% πιο ακριβό για τους αγρότες γίνεται το πότισμα αν υπολογιστεί 
η ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 

Χρέη
Με νέα χρέη και οφει-
λές στη ∆ΕΗ φορτώ-

νονται οι αγρότες που 
αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν σε τέτοιους 

λογαριασµούς

ΕΤΜΕΑΡ 
Νέες επιβαρύνσεις 

φέρνει το 2022 
στους λογαριασµούς 
ρεύµατος, αφού όσοι 
έµειναν εκτός των 

µειωµένων χρεώσεων 
θα κληθούν να πλη-
ρώσουν αναδροµικά 

τη διαφορά

Ακόµα και µε µικρότερη 
κατανάλωση, χοιροτροφική 
µονάδα καλείται να πληρώσει 
σχεδόν τριπλάσιο λογαριασµό.

Ντροπιαστική
«διευκόλυνση»
από Λιβανό µε
χρεώσεις ΥΚΩ
Με τη «δέσµευση» να τα πάρει 
πίσω µόλις οι τιµές χονδρικής 
ηλεκτρικού ρεύµατος 
χαµηλώσουν, κόβει προσωρινά 
κάτι ψιλά από τους 
υπερβολικούς λογαριασµούς 
της ∆ΕΗ, µια νέα απόφαση 
των αρµόδιων υπουργείων. 
Ανακοινώνεται λοιπόν ότι 
αναστέλλεται η καταβολή 
χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα αγροτικά 
τιµολόγια για την περίοδο 
Νοεµβρίου – Μαρτίου. Οι 
χρεώσεις ΥΚΩ θα εξοφληθούν 
όταν θα αποκλιµακωθούν οι 
τιµές στη χονδρική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
πρόκειται για µια αστεία 
χρέωση µπροστά στην 
επιβάρυνση που επιφέρει η 
ρήτρα αναπροσαρµογής. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 
εκκαθαριστικό λογαριασµό για 
το µήνα Νοέµβριο αναγνώστη 
της Agrenda που αναλογεί σε 
ένα παρόχθιο µοτέρ, το 
συνολικό πληρωτέο ποσό 
ανέρχεται σε 3.164 ευρώ, µε 
τη ρήτρα αναπροσαρµογής στα 
2.404 ευρώ και την χρέωση 
ΥΚΩ στα…136 ευρώ.
Εν τω µεταξύ, νέες 
επιβαρύνσεις στο ηλεκτρικό 
ρεύµα επιφυλάσσει το νέο 
έτος για χιλιάδες αγρότες που 
δεν πρόλαβαν να αιτηθούν 
των µειωµένων χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ. Από το 2022 θα 
ισχύσει για αυτούς χρέωση 17 
ευρώ ανά µεγαβατώρα, όταν 
µέχρι σήµερα η χρέωση αυτή 
ανέρχεται στα 9,3 ευρώ. 
Η νέα χρέωση θα έχει 
αναδροµική ισχύ από το 2019, 
δηλαδή θα χρειαστεί να 
πληρώσουν τη διαφορά των 
7,7 ευρώ ανά µεγαβατώρα, 
είτε σε µια εφάπαξ πληρωµή 
είτε µε δόσεις. 





Ελαφρύ κλάδεμα 
στη φιστικιά
Μόνο οι ξυλοφόροι ή οι µεικτοί 
κλάδοι και όχι οι ανθοφόροι

ΤΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Το κλάδεµα καρποφορίας 
εφαρµόζεται από τη στιγµή 
που οι φιστικιές µπαίνουν 
σε κανονική παραγωγή, κα-
θώς µε τα κλαδέµατα αυτά 
στοχεύουµε στην εξισορρό-
πηση βλάστησης και καρ-
ποφορίας, στην οµαλοποί-
ηση του φορτίου παραγω-
γής και την παραγωγή στα-
θερής ποσότητας καρπού 
κάθε χρόνο. Στην ελληνική 
ύπαιθρο υπάρχει µία διχο-
γνωµία σχετικά µε το κλά-
δεµα καρποφορίας στη φι-
στικιά. Πολλοί παραγωγοί 
θεωρούν πως οποιαδήπο-
τε παρέµβαση στο δέντρο 
προκαλεί σηµαντική µείω-
ση παραγωγής ενώ παρα-
δοσιακά οι ξερικές φιστι-
κιές κλαδεύονταν σπάνια. 

Τελευταία ερευνητικά και ε-
µπειρικά δεδοµένα αποδει-
κνύουν όµως πως το κλά-
δεµα καρποφορίας οδηγεί 
µεν την επόµενη χρονιά σε 
ελαφρώς µειωµένη παρα-
γωγή αλλά η µείωση αυτή 
αντισταθµίζεται πλήρως α-
πό την αυξηµένη παραγωγή 
των επόµενων ετών, ιδίως 
αν συγχρονιστεί το κλάδε-
µα µε το φυσικό φαινόµε-
νο της παρενιαυτοφορίας. 
Μ’ αυτό τον τρόπο ο παρα-
γωγός βγαίνει κερδισµένος 

σε βάθος διετίας. Παράλλη-
λα, το κλάδεµα καρποφορί-
ας επιφέρει και άλλα πλε-
ονεκτήµατα, όπως η αυξη-
µένη είσοδος αέρα και ηλι-
ακού φωτός, προς όφελος 
της υγείας του δέντρου και 
της περαιτέρω µακροπρό-
θεσµης ενίσχυσης της πα-
ραγωγικής του ικανότητας. 

Συµβουλές κλαδέµατος
Το κλάδεµα µιας ενήλι-

κης θηλυκιάς και υγιούς 
φιστικιάς θα πρέπει να εί-
ναι ελαφρύ (αφαίρεση έως 
10% της κόµης), καθώς ένα 
βαρύτερο κλάδεµα αποδει-
κνύεται εµπειρικά πως αυ-
ξάνει τον αριθµό των κλει-
στών καρπών. Επεµβάσεις 
πρέπει να γίνονται αποκλει-
στικά για την αφαίρεση ξε-
ρών και ασθενικών κλάδων 
καθώς και κλάδους καχεκτι-

κούς χωρίς πλάγια βλάστη-
ση. Κατά το κλάδεµα µιας 
ώριµης θηλυκής φιστικιάς, 
κλαδεύεται κατά κανόνα µό-
νο τους ξυλοφόρους ή τους 
µεικτούς κλάδους, και όχι 
τους ανθοφόρους, ενώ το 
κλάδεµα γίνεται µόνο πά-
νω από ξυλοφόρο οφθαλ-
µό ή µε κλάδεµα επιστρο-
φής σε πλάγιο κλάδο. Επί-
σης, καθώς είναι επιθυµη-
τή η απεριόριστη πρόσβα-
ση του δέντρου σε ηλιακό 
φως, ώστε να σχηµατιστούν 
ανθοφόροι οφθαλµοί, θα 
πρέπει το εσωτερικό µέρος 
των δέντρων να διατηρείται 
ανοιχτό. Μία συνήθης θετι-
κή πρακτική είναι επίσης το 
µη κλάδεµα των αρσενικών 
δέντρων, που αποτέλεσµα 
έχει το µεγαλύτερο ύψους 
τους και την µεγάλη διευ-
κόλυνση της επικονίασης.

Απαραίτητοι οι ανεµοµείκτες κατά του παγετού στα εσπεριδοειδή
Τα εσπεριδοειδή θεωρούνται γενικά ευαίσθητα στους παγετούς, 
µε τη µεγαλύτερη ευαισθησία να την έχουν η κιτριά και η λεµονιά, µετά 
ή φράπα, το περγαµόντο και το γκρέιπφρουτ, ενώ τα πιο ανθεκτικά 
είναι η πορτοκαλιά, η νεραντζιά και τέλος η µανταρινιά. Το επιλεγµένο 
υποκείµενο παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντοχή στον παγετό. Για να 
αντιµετωπιστούν οι συνέπειες του παγετού, εκτός των προληπτικών 

µέτρων, καλό είναι σε χρονικές περιόδους µε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, ιδίως 
στα ορεινά της χώρας, να υπάρχουν εγκατεστηµένοι ανεµοµείκτες αέρος, οι οποίοι 
εκµεταλλεύονται τον θερµό αέρα πάνω από την κόµη και τον αναµειγνύουν µε τα 
παγωµένα ρεύµατα ώστε να ρίξουν τη µέση θερµοκρασία του αέρα που «χτυπάει» 
την κόµη και το φύλλωµα των δέντρων. Άλλο ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο 
είναι η χρήση αντιπαγετικών υφασµάτων, που καλύπτουν ολόκληρο το δέντρο και 
κρατούν την εσωτερική θερµοκρασία κατά 3-4 βαθµούς υψηλότερη από ότι στο 
εξωτερικό περιβάλλον, ενώ δεν συστήνεται η χρήση θερµαστρών λόγω υψηλού 
κόστους σε µία εποχή ενεργειακών ανατιµήσεων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καρποί
Κλάδεµα βαρύτερο του 
10% οδηγεί σε µεγαλύ-
τερο αριθµό κλειστών 

καρπών

Φουζικλάδιο στην αχλαδιά
Το φουζικλάδιο οφείλεται στον µύκητα 
Venturia pirina Aderhold και προκαλεί 
παραµορφώσεις και κηλιδώσεις στους 
καρπούς της αχλαδιάς, µειώνοντας την 
εµπορική τους αξία. Για την αντιµετώπιση 
της ασθένειας ειδικά σε οπωρώνες που 
παρουσιάζουν σηµαντικές προσβολές οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 
προτείνουν στους καλλιεργητές ψεκασµό 
του φυλλώµατος και των πεσµένων στο 
έδαφος φύλλων µε κατάλληλο και 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Παράλληλα 
προτείνουν αφαίρεση και κάψιµο των 
εµφανώς προσβεβληµένων κλάδων και 
των πεσµένων φύλλων. Σύµφωνα µε 
τους ειδικούς, τα παραπάνω µέτρα 
προστατεύουν τις αχλαδιές και από την 
σεπτορίωση (Mycosphaerella pyri 
Auersw).

Σκευάσµατα
CORTEVA: Fontelis 20SC , Staba 5 
EW 
ELANCO: Clavier 20SC, Blue Shield 
HiBio 25WG 
FMC Hellas: Impact 125 SC
K&N Ευθυµιάδης: Nordox 75WG, 
Kocide 2000 35WG
SYNGENTA: Carial Flex 25/18 WG & 
Revus Top SC
UPL-LTD: Syllit 544 SC, Orthocide 80 
WG.

Περονόσπορος στην πατάτα
Ο περονόσπορος προκαλείται από 
προσβολές του ωοµύκητα Phytophthora 
infestans και αποτελεί την ασθένεια µε 
τη µεγαλύτερη οικονοµική σηµασία για 
την πατάτα, καθώς η προσβολή από την 
ασθένεια οδηγεί σε τµηµατική νέκρωση 
του φυτού. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας, προτρέπουν τους 
πατατοπαραγωγούς, των οποίων οι 
φυτείες  βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο 
προσβολής από την ασθένεια και σε 
ύψος µεγαλύτερο από 15-20 εκ. να 
πραγµατοποιούν επταήµερες 
επαναλαµβανόµενες επεµβάσεις µε 
κατάλληλα σκευάσµατα, έχοντας στα 
υπόψη την ανάγκη κάλυψης και του νέου 
φυλλώµατος.

Σκευάσµατα
CORTEVA: Equation Core 
ELANCO: Electis CX 660WG, Manamid 
100SC
FMC Hellas: Vendetta 37,5/15 SC, 
Zignal 50 SC
K&N Ευθυµιάδης: Presidium One SC, 
Kocide 2000 35WG 
SYNGENTA: Chorus 50 WG & Score 
25 EC
UPL-LTD: Dimix SC, Diprospero SC. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Διπλή
προκήρυξη 
Νέων Αγροτών 
μαζί με Σχέδια 
Βελτίωσης το 
2023 και 2025 
Τα νέα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 
παρουσίασε το ΥΠΑΑΤ, κοντά στο 1 δις ευρώ 
κοινοτικά κονδύλια για πρώτη εγκατάσταση 
και επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με δύο προκηρύξεις, µία το 2023 και µία το 2025 για τα 
προγράµµατα Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης, 
σχεδιάζεται το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για 
την ερχόµενη περίοδο. Παράλληλα καταργείται σειρά 
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων όπως και το πρόγραµµα 
διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας που θα µεταφερθεί 
στα οικολογικά σχήµατα των άµεσων πληρωµών, ενώ 
µέσω του ΠΑΑ θα εξυπηρετηθεί µόνο η µετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές (νεοεισερχόµενοι στον κλάδο). 

Τα παραπάνω έγιναν σαφή κατά την παρουσίαση 
των Μέτρων που θα προκηρυχθούν την ερχόµενη πε-
ρίοδο, από την παρουσίαση στην Επιτροπή Εµπορί-
ου της Βουλής του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα 
ΚΑΠ την περασµένη Τετάρτη. Σύµφωνα λοιπόν µε τα 
όσα παρουσίασε ο γενικός γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ, 
Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, µεταφέρεται το 10% των 
κονδυλίων του α’ Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις) στον 
Πυλώνα των προγραµµάτων ώστε να διατεθούν επι-
πλέον χρήµατα για τις προκηρύξεις Νέων Αγροτών 
και Σχεδίων Βελτίωσης που θα βγουν δύο φορές στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Αναλυτικότερα, τα χρήµατα 
ανά παρέµβαση έχουν ως εξής:

Αγροπεριβαλλοντικές & Κλιµατικές δράσεις: Πε-
ριλαµβάνονται η Βιολογική Γεωργία (µόνο µετατρο-
πή), η Απονιτροποίηση, η ∆άσωση γεωργικών γαι-
ών και η Ευζωία των ζώων: Προϋπολογισµός 779,4 
εκατ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια.

Εξισωτική Αποζηµίωση: Αφορά το γνωστό πρό-
σθετο βοήθηµα προς τις εκµεταλλεύσεις σε ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές: Προϋπολογισµός 810 ε-
κατ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια (αφορούν ολόκληρη 
την 5ετία 2023-2027).

Ιδιωτικές Επενδύσεις: Περιλαµβάνονται τα Σχέ-
δια Βελτίωσης (Μέτρο Ανταγωνιστικότητας και Μέτρο 
Ψηφιακές & Πράσινες Επενδύσεις), η Μεταποίηση Ε-
µπορία Αγροτικών Προϊόντων (σ.σ δεν προβλέπεται 
πλέον ενίσχυση σε επενδύσεις µεταποίηση µε τελικό 
προϊόν µη γεωργικό). Επίσης στην «οµπρέλα» των ι-
διωτικών επενδύσεων βρίσκεται το πρόγραµµα προ-
στασίας από τα καιρικά φαινόµενα, δηλαδή η γνω-
στή ενεργητική προστασία (αντιχαλαζικά, µεµβρά-
νες κ.λπ.) και οι επενδύσεις Βιοασφάλειας-Καλής 
∆ιαβίωσης Ζώων και η Μείωση Αντιβιοτικών. Προϋ-
πολογισµός 559,17 εκατ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια.

∆ηµόσιες Επενδύσεις: Περιλαµβάνονται Εγγει-
οβελτιωτικά Έργα, ∆ασικά Έργα και Αγροτική Ο-
δοποιία. Προϋπολογισµός 405 εκατ. ευρώ κοινοτι-
κά κονδύλια. 

Εγκατάσταση Νέων Αγροτών: Πρόκειται για το 
γνωστό πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. Εξετάζε-
ται η αύξηση της ενίσχυσης ιδιαίτερα για τις κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις µέχρι το ποσό των 57.500 
ευρώ. Προϋπολογισµός 590 εκατ. ευρώ κοινοτικά 
κονδύλια.

Συνεργασία: Σε αυτό το πρόγραµµα περιλαµβά-
νονται οι γνωστές παρεµβάσεις των Leader (185 ε-

Οι επενδύσεις βιοασφάλειας και ευζωίας 
για κτηνοτρόφους µε υψηλή επιδότηση σε 

δύο ξεχωριστά Μέτρα, περιλαµβάνονται 
στον προγραµµατισµό του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα περίοδο.

Agrenda FARMINGREPORT
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κατ. ευρώ), η ενίσχυση σύστασης Οµάδων και Ορ-
γανώσεων Παραγωγών (πρώην Μέτρο 9) µε ποσό 
έως 100.000 ευρώ  (26,38 εκατ. ευρώ), η Ευρωπαϊ-
κή Σύµπραξη Καινοτοµίας (80 εκατ. ευρώ) και η ενί-
σχυση της πιστοποίησης για αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις (35 εκατ. ευρώ).

Μεταφορά Γνώσης & Πληροφόρησης: Αποτελεί 
την εξέλιξη της παροχής συµβουλών, και συµπερι-
λαµβάνει το πρόγραµµα AKIS για αγροτική εκπαίδευ-
ση, έρευνα και µεταφορά καινοτοµίας. Προϋπολογι-
σµός 145 εκατ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια.

Στη διαφάνεια-παρουσίαση για τα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης υπήρχε ακόµη µία πρόβλεψη 
για 115,7 εκατ. ευρώ σε «Λοιπά Μέτρα» τα οποία ω-
στόσο δεν εξειδικεύτηκαν. 

Σηµειώνεται εδώ πως στα παραπάνω χρήµατα 
(σύνολο 3,73 δις ευρώ) θα προστεθούν και τα εθνι-
κά κονδύλια. 

Τα προγράµµατα που απουσιάζουν
Προς το παρόν, σύµφωνα µε το πλάνο των αρχών, 

από το ΠΑΑ φαίνεται να απουσιάζουν προς το πα-
ρόν τα εξής προγράµµατα: Σπάνιες Φυλές, Εναλλα-
κτική Καταπολέµηση Ζιζανίων Οριζόνων, ∆ιατήρη-
ση Βιολογικής Γεωργίας, Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλ-
λεύσεων (πριµ 14.000 ευρώ), Μεταποίηση µε τελικό 
προϊόν µη γεωργικό, Κοµφούζιο και άλλα µικρότε-
ρης εµβέλειας αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα. Μένει 
να φανεί λοιπόν αν κάποια από αυτα τα αγροπερι-
βαλλοντικά θα µεταφερθούν στα οικολογικά σχήµα-

τα (όπως π.χ το Κοµφούζιο και η Βιολογική) ή τελι-
κά θα ενταχθούν αργότερα στα προγράµµατα αγρο-
τικής ανάπτυξης της νέας περιόδου. 

Τα προγράµµατα της περιόδου 2021-2022
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Α-

νάπτυξης, Γεώργιος Στύλιος, περιέγραψε τις παρεµ-
βάσεις µέσω του ΠΑΑ που θα προκηρυχθούν ή έχουν 
ήδη προκηρυχθεί στη µεταβατική περίοδο 2021-2022. 
Όπως τόνισε ο κ. Στύλιος, µε τον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό του ΥΠΑΑΤ θα αλλάξει το επόµενο διάστηµα 
ο χρόνος αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων ε-
νίσχυσης. Συγκεκριµένα τα προγράµµατα που «τρέ-
χουν» ή πρόκειται άµεσα να εξαγγελθούν είναι τα εξής:

1. Νέοι Αγρότες: 420 εκατ. ευρώ
2. Σχέδια Βελτίωσης: 180 εκατ. ευρώ
3. Αγροτική Οδοποιία: 43 εκατ. ευρώ
4. Γεωργικοί Σύµβουλοι: 80 εκατ. ευρώ
5. Βιολογική Γεωργία: 490 εκατ. ευρώ
6. Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 ε-

κατ. ευρώ
7. Απονιτροποίηση: 150 εκατ. ευρώ
8. Μέτρο 16 Συνεργασία – Καινοτοµία 65: εκατ. ευρώ
9. ∆άσωση Γεωργικών γαιών µε 90 εκατ. ευρώ
10. Ευζωία ζώων µε 45 εκατ. ευρώ
11. Ταµείο Αλληλοβοηθείας-Πιλοτική εφαρµογή 

µέτρου διαχείρισης κινδύνων 9,5 εκατ. ευρώ.
12. Εργαλείο µικροπιστώσεων (έως 25.000 ευρώ) 

σε συνεργασία µε Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδος 
21 εκατ. ευρώ.

Νέες 
προσθήκες 

Στα Μέτρα 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

αναµένεται να 
γίνουν επιπλέον 
προσθήκες κατά 
τη διαβούλευση 
της ΚΑΠ µε τις 

ευρωπαϊκές 
αρχές

Οι νέες δράσεις
που επιδοτούν
τα Leader
Οι παρεµβάσεις των νέων προγραµµάτων 
Leader της περιόδου 2023-2027 
αναλύθηκαν σε ειδική ηµερίδα µε τίτλο 
«30 χρόνια Leader» που διοργανώθηκε 
στην Αµφίκλεια. Σύµφωνα µε τη σχετική 
παρουσίαση οι επενδύσεις που θα µπορούν 
να χρηµατοδοτούνται από τα νέα τοπικά 
προγράµµατα θα είναι:

 Μεταποίηση γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων (de minimis, 50%, µέχρι 
400.000 ευρώ)

 Βιοτεχνίες, χειροτεχνίες, προϊόντα µετά 
την 1η µεταποίηση 
(µέχρι 400.000 
ευρώ).

 Επιχειρήσεις 
τουριστικού κλάδου 
(µέχρι 400.000 
ευρώ).

 Επιχειρήσεις 
βασικών υπηρεσιών 
(µέχρι 400.000 
ευρώ)

 Ενεργειακή 
αναβάθµιση 

επιχειρήσεων (de minimis, 65%).
 Εκπαίδευση (de minimis, 75%, µέχρι 

20.000 ευρώ).
 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του 

τοπικού πληθυσµού και των προσφύγων / 
µεταναστών (100%, µέχρι 400.000 ευρώ)

 Βασικές υποδοµές και υποδοµές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών.
πληροφοριών, κ.λπ. (100%, µέχρι 400.000 
ευρώ).

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις (de minimis, 
75%, µέχρι 20.000 ευρώ).

 Ενίσχυση πολιτιστικών υπηρεσιών και 
υποδοµών / αποκατάσταση
και αναβάθµιση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (100%, µέχρι 400.000 ευρώ
και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις).

 Αναβάθµιση φυσικού περιβάλλοντος, 
πρόληψη και αποκατάσταση (100%, µέχρι 
400.000 ευρώ).

 ∆ικτύωση & Συνεργασία επιχειρήσεων και 
τοπικών φορέων + Smart Villages (75%, 
µέχρι 40.000 ευρώ).

 ∆ιατοπική & διακρατική συνεργασία.
 Λειτουργικές δαπάνες και εµψύχωση 

τοπικού πληθυσµού (25% του ΣΠ του 
τοπικού προγράµµατος, 100%, εµψύχωση 
τουλάχιστον το 5% του ΣΠ της υπο-
παρέµβασης).

 Συνεργασία µεταξύ µικρών τοπικών 
επιχειρήσεων.

Αγροπεριβαλλοντικά
& Κλιµατικές ∆ράσεις 279,4

Εξισωτική Αποζηµίωση 810,0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2023-2027 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

Επενδύσεις 964,2

Εγκατάσταση Νέων Αγροτών 590,0

Συνεργασία 326,4

Μεταφορά Γνώσης
& Πληροφόρηση 145,0

Λοιπά 115,7

30 χρόνια 
Leader

Οι νέες δρά-
σεις παρου-

σιάστηκαν σε 
εκδήλωση για 
τα 30 χρόνια 

Leader

AgrendaFARMINGREPORT



Συνωστισμός για τη νέα πρόσκληση

Πάνω από 100.000 
στην ουρά για ένταξη 
στη Βιολογική Γεωργία

Με 490 εκατ. ευρώ και νέες επιλέξιμες καλλιέργειες, αναμένεται 
η πρόσκληση που την περιμένουν οι περί τους 100.000 
απορριφθέντες από τις περασμένες προκηρύξεις του Μέτρου

 Ειδική μέριμνα για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ζητούν
οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν δεσμεύσεις έως το 2022 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εντός του µήνα αναµένεται η προ-
κήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας ύ-
ψους 490 εκατ. ευρώ, µε τους ενδια-
φερόµενους να υπολογίζονται άνω 
των 50.000 και ο ανταγωνισµός για 
µία θέση στο πρόγραµµα να αναµέ-
νεται στα ύψη. Ενδεικτικό είναι ότι 
στις περασµένες 4 προσκλήσεις από 
το 2017 έως σήµερα, αιτήσεις έκαναν 
115.000 περίπου ενδιαφερόµενοι και 
εντάχθηκαν µόλις το 1/5 εξ αυτών. 

Αυτή τη φορά µάλιστα λόγω της δι-
εύρυνσης των επιλέξιµων καλλιεργει-
ών και τη συµπερίληψη της µελισσο-
κοµίας, η προσέλευση ίσως είναι α-
κόµα µεγαλύτερη, ενώ, την ίδια ώρα, 
σε όλες τις περασµένες προσκλήσεις 
οι δικαιούχοι έχουν τελειώσει τις δε-
σµεύσεις τους (ή αυτές λήγουν µέσα 
στο 2021), οπότε και αυτοί θα διεκδι-
κήσουν µερίδιο της πίτας. 

Μοναδική εξαίρεση οι περίπου 3.200 
κτηνοτρόφοι της 2ης πρόσκλησης µε 
5ετείς δεσµεύσεις, για τους οποίους 
λήγει το πρόγραµµα το 2022, οπότε 
και θα είναι το πρώτο έτος εφαρµογής 
της νέας προκήρυξης. Μένει λοιπόν 
να φανεί αν για αυτούς, θα υπάρξει 
κάποια ειδική µέριµνα ώστε να µην 
απολέσουν ένα πολύτιµο πριµ που 
«κλείνει» πολλές από τις τρύπες του 
εξοδολόγιου σε µία περίοδο που το 
κόστος λειτουργίας των κτηνοτροφι-
κών µονάδων έχει φτάσει σε δυσθε-
ώρητα ύψη. 

Βέβαια να σηµειωθεί εδώ ότι ο α-
νταγωνισµός για την ένταξη θα είναι 
εντός του ίδιου παραγωγικού κλά-
δου. ∆ηλαδή, οι καλλιεργητές αρο-
τραίων θα παλέψουν για µία θέση 
ξεχωριστά σε δική τους προκήρυξη. 
Παραγωγοί δενδρώδων καλλιεργει-
ών και κηπευτικών θα κάνουν αίτη-
ση σε άλλη πρόσκληση. Η ζωική (βο-

Μέχρι την ερχόµενη Τρίτη, 14 ∆εκεµ-
βρίου και ώρα µία το µεσηµέρι θα µπο-
ρούν να οριστικοποιούνται αιτήσεις 
ένταξης στο πρόγραµµα των Νέων Α-
γροτών, µε τη µονάδα Επενδύσεων 
της ΕΥΕ ΠΑΑ να έχει προτείνει ήδη πα-
ράταση της προθεσµίας η οποία πρέ-
πει όµως να εγκριθεί από την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, αναµένεται η προθε-
σµία να µετακινηθεί τουλάχιστον 10 
ηµέρες, λόγω αργοπορίας στο άνοιγ-
µα του συστήµατος για οριστικοποίη-
ση των αιτήσεων, ωστόσο µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές δεν έχει προχωρήσει το ΥΠΑΑΤ 
σε σχετικές ανακοινώσεις. Σηµειώ-
νεται πως µέχρι στιγµής στο σύστη-
µα των αιτήσεων φαίνονται 17.307 
φάκελοι, εκ των οποίων οι 1.552 έ-
χουν οριστικοποιηθεί. 

Από την άλλη, παράταση των αι-
τήσεων για ένα µήνα έχει ζητήσει 
το ΓΕΩΤΕΕ. Όπως επισηµαίνει µε ε-
πιστολή του προς το ΥΠΑΑΤ παρου-
σιάστηκαν προβλήµατα κατά την έκ-
δοση των πιστοποιητικών του ΜΑΕΕ, 
ενώ, το σχετικό Πληροφοριακό σύ-

στηµα (ΠΣΚΕ) καθυστέρησε να δώσει 
τη δυνατότητα οριστικοποίησης των 
αιτήσεων, µε αποτέλεσµα το χρονικό 
περιθώριο που δόθηκε στην πραγµα-
τικότητα να µην είναι ούτε καν ένας 
µήνας. Παράλληλα έχει υπάρξει η 
δέσµευση της πολιτείας για γρήγο-
ρη αξιολόγηση από τις περιφερεια-
κές αρχές των αιτήσεων ώστε οι Νέοι 
Αγρότες να έχουν λάβει την α’ δόση 
(70% του ποσού) έως την Άνοιξη του 
2022 και να µπορέσουν να κάνουν 
φάκελο και στα καινούργια Σχέδια 

Μέχρι Τρίτη οι Νέοι, ωριμάζει

οειδή, αιγοπρόβατα) παραγωγή θα εί-
ναι µόνη της σε ακόµη µία προκήρυ-
ξη, και ακόµη µία πρόσκληση θα αφο-
ρά µόνο τους µελισσοκόµους. Σύνολο 
4 προσκλήσεις. 

Τα 490 εκατ. ευρώ θα µοιραστούν α-
νά προκήρυξη, µε τα περισσότερα χρή-
µατα να κατευθύνονται σε δενδρώδη 
και κηπευτικά. Από εκεί και πέρα, οι 
δεσµεύσεις για όλους (µετατροπή και 
διατήρηση βιολογικής παραγωγής) θα 
είναι 3ετίας. Οπότε, αυτό διευρύνει κά-
πως τον αριθµό των δικαιούχων στο 
καινούργιο πρόγραµµα.

Τα πάντα θα κριθούν λοιπόν στη µο-
ριοδότηση, που παρουσιάστηκε κατά 
τη 10 Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ, την περασµένη Παρασκευή, και 
έχει δηµοσιεύσει ήδη πρώτη η Agrenda .

Για τις δράσεις που αφορούν τη µε-
τατροπή σε βιολογική καλλιέργεια ή ε-
κτροφή,προτεραιότητα ένταξης έχουν 
οι νέοι αγρότες, εκτάσεις σε ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές και περιο-
χές Natura. Στην κτηνοτροφία µόρια 
λαµβάνουν οι νέοι κτηνοτρόφοι και 
όσοι καλλιεργούν ζωοτροφές. Για τις 
δράσεις που αφορούν τη διατήρηση 
σε βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή, 
ρόλο θα παίξει η χρονική διάρκεια 
προηγούµενης εφαρµογής βιολογι-
κού συστήµατος, η καλλιέργεια ζω-
οτροφών και η ύπαρξη εκµετάλλευ-
σης σε ορεινές ή µειονεκτικές περιο-
χές και Natura.

Προϋπολογισµός
Το πρόγραµµα των 490 εκατ. 

ευρώ θα βγει στον «αέρα» µέσα 
στο ∆εκέµβριο σύµφωνα µε 

το χρονοδιάγραµµα που έχουν 
ανακοινώσει οι αρχές

Για τις δράσεις της 
µετατροπής σε βιολογική 
καλλιέργεια ή εκτροφή 
προτεραιότητα ένταξης 
έχουν οι νέοι αγρότες, 
εκτάσεις σε ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές 
και περιοχές Natura.
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Μόρια
Για τις δράσεις που αφορούν 
την µετατροπή σε βιολογική 
καλλιέργεια ή εκτροφή 
προτεραιότητα ένταξης έχουν 
οι νέοι αγρότες, εκτάσεις σε 
ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές και περιοχές Natura. 

Ανά κλάδο
Οι καλλιεργητές αροτραίων 
θα παλέψουν για µία θέση 
ξεχωριστά σε δική τους 
προκήρυξη. Παραγωγοί 
δενδρώδων καλλιεργειών 
και κηπευτικών θα κάνουν 
αίτηση σε άλλη πρόσκληση.

Μέλι
Για τους µελισσοκόµους της 
χώρας θα ανοίξει µία ξεχωριστή 
πρόσκληση Βιολογικών, η οποία 
θα επιδοτεί µε 26,39 ευρώ την 
κυψέλη. 



η παράταση

ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ 5.1.2

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80%

5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τα μόρια για το
ειδικό επενδυτικό
μέτρο χοιροτρόφων
Την προκήρυξη της ∆ράσης 5.1.2 
«Επενδύσεις πρόληψης και προ-
στασίας του ζωικού κεφαλαίου α-
πό µεταδοτικές ασθένειες και φυ-
σικές καταστροφές» ετοιµάζει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε δικαιούχους όλους τους χοιρο-
τρόφους της χώρας. 

Πρόκειται για µία δράση που 
θα επιδοτεί σταβλικές επενδύσεις 
που αφορούν στην ενίσχυση των 
µέτρων βιοασφάλειας στις κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις, µε την 
εφαρµογή των οποίων αποτρέπε-
ται η είσοδος του νοσήµατος στις 
εγκαταστάσεις µέσω επαφής µε 
αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους 
οικόσιτους χοίρους ή ανθρώπι-
νης δραστηριότητας ή υλικών. Στα 
πλαίσια προετοιµασίας της προ-
κήρυξης, συζητήθηκαν κατά την 
10η Επιτροπή Παρακολούθησης 
του ΠΑΑ στη Ναύπακτο τα κριτή-
ρια µοριοδότησης, µε την ελάχι-
στη βάση ένταξης να ορίζεται στα 
45 µόρια. Τα κριτήρια µοριοδότη-
σης έχουν ως εξής:

1) Τόπος εκµετάλλευσης: 
 Ιωάννινα, Καστοριά, Φλώρι-

να, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, ∆ράµα, 
Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος: 60 µόρια

 Πρέβεζα, Άρτα, Γρεβενά, Κο-
ζάνη, Ηµαθία, Πιερία, Θεσσαλονί-
κη, Χαλκιδική, Καβάλα: 46,2 µόρια

 Υπόλοιπη χώρα: 24 µόρια
2) Μέγεθος εκµεταλλεύσεων: Α-

πό 3 έως 30 µόρια ανάλογα τον α-
ριθµό χοιροµητέρων (µε 300 χοι-
ροµητέρες και άνω τα περισσότε-
ρα µόρια). 

3) Πυκνότητα των χοιροτροφι-
κών εκµεταλλεύσεων στην Περι-
φερειακή Ενότητα όπου βρίσκε-
ται η εκµετάλλευση: 

 10 µόρια στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ρεθύµνου, Πιερίας, Αι-
τωλοακαρνανίας, Πρέβεζας, Τρι-
κάλων, Καβάλας, Ηρακλείου, Κυ-
κλάδων, Κιλκίς, ∆ράµας, Σερρών, 
Πέλλας, ∆ωδεκανήσων, Χανίων, 
Ξάνθης, Ανατολικής, Αττικής, Λά-
ρισας, Ροδόπης, Άρτας, Θεσπρω-
τίας, Έβρου.

 8 µόρια στις Περιφερειακές Ε-
νότητες Χίου, Θεσσαλονίκης, Κε-
ντρικής Αττικής, Καρδίτσας, Χαλ-
κιδικής, Σάµου, ∆υτικής Αττικής, 
Κέρκυρας, Εύβοιας, Ηλείας, Γρε-
βενών, Μαγνησίας, Κοζάνης, Φλώ-
ρινας, Κορινθίας, Ηµαθίας, Κα-
στοριάς

 6 µόρια στις Περιφερειακή Ε-
νότητες Κεφαλλονιάς, Φθιώτιδας, 
Ζακύνθου, Λέσβου, Βοιωτίας, Αρ-
καδίας, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Αρ-
γολίδας, Αχαΐας, Φωκίδας, Λακω-
νίας, Μεσσηνίας, Ευρυτανίας, Λευ-
κάδας, Πειραιάς.

Τα 10 επιδοτούµενα
καθεστώτα πιστοποίησης 
Σε προετοιµασία της νέας 
πρόσκλησης του Μέτρου 3.1 που 
καλύπτει το 100% του κόστους για 
την πιστοποίηση αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων βρίσκεται το 
ΥΠΑΑΤ. Τα υποψήφια συστήµατα 
πιστοποίησης προς ένταξη στην 
προκήρυξη (αναµένεται αρχές του 
2022) των 41 εκατ. ευρώ είναι δέκα: 
1. Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ: 810 ευρώ. 
2. Κρασία µε ονοµασίες προέλευσης 
και τις γεωγραφικές 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. 

Βελτίωσης. Σηµειώνεται εδώ πως υ-
πάρχει ακόµα και το ενδεχόµενο της 
υπερδέσµευσης χρηµάτων για την έ-
νταξη περισσότερων Νέων Αγροτών, 
µε κονδύλια τα οποία όµως πρέπει να 
προέλθουν από το µπάτζετ της µετα-
βατικής περιόδου 2021-2022. 

Την ίδια ώρα δεν αποκλείεται να 
µετακινηθούν ποσά από την µία Πε-
ριφέρεια στην άλλη, εφόσον υπάρξει 
περίπτωση µη απορρόφησης χρηµά-
των σε κάποιες περιοχές. Φυσικά, τα 
πάντα θα κριθούν στη µοριοδότηση.

Επενδύσεις
Το Μέτρο αφορά επενδύ-

σεις όπως η κατασκευή 
χώρων αποµόνωσης για 

νεοεισερχόµενα 
και νοσούντα ζώα και 

η περίφραξη των στάβλων
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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.

Επενδύσεις 
οινοπαραγωγής
Ενστάσεις έως 16 
∆εκέµβρη για το 
πρόγραµµα επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής Η κατάταξη 
των αιτούντων στο 
πρόγραµµα Επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής για τα 
οικονοµικά έτη 2022 και 
2023 κατά φθίνουσα σειρά 
βαθµολογίας µε βάση τα 
στοιχεία που προέκυψαν 
από τον διοικητικό έλεγχο, 
αναρτήθηκαν στη ∆ιαύγεια. 



Αναβολή 29ης Agrotica 
ύστερα από το αίτημα των 
εισαγωγέων μηχανημάτων
Σε αναβολή οδηγείται η 29η Agrotica που είχε προγραµµατισθεί 
για το διάστηµα 27 – 30 Ιανουαρίου 2022 ύστερα από το αίτηµα 
των εκπροσώπων του κλάδου των µηχανηµάτων, λαµβάνοντας 
υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που δηµιουργεί το τελευταίο δι-
άστηµα η εξέλιξη της πανδηµίας. Το θέµα απασχόλησε διεξοδι-
κά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αγροτι-
κών Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ) που συνήλθε την Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου 
στην Αθήνα, όπου και εκφράσθηκε ο έντονος προβληµατισµός 
των παριστάµενων, κυρίως ως προς το χρόνο πραγµάτωσης της 
έκθεσης. Στη συνέχεια και µετά από επικοινωνία µε τα περισσό-
τερα µέλη, συµφωνήθηκε να διαβιβασθεί επίσηµο αίτηµα αναβο-
λής της 29ης Agrotica σε πιο πρόσφορο χρόνο και µε βάση πά-
ντα τις επιδηµιολογικές εξελίξεις. Σηµειώνεται εδώ πως φωνές 
υπέρ της αναβολής της Agrotica έχουν εκφραστεί και από µέλη 
της ΕΚΑΓΕΜ. Ζήτηµα είναι να υπάρξουν οι συνθήκες που θα εγ-
γυώνται πέραν πάσης αµφιβολίας, την ασφάλεια και την επιτυ-
χία της έκθεσης, που τώρα υπονοµεύει το κύµα της πανδηµίας.

Απρίλιο - Μάιο τα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης
Συνάντηση µε στελέχη των διαχειριστικών αρχών του ΠΑΑ εί-
χε ο ΣΕΑΜ την περασµένη Τρίτη όπου και ξεκαθαρίστηκε ότι η 
προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης δεν µπορεί να έρθει 
νωρίτερα από τον Απρίλιο, καθώς θα πρέπει πρώτα να έχουν 
βγει οι εγκρίσεις των Νέων Αγροτών 2021 µε βάση τις αιτήσεις 
που υποβάλλονται αυτές τις µέρες. Σηµειώνεται πως στην προ-
κήρυξη των Νέων Αγροτών που «τρέχει», µοριοδοτείται η πρό-
βλεψη στο επιχειρηµατικό σχέδιο για αγορά µηχανολογικού 
εξοπλισµού, ως εκ τούτου τα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα έρθουν 
για να καλύψουν αυτή την ανάγκη, µε προϋπολογισµό της τά-
ξεως των 180 εκατ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε τα όσα είχε παρουσιάσει στο παρελθόν ο προϊ-
στάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσια-
τούρας στα καινούργια Σχέδια θα µπορούν να επιδοτούνται ε-
πενδυτικά πλάνα έως 200.000 ευρώ για την κτηνοτροφία και 
έως 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή. Κατά τα άλλα, τα 
ποσοστά ενίσχυσης, οι επιδοτούµενες δαπάνες και τα κριτήρια 
προτεραιότητας που είχαν παρουσιαστεί ήταν τα ίδια µε την πε-
ρασµένη πρόσκληση. Σηµειώνεται εδώ πως δεν αποκλείεται να 
αυστηροποιηθούν οι όροι ένταξης µε υψηλές απαιτήσεις για την 
Τυπική Απόδοση εισόδου στο Μέτρο, καθώς τα χρήµατα είναι 
λίγα και οι ενδιαφερόµενοι πολλοί. Πάντως, κάποιους µήνες 
πριν βγει η προκήρυξη αναµένεται να τεθεί σε διαβούλευση το 
νέο Μέτρο όπως έγινε και µε τους Νέους Αγρότες. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα New Holland Braud που διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κα-
τασκευάζονται από µηχανικούς που ζουν, 
αναπνέουν και κοιµούνται µε το κρασί και 
τις ελιές στο Κέντρο Αριστείας στο Κοξ της 
Γαλλίας. Αυτό το πρωτοποριακό εργοστά-
σιο βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της βιώ-
σιµης παραγωγής, µε καινοτόµα προγράµ-
µατα που αποσκοπούν στη µείωση των πε-

ριβαλλοντικών επιπτώσεων και του απο-
τυπώµατος άνθρακα στον τοµέα της κατα-
σκευής συλλεκτικών µηχανών.

Στην καρδιά του DNA της Braud
Η ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X έχει δη-

µιουργηθεί αποκλειστικά για την συλλογή 
ελαιόκαρπου σε φυτείες υπέρπυκνης καλ-
λιέργειας. Το σύστηµα Shaking Dynamic 
Control (SDC) µε ράβδους ελεγχόµενης ευ-
καµψίας, σε συνδυασµό µε το σύστηµα συλ-
λογής Noria που δεν πληγώνει τα φυτά, εί-
ναι στην καρδιά του DNA της Braud. Ελα-

Νέα ελαιοσυλλεκτική 
Braud 9090X για 
αποδοτική συγκομιδή
Προστατεύει τον καρπό με ράβδους ελεγχόμενης 
ευκαμψίας και με το σύστημα συλλογής Noria
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Νέα συνεργασία 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
με την KRONE
Η εταιρεία ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
προχώρησε σε ακόµη µία νέα 
στρατηγική συνεργασία, προ-
κειµένου να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες των πελατών της, 
διευρύνοντας την γκάµα των 
προϊόντων της στον τοµέα των 
γεωργικών µηχανηµάτων. Συ-
γκεκριµένα, ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας της, ως επίσηµος εισαγωγέας, 
των µηχανηµάτων KRONE. Στόχος αυτής της συµφωνί-
ας είναι η άµεση και εύκολη πρόσβαση, αγροτών και 
προµηθευτών σε όλη την γκάµα των καταξιωµένων µη-
χανηµάτων χορτονοµής και ανταλλακτικών της γερµα-
νικής KRONE η οποία περιλαµβάνει µεγάλες χορτοδε-
τικές µηχανές, χορτοδετικές σταθερού και µεταβλητού 
θαλάµου, ενσιροδιανοµείς και βαγόνια χορτονοµής

Η εταιρεία ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι επίσης αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος – εισαγωγέας των µηχανηµά-
των Vicon και Kverneland, του Οµίλου Kverneland. Το 
χαρτοφυλάκιο των µηχανηµάτων και εξοπλισµού του 
Kverneland Group περιλαµβάνει εξοπλισµό επεξεργα-
σίας εδάφους, σποράς, διανοµής, ψεκασµού και δια-
χείρισης χορτονοµής

Αντιπροσωπεύει επίσης  αποκλειστικά την κατασκευά-
στρια εταιρία µηχανηµάτων κατεργασίας εδάφους Ovlac, 
καθώς επίσης και τις εταιρείες Sola, Tenias, HnosGarcia, 
Tatoma Fav Group.

Η ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ µε δικό της εξουσιοδοτηµένο συ-
νεργείο και επάρκεια ανταλλακτικών, εξυπηρετεί τους 
πελάτες Πανελλαδικά.

χιστοποιεί τις απώλειες αφού βρίσκει τρό-
πους βελτίωσης του τινάγµατος, πάντα µε 
σεβασµό στην προστασία των δέντρων και 
των καρπών της ελιάς.

Σύστηµα τινάγµατος SDC
Το SDC της Braud είναι το κορυφαίο σύ-

στηµα συλλογής. Κάθε µία από τις 42 ρά-
βδους τινάγµατος είναι ανεξάρτητη και εί-
ναι στερεωµένη στο πίσω µέρος σε εύκα-
µπτη άρθρωση, η οποία επιτρέπει τον τέ-
λειο έλεγχο της δύναµης τινάγµατος. Όλα 
τα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το φύλ-
λωµα του φυτού είναι είτε µαλακά είτε κα-
µπύλα σε σχήµα. Το συνολικό ύψος τινάγ-
µατος των 191 εκατοστών, σας επιτρέπει να 
συλλέξετε ελιές µέχρι την κορυφή του δέ-
ντρου, µε αποτέλεσµα να συγκοµίζεται το 

99,9% των ελιών. Η προοδευτική είσοδος 
των φυτών, η αποτελεσµατική κεντρική πε-
ριοχή τινάγµατος και η προοδευτική περιο-
χή εξόδου, αυξάνουν την αποτελεσµατικό-
τητα του τινάγµατος, ενώ σέβονται την φυ-
τεία. Το νέο σύστηµα Αυτόµατης Ρύθµισης 
ανάλογα µε την ποικιλία (ACS) αποθηκεύ-
ει τις βέλτιστες ρυθµίσεις συγκοµιδής για 
να τις ανακαλέσετε αργότερα και να επι-
τυγχάνετε πάντα την ιδανική συγκοµιδή. 

Φροντίδα και προσοχή 
για τις ελιές από την αρχή

Από το 1980, το σύστηµα συλλογής µε 
καδάκια πολυουρεθάνης Noria παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στη συγκοµιδή κάθε στα-
φυλιού και ελιάς από µια µηχανή Braud. 
Εξασφαλίζει την πλήρη φροντίδα των δέ-
ντρων και την συλλογή των καρπών χωρίς 
απώλειες. Όλες οι νέες συλλεκτικές µηχα-
νές Braud 9090X έχουν µεγαλύτερη από-
δοση µε χώρο συλλογής µήκους 2,4 µέτρα 
και καδάκια µεγέθους XXL. Το ίδιο καδάκι 
πιάνει τον καρπό και τον µεταφέρει στην 
κορυφή της µηχανής για κορυφαία ποιό-
τητα καρπών χωρίς να καταστρέφονται. Το 
σύστηµα Braud Noria είναι το σηµείο ανα-
φοράς για τη συγκοµιδή της ελιάς.

Με κινητήρα Stage V
Οι µεταφορικές ταινίες καθαρισµού  

του ελαιοσυλλέκτη Braud είναι 
βελτιωµένες για οµοιόµορφη 

κατανοµή του καρπού
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Μου ταιριάζει 

 ∆ιαχρονικό: Προσελκύεις 
πάντα ανθρώπους που ταιριάζουν 
µε αυτό που σκέφτεσαι και είσαι.

 Αγελάδες Wagyu: Στο Πούτεν 
(Άµστερνταµ) ο Dirk Timmer 
εκτρέφει αγελάδες Wagyu της 
φυλής Tajima που οι µπριζόλες 
κοστίζουν 265 ευρώ η µερίδα. Το 
σηµαντικό είναι η εκτροφή αυτών 
των αγελάδων που περιλαµβάνει 
εκτός από κριθάρι, καλαµπόκι κι 
αρωµατικά βότανα της περιοχής, και 
µε αποξηραµένο και καβουρδισµένο 
πολτό ελληνικής ελιάς!! ..Ο 
ελαιοπολτός αποτελεί το 25% της 
διατροφής των Wagyu. Καθώς η 
ζωοτροφή είναι πιο εύπεπτη, η 
επιβαρυντική για το περιβάλλον 
παραγωγή µεθανίου των βοοειδών 
κατά τη διαδικασία της πέψης, 
µειώνεται. ethnos.gr, 30/11/2021.

 Ζωντανά 
ροµπότ: Τα 
πρώτα ζωντανά 
ροµπότ, τα 
xenobots, έχουν 
δηµιουργηθεί 
από τα 
βλαστοκύτταρα 

του αφρικανικού βατράχου Xenopus 
laevis και µπορούν πλέον να 
αναπαράγονται!! Για να φτιάξουν τα 
xenobots, οι ερευνητές έξυσαν 
ζωντανά βλαστοκύτταρα από 
έµβρυα βατράχου και τα άφησαν να 
επωαστούν, χωρίς να επέµβουν στα 
γονίδια. Τα xenobots, τα οποία 
αρχικά είχαν σχήµα σφαίρας και 
κατασκευάζονταν από περίπου 
3.000 κύτταρα, µπορούσαν να 
αναπαραχθούν. Η έρευνα 
χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από το 
Defense Advanced Research 
Projects Agency, που επιβλέπει την 
ανάπτυξη τεχνολογίας για 
στρατιωτική χρήση. Πανεπιστήµιο 
Βερµόντ, Πανεπιστήµιο Tufts, 
Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ. lifo.gr, 
1/12/2021.

 Amazon: Η Amazon Web 
Services θα επεκτείνει τις 
δραστηριότητες της σε 
περισσότερες από 30 µεγάλες 
πόλεις σε όλο τον κόσµο και 
ανακοινώνει πως µεταξύ των 
χωρών στις οποίες θα εγκαινιάσει 
«τις 30 νέες Τοπικές Ζώνες-AWS» 
συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα. 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, defence-point.gr, 
2/12/2021.    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με ένα πλούσιο «µενού» από 30 δι-
αφορετικά κρεατοσκευάσµατα, που 
µπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις 
γευστικές επιθυµίες, είτε πρόκειται 
για συνταγές τύπου street food, εί-
τε εκείνες του fine dining, επιδιώκει 
το ντόπιο πρόβειο κρέας να ξανασυ-
στηθεί στους Έλληνες καταναλωτές.

Μέσα από καινοτόµες δηµιουργί-
ες κι ειδικές κοπές που περιλαµβά-
νουν από παϊδάκια, γύρο και ειδικά 
λουκάνικα, µέχρι προσούτο, σκαλο-
πίνια και ταλιάτες, που κινούνται πιο 
κοντά στα κυρίαρχα trends της εστία-
σης το υποτιµηµένο, αν και ιδιαίτερα 
ποιοτικό, ελληνικό πρόβειο κρέας, θα 
επιχειρήσει να «σπάσει» τα στερεό-
τυπα για τη γεύση και το άρωµά του, 
που το έχουν βάλει στο περιθώριο.

Πίσω από τη δύσκολη προσπά-
θεια για να ανακτηθεί η χαµένη αί-
γλη του παρελθόντος και το ποιο-
τικό πρόβειο κρέας στο οποίο είναι 
αυτάρκης η Ελλάδα, εν αντιθέσει µε 
το βόειο και το χοιρινό, να ξαναπά-
ρει θέση στο τραπέζι των ελληνικών 
νοικοκυριών κι εστιατορίων, είναι 

το ερευνητικό έργο «Greek Quality 
Meat», κάτω από την «οµπρέλα» του 
οποίου έχουν ενώσει τις δυνάµεις 
τους φάρµες, σφαγεία, τυποποιητές, 
άνθρωποι του marketing κι επιστή-
µονες από το πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας και το ΑΠΘ.

«Θέλουµε να αναδείξουµε το ελ-
ληνικό πρόβειο κρέας και είναι η 
πρώτη απόπειρα που κάνουµε, ώ-
στε να φτιάξουµε προϊόντα µε προ-
στιθέµενη αξία τα οποία ο κατανα-
λωτής βρίσκει σε άλλες χώρες, όχι 
όµως και στην Ελλάδα», αναφέρει 
ο καθηγητής Κτηνιατρικής, Γιώργος 
Αρσένος. Όπως εξηγεί, στο πλαίσιο 
της έρευνας λήφθηκαν δείγµατα α-
πό περισσότερα από 400 ζώα, λεπτό-

ουρα και παχύουρα, από διάφορες 
φάρµες, ώστε να υπάρχει αντιπρο-
σωπευτική εικόνα, διότι άλλη χη-
µική σύσταση έχει το κρέας αµνού 
γάλακτος, από ένα ζώο µε µεγαλύ-
τερο σωµατικό βάρος.

«Αρκετά από αυτά τα σφάγια τα 
περάσαµε από αξονικό τοµογράφο 
για να δούµε την κατανοµή του µυι-
κού ιστού και να καταλήξουµε στο 
ποιο κρέας έχει την καλύτερη µυι-
κή ίνα, ποιο είναι πιο εύχυµο και 
ποιο είναι πιο εύκολο στην κατανά-
λωση. Έτσι έχουµε µια πλήρη εικό-
να τί σφάγιο δίνει το κάθε ζώο και 
φτιάξαµε και µια µεγάλη βάση δε-
δοµένων, µε όλα αυτά τα αποτελέ-
σµατα», διευκρίνισε ο κ. Αρσένος.

Το ντόπιο πρόβειο κρέας
ξανασυστήνεται και σπάει 
στερεότυπα με τη γεύση και 
το άρωμά του Το ερευνητικό έργο «Greek Quality Meat» 

επιχειρεί να κάνει τάση την κατανάλωση 
ελληνικού πρόβειου κρέατος

Υπάρχουν δυσκολίες καθώς το πρόβειο 
κρέας καταναλώνεται κυρίως εποχικά.  

Νοοτροπία στην Ελλάδα να κάνει ο έµπορος
κουµάντο στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος

Η πρώτη γενικευµένη δοκιµαστική γευσιγνωσία καινοτόµων προϊόντων 
παρασκευασµένων αποκλειστικά από ελληνικό πρόβειο κρέας έγινε στα τέλη 
Νοεµβρίου, σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, µε προσκεκληµένους 60 σεφ και 
ανθρώπους της εστίασης, από τους οποίους ζητήθηκε η γνώµη για το αν θα το 
έβαζαν στο µενού τους και µε τί τιµή. «Με τον τρόπο αυτό θα έχουµε µια 
πρώτη αίσθηση του τί ζητά η αγορά, ενώ θα προκύψει και µια µελέτη 
σκοπιµότητας, για να δείξουµε σε δυνητιούς επενδυτές στο εγχώριο πρόβειο 
κρέας», επεσήµανε στην Agrenda ο Νίκος Κασαλιάς, κτηνίατρος και 
µικροβιολόγος τροφίµων, που δρα συµβουλευτικά στο έργο. Στο έργο Greek 
Quality Meat συµµετέχουν το ΑΠΘ µε τα εργαστήρια ζωοτεχνίας και υγιεινής 
τροφίµων, η οµάδα του καθηγητή Κουρέτα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η 
επιχείρηση Μπίκας ΑΕ από τη Βέροια, τα σφαγεία Χαλάστρας και Ελασσόνας.

Σφαγείο
Στο εξωτερικό 

play maker 
στην αγορά 

είναι το 
σφαγείο

400 ζώα
Λήφθηκαν 

δείγµατα από 
400 ζώα, 

λεπτόουρα 
και παχύουρα, 
από διάφορες 

φάρµες

Οµπρέλα
Έχουν ενώσει  
τις δυνάµεις 
τους φάρµες, 

σφαγεία, τυπο-
ποιητές και 
επιστήµονες

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr



Προεργασίες και ζυµώσεις ώστε να 
αποκτήσει το ελληνικό µέλι αβαντάζ 
στις διεθνείς αγορές, µε τους τζίρους 
που προδιαγράφονται για το προϊόν 
ως το 2027 να διαµορφώνονται στα 
11 δισ. δολάρια από τα περίπου 8 δισ. 
σήµερα, απασχόλησαν στις εργασίες 
του 12 Συνέδριου µελιού και προϊό-
ντων µέλισσας που έγινε το περασµέ-
νο Σαββατοκύριακο.

Παρά τις επιπλοκές που επέβαλαν 
οι τελευταίες εξελίξεις λόγω πανδη-
µίας, που εµπόδισαν την παρουσία 
εκθετών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλί-
ας, βασικοί συντελεστές του εγχώρι-
ου κλάδου, διαδικτυακά είτε δια ζώ-
σης συµµετείχαν στο Συνέδριο, µε δε-
κάδες εισηγήσεις για τεχνικά ζητήµα-
τα και θέµατα branding, προώθησης 
και διασφάλισης της ποιότητας του 
ελληνικού µελιού.

Φυσικά την προβληµατική του συ-
νεδρίου όρισαν και οι επιπτώσεις των 
πυρκαγιών του περασµένου καλοκαι-
ριού στην Εύβοια µε την απώλεια χι-
λιάδων στρεµµάτων πευκοδάσους, µα-
ζί µε την υφιστάµενη συγκυρία στην 
εγχώρια αγορά µελιού που παρά τη 
µικρή φέτος παραγωγή σχεδόν σε ό-
λους τους τύπους, οι τιµές δεν αντα-
ποκρίνονται στους κανόνες της προ-
σφοράς και της ζήτησης. 

Ίσως υπό αυτήν την έννοια, σύµ-
φωνα µε τον Γιώργο Αθανασιάδη, µε-
λισσοκόµο της ανερχόµενης εταιρεί-
ας Bee Naturalles «ο µελισσουργός 
οφείλει να έχει διττή ταυτότητα: αυτή 
του παραγωγού και αυτή του επιχειρη-
µατία. Αποτελεί πρόκληση η απόκτη-
ση των δεξιοτήτων που θα τον βοηθή-
σουν να προωθήσει τα µελισσοκοµι-
κά προϊόντα µε το βέλτιστο τρόπο και 
αποσπώντας την καλύτερη τιµή» ανα-
φέρει ο ίδιος, παραθέτοντας τα εργα-
λεία που βοηθούν στην επίτευξη του 
στόχου αυτού: «Γνώση βασικών κα-
νόνων της αγοράς και του εµπορίου 
(οικονοµικά µεγέθη, θεωρία, κοστο-
λόγηση, logistics), του branding, του 

marketing και όλων των συνεπακό-
λουθων κατά το ταξίδι των µελισσοκο-
µικών προϊόντων από την κυψέλη και 
τα βουνά, στα ράφια των καταστηµά-
των και τα σπίτια των καταναλωτών».

Ολιστική προσέγγιση 
στη µελισσοκοµία 

Εκ µέρους του νέου εγχειρήµατος της 
οικογένειας Κουτσιανά, τη Symbeeosis, 
τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Φύτρος, υ-
πεύθυνος µελισσοκοµίας της εταιρεί-
ας, ο οποίος εξήγησε ότι «η Αναγεννη-
τική Μελισσοκοµία αποτελεί µια ολι-
στική προσέγγιση στην παραγωγή µε-
λισσοκοµικών προϊόντων. Ένα βήµα 
πέρα από τη βιολογική και τη νοµαδι-
κή µελισσοκοµία. Το µοντέλο που υ-
λοποιούµε έχει κύριο στόχο την ανα-
γέννηση των οικοσυστηµάτων µε την 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη 
µείωση των εισροών ενέργειας αφή-
νοντας το ελάχιστο περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα» ανέφερε ο ίδιος. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η πορεία από τα βουνά 
στις αγορές ορίζει 
το μελισσοκομικό επιχειρείν

Οδηγός αισιοδοξίας για αύξηση
πωλήσεων οίνου από ηγέτες αγοράς
Μια µάλλον αισιόδοξη προοπτική 
για την αγορά κρασιού σε όλο τον 
κόσµο, αποτυπώνει η 9η έκδοση 
του Wine trade monitor, σύµφω-
να µε την οποία µέχρι το 2023, η 
επιστροφή της αισιοδοξίας «ωφε-
λεί κυρίως τους ηγέτες της αγο-
ράς», Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 
Οι επαγγελµατίες αναφέρουν ό-
τι για το 53% των γαλλικών κρα-
σιών θα υπάρχουν θετικές εξελί-
ξεις στις πωλήσεις, αντίστοιχα για 
το 49% των ιταλικών κρασιών και 
για το 37% των ισπανικών κρασιών.

Οι πιο αισιόδοξοι επαγγελµα-
τίες για την ανάπτυξη της αγοράς 
τους είναι οι Γερµανοί, οι Καναδοί 
και οι Ολλανδοί, οι πιο επιφυλα-
κτικοί είναι οι Άγγλοι. Η έρευνα 
διεξήχθη στις βασικές αγορές κα-
τανάλωσης και εισαγωγής οίνου, 
τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Κίνα, 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπω-
νία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ 
φέτος προσχώρησαν για πρώτη 
φορά ο Καναδάς και η Ολλανδία.

Ο δείκτης των προτιµήσεων αυξά-
νεται από 8 το 2019 σε 8,6 το 2021, 
µε µέγιστο το 11 στην Ιαπωνία και 
5,2 στην Κίνα. Τα γαλλικά κρασιά 
παραµένουν στην πρώτη θέση, κα-

θώς το 90% των επαγγελµατιών τα 
υιοθετεί και ακολουθούν οι Ιταλοί 
και οι Ισπανοί (82 και 76%). Η Γαλ-
λία παραµένει η καλύτερη αντιλη-
πτή καταγωγή για το 52% των επαγ-
γελµατιών που συµµετείχαν στην 
έρευνα, πολύ µπροστά από την Ι-
ταλία (18%) και τη Γερµανία (5%). 
Οι επαγγελµατίες έχουν τοποθε-
τήσει τη Γαλλία στην κορυφή πολ-
λών κατηγοριών: 70% για ειδικές 
περιστάσεις, αλλά και 48% για πι-
στοποίηση βιολογικών προϊόντων 
και 46% για τον σεβασµό σε κλι-
µατικές και περιβαλλοντικές πτυ-
χές. Επίσης τα βιολογικά κρασιά 
ως κριτήριο για την επιλογή των 
καταναλωτών θα ενισχυθούν πε-
ρισσότερο: για το 45% των επαγ-
γελµατιών, το κριτήριο αυτό βρί-
σκεται µπροστά από τη γεωγραφι-
κή προέλευση, που έχει ήδη υποβι-
βαστεί στη δεύτερη θέση το 2019. 

Τα Rosé έχουν δει την ελκυστι-
κότητά τους να επιβεβαιώνεται, αν 
και εµφανίζονται νέες κατηγορί-
ες, όπως τα πορτοκαλί κρασιά και 
τα Pet Nat στον Καναδά και την Ια-
πωνία και τα ποτά µε χαµηλή πε-
ριεκτικότητα σε αλκοόλ στις Ηνω-
µένες Πολιτείες. 

Το µετσοβόνε
συστήνει
στο διεθνές
κοινό του
το CNN
«Όλοι ξέρετε, βέβαια, 
τη φέτα. Τώρα, είναι 
ώρα να µάθετε ένα 
λιγότερο γνωστό 
ελληνικό τυρί», γράφει 
το CNN και συστήνει 
στο διεθνές κοινό του, 
το µετσοβόνε. «Το 
µετσοβόνε από τον 
αποµακρυσµένο βορρά 
της χώρας ή για την 
ακρίβεια από µία 
ορεινή πόλη που 
λέγεται Μέτσοβο. 
Φτιαγµένο από γάλα 
αγελάδας, είτε µόνο 
του ή αναµεµειγµένο 
µε λίγο πρόβειο ή 
κατσικίσιο, είναι 
ηµίσκληρο και φυσικά 
καπνιστό», σηµειώνει 
το ρεπορτάζ του 
κορυφαίου 
αµερικανικού δικτύου.

Γιώργος Αθανασιάδης µελισσοκόµος 
της εταιρείας Bee Naturalles.

Νικήτριες 
περιοχές

Το Languedoc, η Loire, 
η Bourgogne στα 

λευκά, το Bordeaux, 
το Languedoc, η Rhône 

στα κόκκινα
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΥ
∆είκτης προτίµησης 
από 8 το 2019  |  8,6 το 2020

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 

90% 
1η

ΘΕΣΗ

ΙΤΑΛΙΚΑ  ΚΡΑΣΙΑ 

82% 
2η

ΘΕΣΗ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 

76% 
3η

ΘΕΣΗ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στις αρχές του 2000, όταν ό-
λοι στην Καστοριά επένδυ-
αν στη γούνα, σε περιόδους 
που η οικονοµική ευµάρεια 
έδινε σηµαντικό περιθώριο ανάπτυξης και καλά 
µεροκάµατα για την αγορά ειδών πολυτελείας, ο 
Σωτήρης Στεργίου ακολούθησε αντίστροφη δια-
δροµή. Έχοντας κληρονοµήσει αµπέλια από τον 
παππού του και ο ίδιος όντας µεγαλωµένος µέσα 
στους αµπελώνες της περιοχής του, αποφάσισε να 
δηµιουργήσει το δικό του οινοποιείο. Η προσπά-
θειά του αποτέλεσε το πρώτο σύγχρονο οργανω-
µένο εγχείρηµα οινοποίησης στην περιοχή του. 
∆ηµιούργησε ένα επισκέψιµο οινοποιείο σε υψό-
µετρο 680 µέτρων στη µακεδονική γη που συνα-
ντά τους πρόποδες του όρους Βιτσίου στον οικι-
σµό της Μεταµόρφωσης Καστοριάς. 

«Η ενασχόληση της οικογένειάς µου µε τους α-
µπελώνες χρονολογείται πολλά χρόνια πριν. Το 
χωριό Μεταµόρφωση 7 χλµ από τη βόρεια πλευ-
ρά της Καστοριάς είχε ανέκαθεν τα περισσότερα 

αµπέλια. Ο παππούς µου 
οινοποιούσε και πωλούσε 
χύµα κρασί στην Καστοριά. 
Ωστόσο η άνθιση της γου-
νοποιίας και τα πολύ υψη-
λά µεροκάµατα έστρεψαν 

τους περισσότερους κατοίκους της περιοχής από 
τα αµπέλια στη γούνα. Ο παππούς µου, µου έγρα-
ψε κάποια αµπέλια κληρονοµιά, έκανα αναδιάρ-
θρωση των ποικιλιών και περίπου το 2000 έκανα 
αυτό το µικρό οινοποιείο που είναι και το πρώτο 
χρονικά σύγχρονο αδειοδοτηµένο οινοποιείο στο 
νοµό Καστοριάς», αναφέρει ο οινοποιός και ιδρυ-
τής του κτήµατος Σωτήρης Στεργίου. 

Η οινοποιητική διαδροµή του Στεργίου ξεκίνη-
σε µε δύο ετικέτες και διανοµή αρχικά στην τοπι-
κή αγορά. Σήµερα παράγει πέντε ετικέτες, διανέ-
µει πανελλαδικά καθώς και στο εξωτερικό όπου 
διοχετεύει περίπου τη µισή του παραγωγή. «Στό-
χος µας παραµένει να βελτιώνουµε διαρκώς την 
ποιότητα του κρασιού µέσα στην επόµενη δεκαε-
τία και ταυτόχρονα να επεκταθούµε σε περισσό-
τερες αγορές του εξωτερικού». 
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Κτήμα Στεργίου

Όταν όλοι έκαναν 
γούνα ο Στεργίου 
έφτιαχνε οινοποιείο
Με κληρονομιά από τον παππού του το 2000 έκανε το 
πρώτο σύγχρονο αδειοδοτημένο οινοποιείο στην Καστοριά 

2016 και 2017
Το κρασί µετά την 

παραγωγή παραµένει 
για ένα χρόνο σε 

καινούργια δρύινα 
γαλλικά βαρέλια και 
µετά την εµφιάλωση 
παραµένει ενάµιση 

χρόνο στο µπουκάλι. 
Αυτή τη στιγµή κυκλο-
φορούν ερυθρά κρασιά 

2016 και  2017 

Η ποικιλιακή σύνθεση του 
Κτήµατος Στεργίου είναι 
ξινόµαυρο, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Sauvignon Blanc, 
Riesling και Ασύρτικο.

Ο Σωτήρης Στεργίου αποφάσισε να γίνει οινοποιός τη στιγµή
που όλοι οι συντοπίτες του εγκατέλειπαν τα αµπέλια τους και 
στρέφονταν στη γούνα, σε περιόδους οικονοµικής ευµάρειας.

Σωτήρης Στεργίου 
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Οι αµπελώνες που καλλιεργούνται 
είναι πιστοποιηµένοι βιολογικοί και 
βρίσκονται σε αµµώδες έδαφος µε 
καλή δυνατότητα αποστράγγισης. 
Το κλίµα της περιοχής που βρίσκε-
ται το κτήµα Στεργίου είναι ηµιηπει-
ρωτικό µε αρκετό χιόνι το χειµώνα 
και αρκετά ξηρό καλοκαίρι. Ταυτό-
χρονα η αύρα της λίµνης Καστοριάς 
επηρεάζει άµεσα το µικροκλίµα του 
αµπελώνα. «Σε ό,τι αφορά την ποι-
κιλιακή µας σύνθεση είναι ξινόµαυ-
ρο, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Sauvingon Blanc, Riesling και Ασύρ-
τικο», εξηγεί ο κ. Στεργίου. 

«Πειραµατιζόµαστε και µε νέες 
ποικιλίες, έχουµε φυτέψει πειραµα-
τικά και Μαλαγουζιά, ούτως ώστε να 
δούµε πώς αποδίδει στην περιοχή 
µας. Επιδίωξή µας είναι µελλοντικά 
να δώσουµε βαρύτητα αποκλειστικά 
στις ελληνικές ποικιλίες». Το κρα-
σί µετά την παραγωγή παραµένει 
για ένα χρόνο σε καινούργια δρύι-
να γαλλικά βαρέλια, ενώ στη συνέ-
χεια αφού γίνει η εµφιάλωση παρα-
µένει και για ακόµα ενάµιση χρόνο 
στο µπουκάλι. «Αυτή τη στιγµή κυ-
κλοφορούµε στην αγορά µε ερυ-

θρά κρασιά του 2016 και του 2017». 
«Είµαστε µία µικρή οικογενεια-

κή επιχείρηση, στην οποία συµµε-
τέχουν εκτός από εµένα, η γυναί-
κα µου, ο γιος µου και η κόρη µου. 
Η συνολική µέση παραγωγή µας α-
νέρχεται σε περίπου 40.000 φιάλες 
και οι εξαγωγές µας κατευθύνονται 
στη Γερµανία όπου συνεργαζόµα-
στε µε εµπορική εταιρεία, η οποία 
διακινεί τα κρασιά µας στα εστιατό-
ρια. Στην Ελλάδα οι ετικέτες µας δι-
οχετεύονται σε Μύκονο, Σαντορίνη, 
Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα». 

Γιατί ασχολήθηκε µε το κρασί
Ο Σωτήρης Στεργίου αφηγείται 

πως από µικρός επισκεπτόταν µε 
τον παππού του τα αµπέλια. «Όταν 
µεγάλωσα ήθελα να κάνω κάτι δι-
αφορετικό από τη γουνοποιία και 
τον ευρύτερο αγροτικό τοµέα που 
ευδοκιµούσαν στο νοµό Καστοριάς». 

Για την επόµενη διετία έχει προ-
γραµµατίσει τη φύτευση επιπλέον 20 
στρεµµάτων µε νέους αµπελώνες, ε-
κεί όπου θα σταµατήσει η παραγωγι-
κή επέκταση του κτήµατος, περίπου 
σε 50.000 φιάλες κρασιού ετησίως. 

Πειραματισμοί και με τη Μαλαγουζιά, 
στροφή μόνο σε ελληνικές ποικιλίες

ΚΤΗΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

To κτήµα Στεργίου βρίσκεται σε υψόµετρο 680 
µέτρων στον οικισµό Μεταµόρφωση Καστοριάς. 

Η συνολική του παραγωγή ανέρχεται σε περίπου 
40.000 φιάλες το έτος, από τις οποίες περίπου

οι µισές προορίζονται για εξαγωγές.

40.000 φιάλες
Η συνολική µέση παρα-

γωγή του Κτήµατος 
ανέρχεται σε περίπου 

40.000 φιάλες

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

agrenda@agronews.gr

Φερόχ Σείχ 
Στην ομάδα 
της Syngenta 
Η Syngenta όρισε τον Φερόζ Σείχ 
ως Chief Information and Digital 
Officer, µε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Ο Σείχ θα 
ενταχθεί στην ηγετική οµάδα του 
Syngenta Group υπό τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε 
αντικατάσταση του Γκρεγκ Μάιερς, 
που αποχωρεί από τη Syngenta 
Group στα τέλη Ιανουαρίου 2022 
ώστε να επιστρέψει στις ΗΠΑ για 
νέα ευκαιρία σε διαφορετικό κλάδο.

Καραμολέγκος 
Αλλαγή ΔΣ 
Η εταιρεία Αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος ανακοίνωσε ότι, 
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Αµοιβών και Υποψηφιοτήτων της 
Εταιρείας, το ∆Σ της εταιρείας 
κατά την 3.12.2021 συνεδρίασή 
του, εξέλεξε εκτελεστικό µέλος 
του ∆Σ τη Μαρία Καραµολέγκου 
σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος µη εκτελεστικού 
µέλους Βασίλειου Ευαγγέλου.

Αvramar Seafood
Νέος διευθύνων 
σύμβουλος
Ο Alex Myers αποχωρεί από τη θέση 
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του 
Οµίλου Avramar Seafood και θα 
αντικατασταθεί από τον 
Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο του Οµίλου, Κωστή 
Γκλαβά. Στόχος η ανάπτυξη της 
Avramar ώστε να γίνει γίνει µια 
ηγέτιδα εταιρεία στον τοµέα 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Στρατηγική Συνεργασία 
της ORA Services με 
την STOLLER Europe
Νέες λύσεις για τη Γεωργία εδώ και τώρα
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Δύο συναντήσεις (η μια στην Αθήνα 
13-17/9 και η δεύτερη στην Ισπανία 
27-29/10) χρειάστηκαν για να επι-
βεβαιωθεί το νέο στρατηγικό πλάνο 
2022-2025 μεταξύ της ORA Services 
και της Stoller Europe.

Η εξαιρετική συνεργασία των τε-
λευταίων 7 ετών μεταξύ της ORA 
SERVICES και της STOLLER, της 

παγκοσμίου φήμης εταιρείας καινο-
τομιών πάνω στη Φυσιολογία των 
φυτών ανεβαίνει επίπεδο κάτι που 
επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη δι-
άρκειας πέντε ημερών μιας σπου-
δαίας αντιπροσωπείας στελεχών 
της STOLLER με επικεφαλής τον 
κ. Sergio Aguilar (Vice President 
EMEA), τον κ. Maurício Andrião νέο 
Γενικό Διευθυντή της Stoller Europe 
απ το 2022 καθώς και του κ. Gökhan 
Abak Γενικό Διευθυντή της Stoller 

Turkey οι οποίοι βρέθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις του PHYTOGROUP.

Για 3 ημέρες αναλύθηκαν όλες οι τε-
λευταίες εξελίξεις πάνω 
●  στο θέμα του registration στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση των Βιοδιεγερ-
τών

●  στα νέα προϊόντα και τις οικογέ-
νειές τους 

●  στα αποτελέσματα των πειραματι-
κών και αποδεικτικών που έγιναν 

από την ORA ACADEMY τα 2 
τελευταία έτη με προϊόντα Stoller 
καθώς και 
●  το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσής 

2021 – 2022 μέσω webinars.

Οι υπόλοιπες δύο ημέρες αφιε-
ρώθηκαν σε επισκέψεις τόσο στις 
εγκαταστάσεις των εργοστασίων 
του PHYTOGROUP σε Ασπρό-
πυργο και Κόρινθο (κυρίως για 
την επιθεώρηση των προϊόντων 

Οι Βιοδιεγέρτες 
(Biostimulants) θα 
παίξουν σημαντικό 
ρόλο στην ισορροπία 
ορμονών των 
φυτών καθώς και 
στη διαχείριση του 
stress απο αβιοτικούς 
παράγοντες

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εργοστασίου της Stoller Europe.
Στιγμιότυπα απο την ξενάγηση της ομάδας της ORA. 

Meeting room PHYTOGROUP στην Αθήνα.
Οι δύο αποστολές συνεργάζονται στενά για τις λύσεις της επόμενης δεκαετίας.



Η εκπαίδευση συνεργατών και παραγωγών 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην 
κατανόηση  του τρόπου δράσης της 
Τεχνολογίας των προϊόντων της Stoller

STAMPA) καθώς και επιτόπου επισκέψεις 
σε συνεργάτες και παραγωγούς σε διάφο-
ρες περιοχές της Πελοποννήσου (Αργολίδα, 
Μεσσηνία, Αχαία).

Ο κ. Aguilar δήλωσε ενθουσιασμένος με 
τον τρόπο εργασίας των στελεχών της ORA 
SERVICES λέγοντας «Ήταν μια καταπλη-
κτική ευκαιρία που επέτρεψε να ανακεφα-
λαιώσουμε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, 
που ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να συνα-
ντηθούμε από κοντά. Αξιολογήσαμε τόσο τις 

νέες μας ανάγκες όσο και τις νέες προκλή-
σεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 5 
με 10 χρόνια. Όλα είναι θέμα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. 
Μας αρέσει να σχεδιάζουμε τη στρατηγική 
μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες 
μας. Η Stoller είναι μια πολύ πελατοκεντρι-
κή εταιρεία. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό 
των αγροτών, των πελατών και των χρηστών 
για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τα προ-
βλήματά τους, ώστε να τους προσφέρουμε 
όλες εκείνες τις λύσεις που έχουμε ετοιμάσει, 
οι οποίες είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά».

Η εκπαίδευση συνεργατών και 
παραγωγών είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στην κατανόηση  
του τρόπου δράσης της Τεχνο-
λογίας των προϊόντων της Stoller

Η επίσκεψη έκλεισε με πρόσκλη-
ση του κ. Aguilar στην Ομάδα της 
ORA να επισκεφτεί τις εγκαταστά-
σεις της Stoller Europe στο Αλικά-
ντε της Ισπανίας ώστε να έρθουν 
κοντά τόσο τα Τμήματα Πωλήσε-
ων και Marketing, όσο και να ανα-
πτυχθεί βαθύτερη συνεργασία 
μεταξύ της STOLLER Academy 
και της ORA Academy πάνω σε 
θέματα Έρευνας και Εκπαίδευ-
σης, και η οποία έγινε αποδεκτή. 

Ένα μήνα μετά, μια ομάδα με ένα 
μίγμα νεότητας και εμπειρίας, τε-
χνικής εξειδίκευσης αλλά και πω-
λήσεων επισκέφτηκε τις νέες 
εγκαταστάσεις της Stoller Europe 
στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Ο λόγος αφορούσε το 2o μέρος 
του Strategy meeting  για την ανά-
πτυξη λύσεων στην Γεωργία της 
ελληνικής επικράτειας (και όχι μό-
νο) μέσω μιας σειράς προϊόντων 
Τεχνολογίας Stoller πάνω σε μια 
ευρεία γκάμα καλλιεργειών.

Επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας ήταν ο Νίκος Κουτσούγερας, 
Πρόεδρος του PHYROGROUP. 
Μαζί του ο Άγγελος Κεφάλας, Δ/
ντής ORA SERVICES & ORA 
ACADEMY, η Μαρία Χατζόπου-
λου Communication & Marketing 
της ORA SERVICES, ο Βασί-
λης Κουτσούγερας Technical 

Consultant της Φυτοθρεπτικής και 
η Μαρία ουτσούγερα Marketing & 
Communication Manager της Φυ-
τοθρεπτικής.

Έγιναν συναντήσεις με όλα τα 
τμήματα των δύο εταιρειών. Στις 
συναντήσεις αυτές παρευρέθη-
καν όλα τα μεγαλόβαθμα στελέ-
χη της STOLLER Europe όπως 
οι κκ. Sergio Aguilar. Mauricio 
Adriao, και Vicente Iniguez κι απ 
την Stoller Academy οι κκ. Abbas 
Caballero και Jesus Foronda.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος τό-
σο απ την επίσκεψή όσο κι από 
το 2ο μέρος του Strategy meeting. 
Έχω μείνει εντυπωσιασμένος απ 
τις νέες εγκαταστάσεις της Stoller 
Europe που είναι state-of-the-art. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
επικεφαλής της εταιρείας και ιδι-
αίτερα τον φίλο Sergio Aguilar για 
την υπέροχη φιλοξενία» δήλωσε 
ο Νίκος Κουτσούγερας.

 
Το μέλλον της συνεργασίας 

φαίνεται λαμπρό!

Από αριστερά Μ. Χατζοπούλου, Μ. Κουτσούγερα, S. Aguilar, M. Adriao,
Ν. Κουτσούγερας, Α. Κεφάλας, Β. Κουτσούγερας Πανοραμική άποψη από τις εγκαταστάσεις του PHYTOGROUP στον Ασπρόπυργο.

Απο αριστερά Νίκος Κουτσούγερας και Sergio Aguilar
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Στην εξαγορά της Terra Creta προχώρησε η ε-
ταιρεία ζυµαρικών, Μέλισσα Κίκιζας. Με τη συ-
γκεκριµένη κίνηση η Μέλισσα ενισχύει το χαρ-
τοφυλάκιό της µε τον κλάδο ελαιολάδου της ε-
ταιρείας από την Κρήτη, ο οποίος µέχρι προτι-
νος ανήκε στην ΙOGR του επιχειρηµατία Γιάν-
νη Γρύλλου. Να σηµειωθεί ότι η πλευρά της Μέ-
λισσα Κίκιζας είχε κάνει και άλλες κινήσεις µε 
σκοπό τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της µε 

την πιο πρόσφατη να είναι η προσπάθεια από-
κτησης της Pummaro από την Ελαΐς – Unilever 
(επικράτησε η Μινέρβα). Mε τη συγκεκριµένη 
κίνηση ουσιαστικά η Μέλισσα - Κίκιζας αποκτά 
µία εταιρεία µε δραστηριότητα στο έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο και ισχυρό εκτόπισµα στα δίκτυα 
λιανικής πώλησης τόσο στην Ελλάδα, όπου δι-
ατηρεί συνεργασία επί σειρά ετών µε την ΑΒ Βα-
σιλόπουλος, όσο και στο εξωτερικό. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «ό-
ταν το 2012 η Terra Creta αγοράστηκε από τον 
Όµιλο επιχειρήσεων του Γιάννη Γρύλου (σήµε-
ρα IOGR) ήταν µια εταιρεία µε χρέη γύρω στα 6 
εκατοµµύρια ευρώ και τζίρο που δεν ξεπερνού-
σε τα 5 εκατοµµύρια ετησίως. Σήµερα, η Terra 
Creta είναι µια υγιής εταιρεία που στηρίζει την 
κρητική οικονοµία και ιδιαίτερα τους παραγω-
γούς της Κρήτης [...].». Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η Μέλισσα Κίκιζας εξαγόρασε την Terra Creta

Στόχος η παροχή 
κινήτρων για 
την εγκατάσταση 
επιχειρήσεων αλλά 
και αγροτικών 
εκτάσεων με σκοπό 
τη μεταβολή του 
παραγωγικού 
μοντέλου των 
περιοχών αυτών

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Πρόβλεψη για εκχώρηση εκτάσεων προς α-
γροτική, κτηνοτροφική χρήση και για µετα-
ποίηση, οι οποίες θα εκµισθώνονται σε πα-
ραγωγούς των τοπικών κοινωνιών, φέρνει ο 
νέος νόµος περί «∆ίκαιης Αναπτυξιακής Με-
τάβασης και Ρύθµισης Ειδικών Θεµάτων Α-
πολιγνιτοποίησης» του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Ο σχεδιασµός του νέου 
νοµοθετήµατος αφορά τις περιοχές της ∆υ-
τικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, µε 
την παροχή κινήτρων και σκοπό την εγκα-
τάσταση επιχειρήσεων αλλά και αγροτικών 
εκτάσεων µε σκοπό την µεταβολή του παρα-
γωγικού µοντέλου των περιοχών αυτών. Σε 
ό,τι αφορά την αγροτική γη, προβλέπεται ότι 
θα παραχωρηθούν συνολικά περίπου 30.000 
στρέµµατα γι’ αυτό το σκοπό στις συγκεκρι-
µένες γεωγραφικές περιοχές, όπου θα γίνε-
ται η µίσθωση των εν λόγω εκτάσεων στους 
παραγωγούς για τη χρήση της γης, έναντι 
χαµηλού τιµήµατος. 

Σηµειώνεται ότι οι υπό διαχείριση εκτάσεις 
είναι αυτές των λιγνιτικών κέντρων της ∆ΕΗ 
και ο νόµος αφορά την περιβαλλοντική απο-
κατάσταση, µετά τη διακοπή παραγωγή εξό-
ρυξης λινγίτη. Οι εκτάσεις αυτές έχουν συ-
νολική επιφάνεια περί τα 150.000 στρέµ-
µατα γης και εκτός των 30.000 στρεµµάτων 
που θα παραχωρηθούν προς στον πρωτογε-
νή τοµέα, θα δηµιουργηθούν επίσης και ε-
κτάσεις δασικής βλάστησης µε σκοπό τη δη-
µιουργία κτηνοτροφικών ζωνών, καθώς και 
εκτάσεις που θα έχουν χρήση αναψυχής µε 
λίµνες και άλλες ειδικές εγκαταστάσεις πε-
ριβαλλοντικού ενδιαφέροντος που έχουν ως 

σκοπό την ευρύτερη περιβαλλοντική αναβάθ-
µιση των συγκεκριµένων έντονα επιβαρυµέ-
νων περιοχών. Τη διαχείριση των εκτάσεων 
θα αναλάβει η εταιρεία ειδικού σκοπού που 
συστήνεται µε την ονοµασία Μετάβαση Α.Ε. 

Στο επίκεντρο τίθεται η ανάπτυξη έργων 
που βασίζονται στην έξυπνη γεωργία και α-
φορούν στην ανάπτυξη του πρωτογενή το-
µέα. Επιδίωξη του νοµοθετήµατος που βασί-
ζεται στο Εδαφικό Σχέδιο ∆ίκαιης και Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης των περιοχών είναι 
στις περιπτώσεις της ∆υτικής Μακεδονίας 
και της Μεγαλόπολης, η ανάπτυξη του γεωρ-
γικού τοµέα και της αγροδιατροφής, µε στό-

χο τον εκσυγχρονισµό των µονάδων παρα-
γωγής συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυ-
ξης έξυπνων µονάδων παραγωγής και µετα-
ποίησης αγροτικών προϊόντων, της δηµιουρ-
γίας νέων θέσεων εργασίας στον πρωτογε-
νή τοµέα, της ανάπτυξης βιολογικών αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων σε αποκατεστηµένα 
εδάφη και της ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας της ζωικής παραγωγής. 

Τα προϊόντα και οι δραστηριότητες 
που λαµβάνουν το προβάδισµα

Με βάση το σχετικό εδαφικό σχέδιο ∆ίκαι-
ης και Αναπτυξιακής Μετάβασης πάνω στο 

Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη
Στον πρωτογενή 
30.000 στρέμματα 
με απολιγνιτοποίηση

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΚΑΙΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

από: Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
∆ίκαιης Μετάβασης-Ταµείο ∆ίκαιης 

µετάβασης+InvestEU+∆ανειακή 
∆ιευκόλυνση ∆ηµόσιου Τοµέα αλλά 

και εθνικούς πόρους.

από την απόδοση 
του λιγνιτικού πόρου της ∆ΕΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

5,05 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

136 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΟΡΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

2021-2027
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Με διαφορά λίγων ηµερών ανακοινώθηκαν δύο 
ανακλήσεις πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ από εταιρεί-
ες τυποποίησης ελαιολάδου στην Κρήτη, που έ-
φεραν καταχρηστικά τις ανωτέρω ενδείξεις και 
τις αντίστοιχες προδιαγραφές καταχώρησης των 
προϊόντων. Συγκεκριµένα, κατά τον επιτόπιο έ-
λεγχο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στο 
Ρέθυµνο Κρήτης, µε δραστηριότητα την τυποποί-

ηση ελαιολάδου, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω ε-
πιχείρηση το 2020, διακίνησε 39.100 λίτρα ελαι-
όλαδο, µε την ένδειξη «ΣΗΤΕIΑ ΛΑΣΙΘIΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ ΠΟΠ» και το 2021 2.416 λίτρα ελαιολάδου, 
µε την ένδειξη «ΒOΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠOΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥ-
ΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ», που έφεραν καταχρηστικά 
τις ανωτέρω ενδείξεις και τις αντίστοιχες προδια-
γραφές καταχώρησης των εν λόγω προϊόντων. 

Οµοίως και στις εγκαταστάσεις της επιχείρη-

σης «ΠΡΟΪΣΤΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.» στον νοµό Λασιθίου 
Κρήτης, µε δραστηριότητα την τυποποίηση ελαι-
ολάδου, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση 
προµηθεύτηκε το διάστηµα 2020-2021, ποσότη-
τα 7.851 λίτρων µη πιστοποιηµένου (ως ΠΟΠ) ε-
λαιολάδου, την οποία συσκεύασε και διακίνησε 
2.358 λίτρα το 2020 και 5.493 λίτρα ελαιολάδου 
το 2021, που έφεραν καταχρηστικά την ένδειξη 
«ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ο.Π».

Συνέχεια ανακλήσεων πιστοποιήσεων ΠΟΠ ελαιολάδου

Στα νερά του… Μπάλου κινδυνεύει να 
πνιγεί η προσπάθεια αναβίωσης της 
καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας, 
που επιχειρείται τα τελευταία δύο χρό-
νια, από ορισµένους παραγωγούς σε 
χωριά γύρω από την Αλεξάνδρεια Ηµα-
θίας και τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Πρόκειται για µια άτυπη οµάδα περί-
που 15 αγροτών, οι οποίοι πέρυσι για 
πρώτη φορά, έπειτα από πολυετή απο-
χή από την καλλιέργεια, που οδήγησε 
στο «λουκέτο» τρία τοπικά εργοστάσια 
βιοµηχανικής ντοµάτας, έσπειραν περί 
τα 800 στρέµµατα. Το πείραµα πήγε κα-
λά και τη φετινή σεζόν, υπερδιπλασιά-
σαν τις εκτάσεις, στα 2.000 στρέµµατα.

Η κακοκαιρία «Μπάλος», όµως, φαί-
νεται να ανέτρεψε τα πάντα και φέρνει 
πισωγύρισµα. Η έντονη βροχόπτωση µε 
τα πάνω από 180 χιλιοστά νερού σε λί-
γα εικοσιτετράωρα κατέστρεψε ολικά 
γύρω στα 300 στρέµµατα, καθώς, λόγω 
της λάσπης στα χωράφια, οι ντοµάτες 
δεν κατέστη δυνατό να συγκοµιστούν 
µε αποτέλεσµα να σαπίσουν.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη, που όχι µό-
νο δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ, αλλά 
βάζει σε κίνδυνο και τη συνδεδεµένη, 
για όσους δεν παρέδωσαν κιλό, έχει 
σκορπίσει µεγάλη απογοήτευση στους 
παραγωγούς. Σε συνδυασµό και µε τις 
απώλειες του 30%-35%, που έχουν κα-
ταγραφεί στα υπόλοιπα 1.700 στρέµ-
µατα της καλλιέργειας στην περιοχή, 

λόγω των καυσώνων του Αυγούστου, 
η κατάσταση γίνεται ακόµη πιο δύσκο-
λη και δεν αποκλείεται αν δεν υπάρξει 
κάποια κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση, να 
δράσει αποτρεπτικά στη συνέχιση της 
καλλιέργειας τοπικά. Το αίτηµα έχει τε-
θεί προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΑ-
ΑΤ και του υπουργείου Οικονοµικών, 
αλλά ακόµη δεν υπάρχει κάποιο νέο.

«Το βασικό κοστολόγιο ξεπερνά τα 
600 ευρώ το στρέµµα και µε µηδέν έ-
σοδα, για όσους βρέθηκαν στη δυσά-
ρεστη θέση να µην µπορούν να συγκο-
µίσουν την παραγωγή τους λόγω του 
Μπάλου», ανέφερε στην Agrenda ο α-
γρότης Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος, µέ-
λος της άτυπης οµάδας που είχε συµ-
βόλαιο φέτος µε τη µεταποιητική «Νο-
µικός», µε τιµή στα 115 ευρώ ο τόνος.

Για δυσβάσταχτη ζηµιά µιλά και ο πα-
ραγωγός Παύλος Μπογιαννίδης, από 
το Σκυλίτσι Ηµαθίας, που δεν κατάφε-
ρε να µπει σε ένα από τα χωράφια του 
24 στρεµµάτων, χάνοντας όλη την πα-
ραγωγή. «Περίµενα στρεµµατική από-
δοση 12 τόνων το στρέµµα, γιατί µε τα 
υβρίδια που έχουν βγει πλέον και κο-
στίζουν 150 ευρώ το στρέµµα µόνο για 
τα φυτά, οι όγκοι αυτοί είναι εφικτοί, 
αλλά τελικά δεν πήρα τίποτα», σηµειώ-
νει ο παραγωγός, ενώ σε ακόµη πιο δυ-
σµενή θέση είναι ο τοπικός παραγωγός 
Γιάννης Σαµαράς, που έχασε την πα-
ραγωγή από 50 στρέµµατα. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

οποίο πατάει ο νόµος για να εξειδικεύσει τις 
δράσεις του, τίθενται πιο συγκεκριµένα στο 
µικροσκόπιο: η αύξηση του αποθέµατος ζω-
ικής παραγωγής και η περαιτέρω ανάπτυξη 
του κτηνοτροφικού τοµέα, δεδοµένου ότι σχε-
δόν το ήµισυ της ζωικής παραγωγής της ∆. 
Μακεδονίας δραστηριοποιείται στην παρα-
γωγή προϊόντων ΠΟΠ και αγροτικών προϊ-
όντων µε εξαγωγική δυναµική όπως ο κρό-
κος Κοζάνης, το κρασί, οι πιπεριές Φλώρινας, 
τα µανιτάρια, τα ροδάκινα, τα όσπρια, οι πα-
τάτες, το πρόβειο και το κατσικίσιο κρέας, τα 
γαλακτοκοµικά και το κριθάρι. Για την περαι-
τέρω αξιοποίηση της εν λόγω δραστηριότη-
τας, προκρίνεται η ανάπτυξη παραδοσιακών 
και νέων προϊόντων (αρωµατικά και φαρµα-
κευτικά φυτά, µόνιµες καλλιέργειες), προϊό-
ντων διατροφής, αγροτουρισµού αλλά και η-
λεκτρονικού εµπορίου και έξυπνων µορφών 
αγροτικής παραγωγής όπως η υδροπονία.

Σε ο,τι αφορά την περιοχή της Μεγαλό-
πολης θα δίνεται έµφαση στην ενίσχυση 
της καλλιέργειας καθώς και στην παραγω-
γή προϊόντων µε εξαγωγικό εκτόπισµα ό-
πως ελαιόλαδο, καρύδια, κρασί – Μοσχο-
φίλερο Μαντίνειας, βιολογικό µέλι – βιο-
λογικό µέλι βανίλια µαινάλου.  

Παραλογισµός
Το πρόβληµα 

έχει να κάνει µε 
τον ξεπερασµένο 

κανονισµό του 
ΕΛΓΑ, που καλύ-
πτει τη ζηµιά αν η 
βροχή έχει προκα-
λέσει σκίσιµο στην 

επιφάνεια της 
ντοµάτας και όχι 

από σάπισµα

Ο «Μπάλος» μπλόκαρε την αναβίωση της 
βιομηχανικής ντομάτας σε Ημαθία-Πέλλα

Χρηµατοδοτικοί 
µηχανισµοί

Προβλέπεται η σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης, µε σκοπό 
την υλοποίηση του 
Σχεδίου Αναπτυξιακής 
Μετάβασης και τη 
διαχείριση των πηγών 
χρηµατοδότησης. Τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία 
προς στήριξη της 
αναπτυξιακής µετάβασης 
είναι: ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισµός ∆ίκαιης 
Μετάβασης, ΕΣΠΑ, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, εθνικοί 
πόροι, τα Ανταγωνιστικά 
Προγράµµατα της ΕΕ, 
φορολογικά και 
επενδυτικά κίνητρα. 
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Τραβιέται 
το υπουργείο 
από την 
υπόσχεση 
επιδότησης 
ζωοτροφών;
Σιγή ασυρµάτου στην πλατεία Βάθη 
για τη δέσµευση επιδότησης 
κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών, 
µια υπόσχεση που είχε δοθεί στον 
απόηχο της κακοπληρωµής του 
Οκτωβρίου 2021, όσο παράλληλα 
έπεφταν και τα τελευταία φύλλα που 
σκέπαζαν το σκάνδαλο µε τα 
βοσκοτόπια και το εθνικό απόθεµα. 
Τότε, στις απανωτές συσκέψεις που 
έγιναν στη Βάθη µε κτηνοτρόφους, είχε 
αποκαλύψει το υπουργείο την σκέψη 
του να κατευθύνει περί τα 25 εκατ. 
ευρώ από το Μέτρο 14  - Ευζωία των 
Ζώων, συνολικού προϋπολογισµού 45 
εκατ. ευρώ, µε την προοπτική ενίσχυσης 
του κονδυλίου για τους κτηνοτρόφους 
έπειτα από διαβουλεύσεις µε τα 
αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα. Άλλωστε 
τότε το ζήτηµα συζητούνταν έντονα και 
στο πλαίσιο των υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ και σχετικά αιτήµατα 
κατέφθαναν από σχεδόν όλα τα κράτη 
µέλη. Από τότε µέχρι σήµερα πάντως, 
καµία αναφορά δεν έχει γίνει από τα 
χείλη των αρµοδίων, σε µια εξέλιξη 
που αφήνει ξανά έκθετους τους 
κτηνοτρόφους στις διακυµάνσεις 
των διεθνών αγορών, που παρά τη 
διόρθωση των περασµένων ηµερών, 
διατηρούνται στα υψηλά του εύρους. 
Πριν από µερικές ηµέρες µάλιστα, 
ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, 
παρουσιάζοντας τις δράσεις που θα 
ενεργοποιηθούν τους επόµενους µήνες 
ως κοµµάτι των προγραµµάτων της 
µεταβατικής περιόδου  έκανε αναφορά 
στον µέτρο της Ευζωίας, δίνοντας 
ατόφιο το κονδύλι των 45 εκατ.. ευρώ, 
κάτι που σηµαίνει ότι µάλλον τραβιέται 
από τη δέσµευση.
Να σηµειωθεί ότι το ποσό των 25 εκατ. 
ευρώ ήταν τόσο όσο, ώστε να «βγάλει» 
το υπουργείο την «υποχρέωση» 
απέναντι στους κτηνοτρόφους, µε τους 
συλλόγους του κλάδου να τονίζουν από 
νωρίς ότι το ποσό αυτό είναι ψίχουλα 
µπροστά στις ανάγκες που έχουν όλοι 
οι επιµέρους τοµείς του κλάδου.

Βράζουν τα χωριά με τις λειψές 
ενισχύσεις και το ηλεκτροσόκ
Τρακτέρ και μπλόκα στις εθνικές οδούς αρχές του 2022, όσο «εξαντλούνται» οι αγρότες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χτυπήµατα από κάθε κατεύθυνση δέχεται ο 
αγροτικός κόσµος της χώρας, µε το κλίµα στα 
χωριά της Ελλάδας να έχει τελευταία βαρύ-
νει ιδιαίτερα και πλέον η κατάσταση που έ-
χει διαµορφωθεί είναι τέτοια που ωθεί στους 
δρόµους και τις εθνικές οδούς τους αγρότες.

Τρακτέρ και µπλόκα στις εθνικές οδούς πε-
ριλαµβάνει το καλεντάρι των αγροτικών συλ-
λόγων και των οργανώσεων αγροτών για τις 
αρχές του 2022, όσο ενέργεια, κόστος εισρο-
ών, κακές πληρωµές και η επερχόµενη µεί-
ωση των ενισχύσεων της ΚΑΠ που δροµολο-
γείται για το 2023 εξαντλούν ανεπανόρθωτα 
τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. 

Οι πληροφορίες της Agrenda τοποθετούν 
για τις αρχές µε µέσα Ιανουαρίου την πρώ-
τη έξοδο των αγροτών στο εθνικό οδικό δί-
κτυο και υπάρχουν ενδείξεις ότι η συµµετο-
χή στα µπλόκα θα είναι µεγάλη. 

Από τις συνοµιλίες µε ανθρώπους της πα-
ραγωγής φαίνεται ότι οι κάµποι «υπερθερµαί-
νονται» επικίνδυνα όσο την ίδια στιγµή η η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
αδυνατεί ή αδιαφορεί να πιάσει τον παλµό. 

Η φθηνή λύση της επιστροφής αγροτικού 
πετρελαίου στο 1/3 των αγροτών και αυτό 
από το 2023 και µετά, σε συνδυασµό µε την 
επιτηδευµένη σιωπή αναφορικά µε το κό-
στος του ρεύµατος δείχνουν ότι το χάσµα α-

νάµεσα στους αγρότες και τη Βάθη είναι σχε-
δόν αγεφύρωτο. Σε αυτά έρχονται να προ-
στεθούν οι ανατιµήσεις στα αγροτικά εφό-
δια και τις ζωοτροφές που σωρευτικά απορ-
ροφούν κάθε περιθώριο κέρδους που άφη-
σε η φετινή συγκυρία των αγορών σε ορι-
σµένες καλλιέργειες. Ωστόσο, αν και βαµ-
βάκι, σκληρό σιτάρι, καλαµπόκι διαµόρφω-
σαν ακριβοθώρητες κορυφές, δεν ισχύει το 
ίδιο για µια σειρά αγροτικών προϊόντων ό-
πως το ελαιόλαδο, τα υπαίθρια κηπευτικά, 
το αγελαδινό γάλα ή το χοιρινό κρέας. Παρ’ 
όλα αυτά οι αυξήσεις είναι οριζόντιες και ω-
θούν στην χρεοκοπία εκµεταλλεύσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κακοπληρωµένους 
από την αγορά τοµείς. 

Στο κλίµα αυτό έρχεται να προστεθεί και 
η κακοδιαχείριση των κοινοτικών ενισχύ-
σεων από το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

κάτι που µεγαλώνει την απόσταση µεταξύ α-
γροτών και του επιτελείου της Βάθη. Η κακή 
πληρωµή του Οκτώβρη και των προγραµµά-
των την περασµένη εβδοµάδα αναµένεται ό-
τι θα επαναληφθεί σε δυο εβδοµάδες µε την 
εξόφληση του τσεκ, σταγόνα που έρχεται 
να πέσει σε ένα ποτήρι που ήδη ξεχειλίζει. 

Η προβληµατική διαχείριση του τρόπου κα-
τανοµής των ενισχύσεων εντείνεται µε την 
υποχρέωση των αγροτών να συλλέξουν µέ-
σα σε µικρό διάστηµα ψηφιακά ενοικιαστή-
ρια για τα αγροτεµάχια, µε το ζήτηµα να ε-
ντάσσεται στις διεκδικήσεις προς επίλυση 
που προβάλει ο κλάδος στις επερχόµενες 
κινητοποιήσεις. 

Οι συσκέψεις στα χωριά διαδέχονται η 
µια την άλλη, ενώ ήδη ακούγονται οι πρώ-
τες κόρνες, µε τα υποκαταστήµατα της ∆ΕΗ 
στην επαρχεία να υποδέχονται από βδοµά-
δα τρακτέρ και πλήθη αγροτών που διαµαρ-
τύρονται για τον διπλασιασµό στον λογαρια-
σµό του ρεύµατος εξαιτίας της ρήτρας ανα-
προσαρµογής, κάτι που εκτροχιάζει για τα 
καλά τα οικονοµικά των εκµεταλλεύσεων. 

Να σηµειωθεί ότι, η πανδηµία είχε εµπο-
δίσει τη συλλογική έκφραση των αγροτών 
όλο το προηγούµενο διάστηµα, κάτι που 
µάλλον ανέγνωσαν λάθος στο υπουργείο, 
που δύσκολα πλέον µπορεί να αποφύγει τη 
µετωπική σύγκρουση µε εκατοντάδες χιλιά-
δες ανθρώπους που στηρίζουν την αγροτι-
κή παραγωγή της χώρας.  

Κακοπληρωµές
Η κακή πληρωµή του Οκτώβρη 
και των προγραµµάτων αναµέ-

νεται ότι θα επαναληφθεί µε την 
εξόφληση του τσεκ, σταγόνα που 
έρχεται να πέσει σε ένα ποτήρι 

που ήδη ξεχειλίζει
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Σε µήνα αγροτικών κινητοποιήσεων εξελίσσεται 
ο ∆εκέµβριος για τους Ισπανούς, µε µαζικές 
διαδηλώσεις να προγραµµατίζονται για το επόµενο 
διάστηµα σε ολόκληρη την χώρα, αντίστοιχες σε 
µέγεθος και ένταση µε αυτήν που παρέλυσε την 
πόλη της Βαλένσια την περασµένη εβδοµάδα. 
Το κόστος παραγωγής που βρίσκεται στα ύψη όσο 
οι τιµές των αγροτικών προϊόντων και ιδίως των 
φρούτων και λαχανικών, του αγελαδινού και του 
ελαιολάδου βρίσκονται υπό διαρκή πίεση, έχουν 

διαµορφώσει ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον 
για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της χώρας. 
Αυτήν την ασφυκτική ισορροπία έρχονται να 
επιβαρύνουν και άλλες αντιξοότητες όπως ο 
ανταγωνισµός από τις εισαγωγές από Τρίτες 
Χώρες, µε τους παραγωγούς να επισηµαίνουν ότι 
δεν είναι µόνο τα κόστη παραγωγής διαφορετικά. 
αφού την ώρα που εντός των συνόρων του µπλοκ 
οι 2 στις 3 δραστικές ουσίες έχουν αποσυρθεί, 
εκεί αξιοποιούνται κανονικά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από τη σφαίρα της φηµολογίας στη 
σφαίρα της πολιτικής κατεύθυνσης 
περνά πλέον το ενδεχόµενο η Γερ-
µανία και η ΕΕ κατ’ επέκταση να αφή-
σουν πίσω τους την περίοδο του κοι-
νοτικού τσεκ των αγροτών µε σκο-
πό τη διανοµή των άµεσων ενισχύ-
σεων µε νέα κριτήρια που προσεγγί-
ζουν αυτό που σήµερα είναι γνωστό 
ως πρασίνισµα.

Ο συσχετισµός δυνάµεων στη γερ-
µανική πολιτική σκηνή και η νέα κυ-
βέρνηση που ετοιµάζεται να αναλά-
βει την εξουσία τις επόµενες εβδοµά-
δες στην Bundestag τοποθετούν τον 
εκ των Πρασίνων Τζεµ Έζντεµιρ στο 
υπουργείο γεωργίας της χώρας.

Σε δηµόσιες δηλώσεις του νέου υ-
πουργού που έρχεται να αντικαταστή-
σει τη Γιούλια Κλόκνερ από το απαι-
τητικό αυτό υπουργείο, περιλαµβάνε-
ται η πολιτική πρόθεση οι άµεσες ε-
νισχύσεις των αγροτών να αντικατα-
σταθούν από ένα νέο σύστηµα πληρω-
µών που θα «επιβραβεύει» τους παρα-
γωγούς για δράσεις προστασίας περι-
βάλλοντος. Η κατεύθυνση αυτή περι-
λαµβάνεται και στο πολιτικό κείµενο 
που συνυπογράφουν τα κόµµατα που 
απαρτίζουν τη νέα τρικοµµατική κυβέρ-
νηση, όπου σε 10 σελίδες αναπτύσσο-
νται οι προτεραιότητες που βάζει πλέ-
ον το Βερολίνο αναφορικά µε τον α-
γροτικό κλάδο, οι οποίες περιλαµβά-
νουν ακόµα την περαιτέρω έµφαση σε 
ζητήµατα ευζωίας των ζώων και πλή-
ρη εφαρµογή ενός πλαισίου που έρ-
χεται να εξασφαλίσει την υλοποίηση 
των πράσινων στόχων της Πράσινης 
Συµφωνίας.

Ένας Πράσινος, χορτοφάγος µε µι-
κρή εµπειρία στα αγροτικά µπορεί να 
µην ακούγεται σαν το είδος του υπουρ-
γού που θα τα πήγαινε καλά µε τους 

Γερµανούς αγρότες. Ωστόσο, το βασικό 
αγροτικό λόµπι της χώρας έσπευσε να 
καλωσορίσει τον Τζεµ Έζντεµιρ, προσ-
δοκώντας ότι η πολιτική του επιρροή 
µπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να 
εξασφαλίσουν κρατική χρηµατοδότη-
ση για να µπορέσουν µε τη σειρά τους 
να υποστηρίξουν την εφαρµογή σαρω-
τικών περιβαλλοντικών αλλαγών που 
απαιτούνται τόσο από το Βερολίνο ό-
σο και από τις Βρυξέλλες. Αυτό γιατί 
ο Τζεµ Έζντεµιρ ο 55χρονος κέρδισε 
την υποψηφιότητα επιζώντας εσωτερι-
κές διαµάχες µεταξύ της πιο πραγµα-
τιστικής πτέρυγας των Πρασίνων και 
των φονταµελιστών «µαχητών του κλί-
µατος» - µε την επιλογή του να έρχε-
ται ως ανακούφιση για τους αγρότες.

«Οι αγρότες δεν χρωστούν και που-
θενά ώστε να επιφορτιστούν µόνοι τους 
το κόστος της πράσινης µετάβασης. Θα 

έχω έντονες συζητήσεις µε τον υπουρ-
γό οικονοµικών» δήλωσε ο ίδιος πρό-
σφατα. Αν πράγµατι έχει σκοπό να δι-
εκδικήσει αυξηµένα κρατικά κονδύλια 
για τη στήριξη του κλάδου, τότε σίγου-
ρα οι διαπραγµατεύσεις αυτές µε το υ-
πουργείο Οικονοµικών της Γερµανί-
ας θα έχουν ενδιαφέρον, σχολιάζει ο 
γερµανικός Τύπος, αφού το εν λόγω 
χαρτοφυλάκιο βρίσκεται στα χέρια του 
Κρίστιαν Λίντνερ, ενός δηµοσιονοµι-
κά φειδωλού πολιτικού από το κόµµα 
των Φιλελευθέρων. 

Όπως και να έχει πάντως, η νέα 
αγροτική ατζέντα θα επιχειρήσει να 
στρώσει το έδαφος, ώστε ως το τέλος 
της επερχόµενης ΚΑΠ 2023-2027, να 
ακολουθήσει µια αγροτική µεταρρύθ-
µιση που θα αλλάξει αµετάκλητα τον 
τρόπο µε τον οποίο τα κοινοτικά κον-
δύλια της ΚΑΠ θα φτάνουν στους α-

γρότες της ΕΕ. Το παραπάνω επιση-
µαίνει και ο αγροτοοικονοµολόγος 
Άλαν Μάθιους.

Ο Τζεµ Έζντεµιρ, ο οποίος πρόκει-
ται να γίνει ο πρώτος οµοσπονδιακός 
υπουργός στη Γερµανία τουρκικής κα-
ταγωγής, είναι µια προσωπικότητα µε 
µεγάλο εκτόπισµα στο κόµµα των Πρα-
σίνων. Αλλά δεν έχει προηγούµενη ε-
µπειρία στα αγροτικά, έχοντας επικε-
ντρωθεί κυρίως σε ζητήµατα όπως η 
µετανάστευση, οι εξωτερικές υποθέ-
σεις και τα θέµατα µεταφορών.Αυτή 
είναι µια µεγάλη διαφορά σε σύγκρι-
ση µε τη συντηρητική Γιούλια Κλό-
κνερ των Χριστιανοδηµοκρατών, η ο-
ποία είχε προηγούµενους επαγγελµα-
τικούς και προσωπικούς δεσµούς µε 
την αγροτική παραγωγή, έχοντας µε-
γαλώσει σε οικογένεια αµπελουργών 
και οινοποιών.

Το τσεκ γίνεται 
σταδιακά πράσινη 

επιβράβευση  
Τελευταία ΚΑΠ με 

τσεκ φαίνεται ότι θα 
είναι η επερχόμενη, 

με τη Γερμανία να 
βάζει ήδη μπρος 

τη μεταρρύθμιση 
που θα μετατρέψει 
τις ενισχύσεις των 

αγροτών σε πριμ 
επιβράβευσης

∆εκέµβρης µε µπλόκα 
και τρακτέρ

στις µεγαλουπόλεις 
της Ισπανίας

Ευζωία
Το αγροτικό λόµπι της 
Γερµανίας αποτιµά στα 
4 δισ. ευρώ το κονδύλι 
που χρειάζεται για να 
αποζηµιωθούν οι αγρότες 
από τις πολιτικές ευζωίας 
των ζώων που καλούνται 
να εφαρµόσουν.

Εκτόπισμα
Ο Τζεµ Έζντεµιρ, ο οποίος 
πρόκειται να γίνει ο πρώτος 
οµοσπονδιακός υπουργός 
στη Γερµανία τουρκικής 
καταγωγής, είναι µια 
προσωπικότητα µε µεγάλο 
εκτόπισµα στο κόµµα των 
Πρασίνων.

Σύστημα
Πρόθεση του νέου 
υπουργού οι άµεσες 
ενισχύσεις των αγροτών να 
αντικατασταθούν από ένα 
νέο σύστηµα πληρωµών που 
«επιβραβεύει» τους 
παραγωγούς για δράσεις 
προστασίας περιβάλλοντος.
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ΣΤΕΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«∆εν έχω κανένα 
πρόβληµα να λάβω 
µαθήµατα δηµοσιογραφίας 
από τον Πάνο Βλάχο. Λέει 
ο κύριος Βλάχος γιατί 
ρωτάµε για πρόσωπα. 
Κύριε Βλάχο, εµείς ως 
δηµοσιογράφοι η πρώτη 
µας δουλειά και η 
µοναδική είναι να 
ρωτάµε».

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ
«Είναι χαρά να 
υποδεχόµαστε στη Ρωσία 
τον Έλληνα πρωθυπουργό. 
Είναι συµβολικό πως η 
επίσκεψη συµπίπτει µε την 
200ή επέτειο της Ελληνικής 
Επανάστασης. Θα θυµίσω 
πως η Ρωσία υποστήριξε εξ 
αρχής την Επανάσταση και 
πρώτη αναγνώρισε το 
ελληνικό κράτος».

ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ 
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
«Ο διάλογος αποτελεί 
θεµέλιο λίθο της διεθνούς 
πολιτικής, αλλά διάλογος 
δεν σηµαίνει να 
απωσιωπούµε ή να 
εξωραΐζουµε τα πράγµατα. 
[…] Πρέπει να λάβουµε 
σοβαρά υπόψη τα θεµιτά 
συµφέροντα ασφαλείας 
των ανατολικοευρωπαίων 
εταίρων µας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΩΣΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ύο χρόνια κοροϊδία
Στα καλά νέα θα πρέπει να 
καταχωρηθεί το γεγονός ότι 
τέλη Φεβρουαρίου λήγει το 
«προικοσύµφωνο» µίσθωσης 
των δύο εργοστασίων της ΕΒΖ 
(Πλατέως και Σερρών) στη 
Royal Sugar. ∆εν έχω κάποια 
ελπίδα ότι µπορεί να αναστηθεί 
η πεθαµένη εδώ και χρόνια 
ελληνική βιοµηχανία ζάχαρης, 
αλλά ανοίγει µια προοπτική 
να σταµατήσει η κοροϊδία. 

Μυαλά flat - rate
Με τα πιο πολλά ενοικιαστήρια 
για τις καλλιέργειες του 2022 
να έχουν ήδη υπογραφεί από 
το φθινόπωρο, τα σαΐνια της 
∆οµοκού τα θέλουν τώρα και 
ηλεκτρονικά. Και πάλι από την 
αρχή έξοδα οι αγρότες, µόνο 
και µόνο για να φανεί ότι 
η «αρχή» κάτι κάνει. Ότι 
δηλαδή πιάνει τη µαρίδα και 
αφήνει τους καρχαρίες του 
Εθνικού Αποθέµατος.

Μπράβο για το τίποτα 
Τρελαίνοµαι µε τα 
συγχαρητήρια του Κέλλα στην 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για την 
απόφασή της να διατηρήσει 
το υφιστάµενο καθεστώς των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων. 
Ανακουφίζει, λέει, τους 
παραγωγούς µήλων, καρπών 
µε κέλυφος, βιοµηχανικής 
ντοµάτας και ζαχαρότευτλων, 
δηλαδή τα πατριωτάκια του, 
άρα και τα ψηφαλάκια του.  

Μερικοί επιµένουν να τα θέλουν όλα ίσωµα 

Στην ενηµέρωση για τη νέα ΚΑΠ στη Βουλή ο Μπαγινέτας υπε-
ραµύνθηκε της επιλογής για τρεις αγορανοµικές περιφέρειες 
(αροτραία, δενδρώδεις και βοσκοτόπια). Άθελά του απογύµνω-
σε τον Μελά που το 2013-2014, γύριζε την Ελλάδα και διαλα-
λούσε µαζί µε τον υπηρεσιακό µηχανισµό του υπουργείου και 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι τα δικαιώµατα πρέπει να γίνουν ίσωµα (flat 
rate). Είχε µάλιστα στήσει ολόκληρη επιχειρηµατολογία. ∆εν 
του πέρασε τότε, όµως το σκάνδαλο µε Εθνικό Απόθεµα και µε 
τα βοσκοτόπια δείχνει ότι οι υπέρµαχοι του αναπαραγωγικού 
flat rate δεν εγκατέλειψαν, επιµένουν να τα θέλουν όλα ίσωµα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Θαρραλέα και συνάµα 
εποικοδοµητική η στάση 
του Νίκου ∆ηµόπουλου 
και των Μακεδόνων 
Κτηνοτρόφων που 
υποβάλλουν επτά 
πολύ συγκεκριµένες 
προτάσεις για το θέµα 
των βοσκοτόπων, 
µήπως ξελασπώσει 
έτσι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα όρια του γελοίου 
η παρέµβαση 
Λιβανού για τη 
χρονική µετάθεση 
της πληρωµής µόνο 
των χρεώσεων που 
γίνονται από τη 
∆ΕΗ ως Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας και 
αντιστοιχούν περίπου 
στο 3% λογαριασµού 
του ρεύµατος.

Υβρίδια
Η συζήτηση του εθνικού 

φακέλου για τη νέα ΚΑΠ στη 
Βουλή έγινε, όµως, όσοι την 
παρακολούθησαν ψάχνουν 
ακόµα να βρουν ποιο είναι το 
στρατηγικό σχέδιο της χώρας 
µας επί του θέµατος. Εκτός κι 
αν έγινε για να ανακοινώσει 
τελικά ο Λιβανός ότι παίρνει 
τις συνδεδεµένες πίσω. 

Φαίνεται δεν ήταν αρκετό 
το δελτίο τύπου για να 
κατανοήσουν οι αγρότες το 
βαθύτερο νόηµα, ότι πρόκειται  
«για αναπτυξιακή ΚΑΠ, 
µε κοινωνικό πρόσωπο, 
δικαιοσύνη και στήριξη της 
νέας γενιάς». 

Λίγα ήταν αυτά που έδιναν 
κάποιο νόηµα στις «εθνικές 
ιδέες» για την επόµενη 
προγραµµατική περίοδο και 
τις κυριότερες εξ αυτών, 
το πελατειακό σύστηµα, του 
επέβαλε να τις πάρει πίσω. 

;

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Προτιµώ να αποχωρήσω 
από το να αλλάξω τις ιδέες 
µου για το πώς βλέπω το 
ποδόσφαιρο. Ξέρω από που 
προέρχονται αυτές οι ιδέες, 
όπως ξέρω ότι µπορούµε να 
διορθώσουµε τις αδυναµίες 
µας και να γίνουµε 
καλύτεροι. Ξέρω ότι 
µπορούµε να διορθώσουµε 
τις αδυναµίες µας».

Ήρθα επειδή 
µε φέρατε...

Πάντα δηµιουργούνταν προβλήµατα µε τις 
πληρωµές του αγροτικού κόσµου, πάντα υπήρχαν 
παραπονούµενοι, πάντα κάποιοι έπαιρναν λιγότερα 
χρήµατα «άδικα», αλλά αυτό που συµβαίνει τα 
τελευταία δύο χρόνια είναι πρωτόγνωρο, λένε οι 
παραγωγοί. Καµία πίστωση δεν βγαίνει στην ώρα της 
και εντάξει. Σε όλες µένουν πίσω εκκρεµότητες. Η 
µεγαλύτερη ευθύνη, πέραν της πολιτικής και αυτής 
της διοικητικής µηχανής, εντοπίζεται -όπως έχει 
περίτρανα αποδειχθεί- στο απαρχαιωµένο 
µηχανογραφικό σύστηµα… Αυτά τα ξέρουµε όλοι! 

Σε µια προσπάθεια του Οργανισµού Πληρωµών να 
κλείσει το καυτό θέµα των παράνοµων δικαιωµάτων, 
έµπλεξαν χιλιάδες αγρότες στην υπόθεση µε το 
Κτηµατολόγιο και τις αµφισβητούµενες ιδιοκτησίες 
από το δηµόσιο. Κάπως έτσι βρίσκονται εκτεθειµένοι 
30.000 αγρότες σε περιοχές όπου το Κτηµατολόγιο 
έχει αναρτηθεί, και µάλιστα απέναντι σε µηδενισµό 
των εκτάσεων και ποινές για τις δηλώσεις του 2021. 

Ακούστηκε µια καλή είδηση στο Ecofin. Από το 
2025, σου λέει, θα επιτρέπεται εφαρµογή µειωµένων 
συντελεστών ΦΠΑ στα αγροτικά µηχανήµατα -στο 
13% αντί 24% σήµερα- εφόσον βέβαια (αλίµονο!) το 
επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες. Μειωµένος 
ΦΠΑ θα µπορεί να ισχύσει επίσης στο βαµβάκι, στα 
φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Άκου να δεις! 

Απλήρωτοι και σε κακή κατάσταση δηλώνουν 
χιλιάδες παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας, µε τους 
φορείς να ζητούν κατ’ επανάληψη απόσυρση των 
αποθεµάτων. Σε απάντησή του ο υπουργός Λιβανός 
τονίζει ότι το υπουργείο στηρίζει του παραγωγούς 
κορινθιακής και την καλλιέργεια µε τη συνδεδεµένη 
522 ευρώ ανά εκτάριο, αλλά και την ενίσχυση µέσω 
των επιστρεπτέων προκαταβολών συνολικού ύψους 
άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Κι αν δεν σας φτάνουν αυτά, 
συνεχίζει, ως εναλλακτική προτείνεται η απόσταξη! 

∆ύσκολα και για τους πατατοπαραγωγούς σε Αχαΐα 
και Ηλεία, οι οποίοι αφενός έχουν πάθει τεράστιες 
ζηµιές από τους παγετούς του περασµένου Απριλίου 
και αφετέρου δεν έχουν πληρωθεί ούτε 1 ευρώ 
αποζηµίωση. Σαν να µην έφτανε αυτό, οι 
καλλιεργητές έβαλαν και λιγότερα στρέµµατα και 
τώρα έχει 20 µέρες που βρέχει στη ∆υτική Ελλάδα κι 
έχουν πληµµυρίσει πολλά πατατοχώραφα….. 

Για τη χειρότερη χρονιά της χειρότερης δεκαετίας 
µιλάνε και οι µελισσοκόµοι. Αιτία, οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες. Τα έλατα για έκτη χρονιά δεν έδωσαν 
παραγωγή εκτός από ελάχιστη στην Πελοπόννησο και 
στα πεύκα χάθηκε το 1/3 της παραγωγής λόγω των 
πυρκαγιών στη βόρεια Εύβοια. 

Κοντά σε όλα αυτά, να σηµειωθεί -σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΟΜΣΕ, ότι η Ελλάδα εισπράττει το 1/3 
των χρηµάτων που δικαιούται γιατί δεν έγινε σωστή 
καταγραφή των κυψελών και των µελισσοκόµων της. 
Φαίνεται ότι έχουµε πάνω από 2 εκατ. κυψέλες, ενώ 
είχαν καταγραφεί 1.300.000 κυψέλες και 9.000 
µελισσοκόµους που είναι 24.000. Ο δαίµονας των 
µηχανογραφικών συστηµάτων πάλι; Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
πως πάνε τα πράγµατα, οι αγρότες 
θα το βρουν από τη ∆ΕΗ και η κυβέρ-
νηση θα το βρει από τους αγρότες. 

Οι αγρότες εκπέμπουν SOS
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ στους λογαριασµούς του αγροτι-
κού ρεύµατος που παραλαµβάνουν αυτές τις µέ-
ρες οι επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου τεί-
νει να αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρό-
νια. Για όποιον δεν το καταλαβαίνει, και απ’ ό,τι 
φαίνεται είναι πολλοί και µάλιστα σε καίριες θέ-
σεις, οι άνθρωποι της αγροτικής παραγωγής εκ-
πέµπουν SOS. ∆εν υπάρχει εύκολη λύση σ’ αυτό 
το θέµα αλλά όσο πιο γρήγορα βρεθεί, τόσο δι-
αχειρίσιµο θα είναι το κόστος (και το πολιτικό). 

Τελικά, είδες η ΔΕΗ;
ΣΙΓΟΥΡΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ να πω πως 
είµαι αισιόδοξος. Για να βρεθεί η 

λύση πρέπει να γίνει αντιληπτό το πρόβληµα. Όχι 
απ’ αυτούς που το βιώνουν αλλά απ’ αυτούς που 
µπορούν να το λύσουν. Προς το παρόν, οι ιθύνο-
ντες δείχνουν να βρίσκονται σε αντίθετη πορεία. 
Εντοπίζω κάποιες κινήσεις που γίνονται ακριβώς 
τη λάθος στιγµή και είναι ξεκάθαρο ότι το επιδει-
νώνουν. Όπως π.χ. η «µαύρη λίστα» µε τους ο-
φειλέτες των ΤΟΕΒ που ανέλαβε να καταρτίσει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τα είχε λύσει όλα τ’ άλλα δικά 
του προβλήµατα. Ταυτόχρονα, η ∆ΕΗ έχει προα-
ναγγείλει και µάλιστα αναδροµικά, την είσπρα-
ξη του τέλους µείωσης εκποµπών αέριων ρύπων. 

Μιλάμε πολύ self - metering 
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ της εξυγίανσης της ∆ΕΗ, 
κανείς δεν θέλει τη χρεοκοπία της, όµως, η στιγ-
µή που επιλέγεται να γίνει αυτό, δηλαδή όταν 
η οικουµένη βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια ενερ-
γειακή κρίση παρόµοια αυτής που έζησε πριν α-

πό 50 χρόνια, δηλαδή αρχές του ‘70, ίσως χρει-
άζεται να περιµένει για λίγο το self – metering. 

Μόνο η φούσκα του Γιωργάκη
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ποια είναι η προετοι-
µασία που έχει γίνει για να µπορούν οι αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις να εκµεταλλευθούν τη νέα 
τεχνολογία στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµα-
τος. Πέραν της «φούσκας» που δηµιουργήθηκε 
πριν από 10 χρόνια όταν µέσα σε ένα βράδυ κλή-
θηκαν όλοι οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί η-
λεκτρικής ενέργειας (µε τα περιβόητα κατοστά-
ρια φωτοβολταϊκά του ΓΑΠ και της Κατερίνας) τι 
άλλο έχει περπατήσει προς την κατεύθυνση της 
ενεργειακής αυτάρκειας των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων; Ούτε το net metering δεν δούλεψε!         

Το βιολί του ο Μελάς
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

συνεχίζει… τη µουσική του, όπως η 
γνωστή ορχήστρα την ώρα που 

βυθίζονταν ο Τιτανικός. Αντί 
να συµµαζέψει τα ασυµµά-
ζευτα µε τους «προικοθή-
ρες» των βοσκοτόπων και 
των ενισχύσεων από το Ε-
θνικό Απόθεµα, στο βωµό 
της δήθεν εξυγίανσης του 
συστήµατος, αρχίζει να α-
ναρτά λίστες αγροτών µε 
οφειλές στους ΤΟΕΒ. 

Ανακατώστρας
ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ µε τα εκατοντάδες χιλιάδες 
στρέµµατα άγονων ορεινών δηµόσιων εκτάσεων 
που αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως από τους επιτή-
δειους, άρχισε να ψάχνει πάλι τους παλιούς καλ-
λιεργητές των αµφισβητούµενων ιδιοκτησιακά ή 
ως προς τη χρήση της γης εκτάσεων. Μιλάµε για 
εκτάσεις οι οποίες δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε και ε-
νεργοποιούν δικαιώµατα την τελευταία 15ετία.  

Γελάνε και τα χρονιάρικα 
ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟ και να ξηλώσει το δίκτυο 
της απάτης και τους συνδαιτυµόνες αυτής που 
µοιράζονται επιδοτήσεις από βουνοπλαγιές και 
χορτολίβαδα, δηλαδή από εκτάσεις που τις έχουν 
δει µόνο στους χάρτες που ζωγράφισε ο Νικο-
λάκης (να του ευχηθούµε για τη γιορτή του), πα-
σχίζει να βγάλει από τη µύγα ξίγκι. Κόβοντας έ-
κταση από τους πραγµατικούς κτηνοτρόφους τα 
ζώα των οποίων είναι µικρότερα του ενός έτους!  

Ό,τι πει η Goldman Sachs 
Όλοι είµαστε υπέρ της εξυγίανσης της 

∆ΕΗ, κανείς δεν θέλει τη χρεοκοπία της,  
όµως, η στιγµή που επιλέγεται να γίνει 

αυτό... ίσως χρειάζεται να περιµένει 

Ν
ά ‘µαστε λοιπόν ξανά. Ο κορωνοϊός 
έχει µεταλλαχθεί και η νέα µετάλ-
λαξη Όµικρον, εξαπλώνεται γοργά. 
Να φοβόµαστε λοιπόν ή να είµαστε 

αισιόδοξοι; Πρέπει να αλλάξουµε τη συµπερι-
φορά και τα σχέδιά µας ή να συνεχίσουµε ό-
πως πριν; Για να απαντήσουµε σ’ αυτές τις ε-
ρωτήσεις, χρειαζόµαστε τρεις πληροφορίες τις 
οποίες δεν διαθέτουµε ακόµη. Άρα δεν έχου-
µε παρά να περιµένουµε. Και για πολλούς α-
πό εµάς, η ίδια η αναµονή είναι το πρόβληµα.

Αυτό συµβαίνει επειδή η αναµονή - αδιάφο-
ρο εάν πρόκειται για κακές ή καλές ειδήσεις - 
προκαλεί άγχος. Και είναι µια ταλαιπωρία η ο-
ποία, µέσω των πολλών ορµονών του στρες που 
διατρέχουν το σώµα µας, µάς βασανίζει σχεδόν 
όσο και ένας ιός. Να οι τρεις πληροφορίες τις 
οποίες αναµένουµε. Πρώτον, πόσο ακριβώς 
πιο µεταδοτική είναι η Όµικρον από τη ∆έλ-
τα και τους προγόνους της. ∆εύτερον, η Όµι-
κρον προκαλεί χειρότερη ασθένεια και περισ-
σότερους θανάτους; Τρίτον, πόσο καλά η Όµι-
κρον αποφεύγει τις ανοσολογικές αποκρίσεις 
που έχουµε δηµιουργήσει προηγουµένως µέ-
σω εµβολιασµού ή προηγούµενης µόλυνσης;

Οι κατασκευαστές των δύο κορυφαίων εµ-
βολίων mRNA, BioNTech και Moderna, εξετά-

ζουν τώρα το τρίτο 
ερώτηµα και λογικά 
θα έχουν απαντή-
σεις εντός περίπου 
δύο εβδοµάδων. Ε-
πιστήµονες σε όλο 
τον κόσµο εργάζο-
νται επάνω στα άλ-
λα δύο, ωστόσο οι 
ετυµηγορίες τους θα 

αργήσουν περισσότερο. Εξ ου και το δίληµµά 
µας: τι πρέπει να κάνουµε τις επόµενες εβδο-
µάδες; Οι ψυχολογικές αντιδράσεις εξελίσσο-
νται περίπου όπως στις αρχές του 2020, όταν 
πρωτοδιαπιστώθηκε η έκρηξη της πανδηµίας.

Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν την άρνηση. 
[…] Άλλοι περιστρέφονται σε δίνες ψυχικής 
κατάρρευσης και άγχους. […] Το πρόβληµα 
είναι η υπερβολή. Πολλοί από εµάς αναπτύσ-
σουµε µια «δυσανεξία στην αβεβαιότητα», η ο-
ποία µπορεί να οδηγήσει σε γενικευµένη αγ-
χώδη διαταραχή. Το άγχος έχει αυξηθεί, ιδιαί-
τερα µεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενη-
λίκων. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα ποσοστά φαί-
νεται να έχουν διπλασιαστεί, αγγίζοντας πάνω 
από έναν στους πέντε ανθρώπους.[…] 

Τώρα, λοιπόν, αντιµετωπίζουµε ένα νέο κύ-
µα αβεβαιότητας για το τι µας επιφυλάσσει η 
Όµικρον. Τι θα σηµαίνει για τα σχέδιά µας, την 
εκπαίδευση, την καριέρα, τις σχέσεις, την υγεία 
και τη ζωή µας; Και µετά την Όµικρον, θα υ-
πάρξουν και άλλα ελληνικά γράµµατα, µέχρι 
το ωµέγα. Θα υποστούµε τόσες ασκήσεις ανη-
συχίας που θα καταλήξουµε «επαγγελµατίες»…

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒLOOMBERG

 Μέχρι το 
....Ωμέγα

ΤΗΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΛΟΥΘ*
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Ε
πτά διορθωτικές κινήσεις στο υφιστάµενο καθεστώς κα-
τανοµής των βοσκοτόπων που αποκαθιστούν την τά-
ξη προς όφελος των πραγµατικών κτηνοτρόφων, κλεί-
νουν τα παράθυρα στους «προικοθήρες» και βγάζουν 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα σηµερινά  αδιέξοδα, έχουν αποστείλει στις 
αρµόδιες αρχές οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. Στο σχετικό έγγραφο γίνεται λόγος για νο-
µότυπο σκάνδαλο στον καταµερισµό του εθνικού αποθέµατος 
από το 2017, µε αποκορύφωµα τη σκανδαλώδη και µονοµερή 
κατανοµή των κονδυλίων του αποθέµατος στην Κρήτη, σε πο-
σοστό 83.3% του συνολικού ποσού για βοσκοτοπικά δικαιώµα-
τα Ε.Α. (ΠΕ1) βασικής ενίσχυσης της χώρας (28.483.970 ευρώ 
από τα 34.179.913 ευρώ), για το έτος 2020.

Αναλυτικά το έγγραφο των κτηνοτροφικών συλλόγων µε θέµα: 
«Πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1217/264725/27.9.2021» 
έχει ως ακολούθως:

Κύριε Περιφερειάρχη.
Σε συνέχεια της σύσκεψης µαζί σας, που πραγµατοποιή-
θηκε στην Κοµοτηνή στις 16/11/2021, µετά τη διαµαρτυ-

ρία που πραγµατοποιήσαµε οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ, 
σας αποστέλλουµε την παρούσα επιστολή-πρόταση τροποποίησης 
του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου κατανοµής των βοσκοτό-
πων, στους κτηνοτρόφους της χώρας. 

Η βασική αιτία της ανισοµερούς κατανοµής των δηµοσίων βοσκο-
τόπων είναι η ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015, δηλαδή η «τεχνική λύ-
ση», η οποία ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υιο-
θετήθηκε χωρίς καµία αλλαγή από τη σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆.

Ελπίζαµε ότι η πρώτη παρέµβαση του ΥΠΑΑΤ για την κατανο-
µή των βοσκοτόπων, θα είναι προς την άρση των ανισοτήτων στην 
κατανοµή τους κατά χωρική ενότητα και η εφαρµογή µίας κοινής 
πυκνότητας βόσκησης για όλη τη χώρα.

Οι «επιστήµονες» που δηµιούργησαν την «τεχνική λύση», η ο-
ποία από το 2015 εφαρµόζει µία εικονική πραγµατικότητα στην 
κατανοµή των βοσκοτόπων της χώρας, δεν κατάφεραν έστω αυ-
τή την κατανοµή, να την κάνουν δίκαια. Το µόνο σίγουρο είναι ό-
τι κατάφεραν να µεταφέρουν ανεπιστρεπτί, τις ενισχύσεις από συ-
γκεκριµένες περιοχές, όπως η ΑΜ-Θ, σε άλλες περιοχές της χώρας.

∆υστυχώς οι προσδοκίες µας αποδείχθηκαν φρούδες και η τρο-
πολογία 1217/264725/27.9.2021 που τελικά κατατέθηκε ερήµην 
των κτηνοτροφικών φορέων, συνεχίζει επάξια την «τεχνική λύση», 
δηµιουργώντας νέα προβλήµατα στους πραγµατικούς κτηνοτρό-
φους. Τροπολογία που ήρθε µετά το κλείσιµο των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, 
δηλαδή ήρθε για να φέρει προ τετελεσµένων όλους τους εµπλεκό-
µενους και τους πραγµατικούς κτηνοτρόφους αλλά και τους αερι-
τζήδες. Η δικαιολογία του υπουργού ότι η κατανοµή των βοσκοτό-
πων γίνεται κάθε χρόνο µετά το 2015 την ίδια περίοδο, είναι του-
λάχιστον ατυχής, αφού η κατανοµή µέχρι και το 2020 έγινε χωρίς 
καµία ουσιαστική αλλαγή.

Η όψιµη όµως προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ να ελέγξει τις ψευδείς δη-
λώσεις αιγοπροβάτων και τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, που προ-
έρχονται από το εθνικό απόθεµα, κυρίως για ιδιωτικά βοσκοτόπια, 
µε ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο και µε θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς, α-
ποδεικνύεται ζηµιογόνα έως καταστροφική για πάρα πολλούς κτη-
νοτρόφους, που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Είναι τραγικό να δηλώνει µε παρρησία ο υπουργός Σπ. Λιβανός, 
τη βεβαιότητά του για ψευδείς δηλώσεις αµνοεριφίων, σε συγκε-
κριµένες περιοχές της χώρας και να µην προχωρά σε οριζόντιους 
ελέγχους του ζωικού κεφαλαίου των περιοχών αυτών, µέσω του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και της κτηνιατρικής υπηρεσίας, µε µικτά κλιµάκια και 
ελεγκτές και από άλλες περιοχές!!!

Αντίθετα και µε ένα µαγικό τρόπο, στον έλεγχο µπαίνουν όσοι 
ζητούν ενηµέρωση για το εθνικό απόθεµα και για τις υπόλοιπες 
θολές υποθέσεις!!!

Αυξήσεις του ζωικού κεφαλαίου της τάξης του 500% και 700%, 
σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού Σπ. Λιβανού, είναι τουλάχι-
στον άξιες ελέγχου. Όχι µόνο για να επιβεβαιωθεί η αλήθεια, αλλά 
και για να προστατευθούν οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι των περι-
οχών αυτών, που δουλεύουν στα ζώα και παράγουν, από τους αε-
ριτζήδες που τους στερούν σηµαντικές ενισχύσεις που δικαιούνται.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ ότι όλα βαίνουν κα-
λώς, µε τον καταµερισµό του εθνικού αποθέµατος του 2020 αλλά και 
των προηγουµένων ετών, είχαµε τις µετέπειτα νοµοθετικές παρεµ-
βάσεις του ΥΠΑΑΤ, οι οποίες διαψεύδουν τα ίδια τους τα λεγόµενα.

∆υστυχώς όµως αυτές οι παρεµβάσεις δε χτυπούν τη ρίζα του 
προβλήµατος, που είναι η ενεργοποίηση βοσκοτοπικών δικαιω-
µάτων (ΠΕ1) χωρίς ζωικό κεφάλαιο και οι υπέρογκα µεγάλες και 
ψευδείς δηλώσεις ζώων, σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας.

∆εν είδαµε καµία παρέµβαση προς την κατάργηση του συγκε-
κριµένου κανονισµού, ώστε τα κονδύλια του εθνικού αποθέµατος 
να µην καταλήγουν στα χέρια των αεριτζήδων.

∆εν είδαµε καµία παρέµβαση στον έλεγχο του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος που τους διέπει, µε ελέγχους των τίτλων ιδιοκτησίας και 
του εθνικού κτηµατολογίου. ∆εν είδαµε καµία κίνηση για συνδρο-
µή των δασικών υπηρεσιών σε αυτούς τους ελέγχους των ιδιωτι-
κών βοσκοτόπων, δασικές υπηρεσίες. 

∆εν είδαµε όµως και καµία αυτεπάγγελτη παρέµβαση, από την 
Ελληνική δικαιοσύνη και τους εισαγγελείς, για τη βρώµα και τη δυ-
σωδία που εκπέµπει η κατάσταση αυτή.

Είµαστε κάθετα αντίθετοι στη συνέχιση εφαρµογής της «τεχνικής 
λύσης» στην κατανοµή των βοσκοτόπων, µε µοχλό αυτών των ανι-
σοτήτων, τον προκλητικά αντιεπιστηµονικό τρόπο υπολογισµού της 
πυκνότητας βόσκησης στις Χ.Ε. αλλά και στη συνέχιση της ενεργο-
ποίησης βοσκοτοπικών δικαιωµάτων µε ιδιωτικούς βοσκοτόπους, 
χωρίς ζωικό κεφάλαιο ή χωρίς το ανάλογο ζωικό κεφάλαιο που α-
παιτείται, στην κατανοµή των αντίστοιχων δηµοσίων βοσκοτόπων.

Ζητάµε την άµεση κατάργηση της διαφορετικής πυκνότητας 
βόσκησης, ανάµεσα στις Χ.Ε. της χώρας, εκτός ειδικών εξαιρέσε-
ων. Προτείνουµε:

1Για την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους α-

νεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ», µε έναρξη ισχύος την κατανοµή 

του 2022.Για την κατανοµή του έτους 2021 ισχύει: Ένα (1) πρόβα-

το ή αίγα κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

2Η παρ. 7 του άρθρου 4 συµπληρώνεται ως εξής: «7. Στην Χ.Ε. 

9 της Νησιωτικής Ελλάδας και στη Χ.Ε. της Κρήτης, καθορίζεται 

αναλογία κατανοµής κατά 10% χαµηλότερη από τη µέση αναλογία 

κατανοµής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».

3Η παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Μετά την 

κάλυψη των απαιτήσεων σε βοσκότοπο των κτηνοτρόφων της 

οικείας ΧΕ, τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που προκύπτει σύµφωνα 

µε την παρ. 8, χρησιµοποιείται ως απόθεµα. Το απόθεµα αυτό µπο-

ρεί να κατανεµηθεί σε κτηνοτρόφους µε έδρα εκµετάλλευσης σε δια-

φορετική Χ.Ε. αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων 

τους σε ΠΕ1. Στις περιπτώσεις που αφορούν σε κτηνοτρόφους που 

υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος κατανο-

µής, αυτοί λαµβάνουν βοσκότοπο µε συντελεστή 30% χαµηλότερο 

από τη µέση αναλογία της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4».

4Η παρ. 15 του άρθρου 5 τροποποιείται και συµπληρώνεται 

ως εξής: «15. Για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας του ζωικού 

κεφαλαίου, δύναται να πραγµατοποιείται συµπληρωµατική κα-

τανοµή, για όλες τις ενισχύσεις, σύµφωνα µε το ζωικό κεφάλαιο 

που έχει εγκριθεί µετά τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο για την 

κατανοµή του έτους 2021, οι κτηνοτρόφοι που αντικατέστησαν 

το ζωικό τους κεφάλαιο µετά από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ε-

ντός των χρονικών περιθωρίων που τους είχαν καθοριστεί, για 

να µπορέσουν να ενεργοποιήσουν πλήρως τις άµεσες ενισχύ-

σεις τους και που µε την εφαρµογή των τροποποιήσεων της ΚΥΑ 

1217/264725/27.9.2021, δεν είναι εφικτή η πλήρης ενεργοποί-

ηση, τους κατανέµονται οι εκτάσεις που χρειάζονται για την πλή-

ρη ενεργοποίηση των άµεσων ενισχύσεών τους».

5Στο άρθρο 6 προστίθεται παρ. 4, ως εξής: «4. Οι ιδιωτικές ε-

κτάσεις βοσκοτόπων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε, µε τα πλή-

ρη στοιχεία που ορίζουν την τοποθεσία τους και τα στοιχεία του ι-

διοκτήτη, κοινοποιούνται και στις κατά τόπους δασικές υπηρεσί-

ες, για περαιτέρω έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των συ-

γκεκριµένων εκτάσεων».

6Στο άρθρο 8 προστίθεται παρ. 9, ως εξής: «9. Στις περιπτώσεις 

που διαπιστώνεται µέσω των δηλώσεων στο ΟΣ∆Ε, υπερβολι-

κή αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, σε συγκεκριµένες περιοχές, ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, προχωρούν σε οριζόντι-

ους επιτόπιους ελέγχους στο ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων, 

µε τη συνδροµή µικτών κλιµακίων υπαλλήλων των παραπάνω υ-

πηρεσιών και από άλλες περιοχές της χώρας.».

7Το άρθρο 9 τροποποιείται, ως εξής: «Η παρούσα απόφαση ε-

φαρµόζεται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης των ετών 2021 

και 2022, εκτός των παραγράφων όπου καθορίζεται διαφορετι-

κό έτος έναρξης ισχύος και συγκεκριµένες εξαιρέσεις. Η ισχύς της 

απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην εφηµερί-

δα της Κυβερνήσεως».
Η στάση του υπουργού κ. Λιβανού το καλοκαίρι του 2021, για το 

θέµα της κατανοµής του εθνικού αποθέµατος, δείχνει τουλάχιστον 
πολιτική εντιµότητα και µία αχνή τάση, να µπει τάξη, παρά τις δια-
φωνίες που έχουµε σε πολλά θέµατα που µας αφορούν!

Χρειάζονται όµως πολύ περισσότερα και κυρίως, φως! Αναµέ-
νουµε τις άµεσες ενέργειές σας.

Με εκτίµηση
Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της ΑΜ-Θ

Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ∆.Κ. Νευροκοπίου, 
∆. Προσοτσάνης, Νοµού Καβάλας, Νοµού Ξάνθης, ∆. Ιάσµου, 
∆. Αλεξανδρούπολης, Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Θρακών 

Αµνός και Αγροτοκτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Αρριανών 

Στο Λιβανό επτά διορθώσεις στο καθεστώς 
βοσκοτόπων υπέρ πραγματικών κτηνοτρόφων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ξανά 11 ∆εκεµβρίου
η Central Wine Fair
Το Σάββατο 11 ∆εκεµβρίου 35 οινοποιοί από την 
Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία 
υποδέχονται το κοινό φέρνοντας σε µια εκδήλωση 
τα κρασιά της νέας εσοδείας, σπάνιες οινοποιήσεις, 
καινούριες προτάσεις αλλά και καταξιωµένα 
κρασιά τους. H Central Wine Fair ανοίγει τις 
πόρτες της το πρωί 11:00 – 15:00 και το απόγευµα 
16:00 – 20:00. Οι ιστορικές οινοπαραγωγικές 
αυτές περιοχές, που αποτελούν την «καρδιά» της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, έχουν να επιδείξουν έναν 
σηµαντικό πλούτο, µε γηγενείς ποικιλίες όπως το 
Σαββατιανό, η Μαλαγουζιά, η Ληµνιώνα, το 
Μούχταρο, η Μαυροκουντούρα, το Βραδυανό, 
αλλά και µεγάλα κρασιά από διεθνείς ποικιλίες. Η 
είσοδος µε κόστος 10 ευρώ στην εκδήλωση γίνεται 
µόνο µε προαγορά εισιτηρίου µέσω Viva στο 
www.viva.gr/tickets/festival/central-wine-fair/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Στις 21 µε 30 Ιανουαρίου 

2022 θα πραγµατοποιηθεί η 
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του 
Βερολίνου. Για πληροφορίες 
www.gruenewoche.de. 

 Σε τροχιά υλοποίησης από τις 
27-30 Ιανουαρίου 2022 στη 
∆ΕΘ η 29η διεθνής έκθεση 
γεωργικών µηχανηµάτων, 
εξοπλισµού και εφοδίων, 
Agrotica, µε την παγκόσµια 
τεχνολογία από όλο το φάσµα 
αγροτικής επιχειρηµατικότητας.

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

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

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

 Κανονικά στις 18-20 
Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 
«Fruchtwelt Bodensee» στην 
Βάδη-Βυτεµβέργη, µία από τις 
µεγαλύτερες εκθέσεις για τα 
οπωρολαχανικά. Πληροφορίες: 

https://www.visit.fruchtwelt-
bodensee.de/en

 Η Food Expo, η µεγαλύτερη 
έκθεση Τροφίµων και Ποτών 
στη Ν.Α. Ευρώπη και µία από 
τις σηµαντικότερες του είδους 
της διεθνώς, επιστρέφει στις 
12-14 Μαρτίου 2022 σε covid 
free συνθήκες στο 
Metropolitan 
Expo στην Αθήνα.

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

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

 Από 29 έως 2 ∆εκεµβρίου το 
5ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τους 
Βιοδιεγέρτες, που θα διεξαχθεί 
στη Φλόριντα των Ηνωµένων 
Πολιτειών. Η εκδήλωση θα είναι 
υβριδική, δίνοντας την ευκαιρία 
στο κοινό να το επισκεφτεί στο 
Diplomat Beach Resort 
Hollywood, είτε να το 
παρακολουθήσει ψηφιακά.

Εκδήλωση για ελιά
και κτηνοτροφία στις
16-17 ∆εκεµβρίου
Υβριδικές, διαδικτυακές και δια ζώσης 
παρουσιάσεις, καθώς και κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
θα πραγµατοποιηθούν στα Χανιά της Κρήτης, στις 

16-17 ∆εκεµβρίου στο πλαίσιο του έργου που 
φέρει τον τίτλο LIVINGAGRΟ το οποίο 
χρηµατοδοτείται από το ENI CBC Med 
Programme 2014-2020. Πρόκειται για 19 
δεκαπεντάλεπτες παρουσιάσεις στις οποίες θα 
αναλυθούν καινοτοµίες στους τοµείς της ελιάς, 
του ελαιολάδου και της κτηνοτροφίας σε 
παραγωγούς, συνεταιρισµούς, αγροτικές 
επιχειρήσεις, εκπροσώπους εταιρειών και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς. Για περισσότερες 
πληροφορίες στον ιστότοπο http://livingagro.
maich.gr/el/participation.

HILTON

«Αφρός & 
Νέκταρ» την 
Κυριακή 12 
∆εκεµβρίου
Η εκδήλωση «Αφρός & 
Νέκταρ» θα λάβει µέρος την 
Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 
στην Αίθουσα Τερψιχόρη 
του ξενοδοχείου Hilton, 
τηρώντας κάθε πρωτόκολλο 
για την Covid-19. Αφορά 
ελληνικά και ξένα προϊόντα, 
ανάµεσα στα οποία 
βρίσκονται σπουδαία και 
ιδιαιτέρα αγαπητά κρασιά, 
ιδανικά για το τραπέζι των 
εορτών, αλλά και για όλο το 
χρόνο, ακόµα και 
ανεξαρτήτως φαγητού, π.χ. 
αντί άλλων ποτών. Η 
«Αφρός & Νέκταρ» αποτελεί 
τη σύµπτυξη της εκδήλωσης 
«Αφρός & Φυσαλλίδες» για 
αφρώδεις οίνους, που 
διοργανώνεται από το και 
της «Νέκταρ» για γλυκά 
κρασιά. Εισιτήρια και 
πληροφορίες στο www.viva.
gr/tickets/happenings/
afros-nektar/.

ΧΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Kανονικά στις 14 -16 
Φεβρουαρίου η Vinexro 
Paris για το κρασί

Η πρώτη µεγάλη διεθνής εµπορική 
έκθεση σχετικά µε το κρασί 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 
στις αρχές του 2022 και πιο 
συγκεκριµένα από τις 14 έως 
τις 16 Φεβρουαρίου, οπότε και θα 
σηµατοδοτήσει στο Παρίσι την 
επανέναρξη των εκδηλώσεων µε 
φυσική παρουσία για τη βιοµηχανία 
οίνου και οινοπνευµατωδών ποτών. 
Mέσα σε τρεις µέρες πάνω από 
2.800 εκθέτες από 23 χώρες 
πρόκειται να συνεδριάσουν στο 
Παρίσι, όπου θα παρουσιάσουν 
τα πιο πρόσφατα προϊόντα τους 
στις αίθουσες 3, 4, 5 και 6 στο 
εκθεσιακό κέντρο. Για πληροφορίες 
στο www.vinexposium.com/en/
wineparis-vinexpo/.



Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
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 αρ-
σενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6973/722978.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε 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 Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/457656.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Πωλούνται κριάρια Λακόν µε διασταύρωση 
Aσσάφ. Τηλ. 6936/068116.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες 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 σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλ-
ληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

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

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

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

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

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

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

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

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

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

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

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

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, κα-
θαρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕ-
ΤΟ, διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκ-
κινου χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από πα-
ραγωγό. Τηλ.6972/285256. 6974/313224.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται κριθάρι κτηνοτροφικό, περιοχή Τα-
ξιάρχες Τρικάλων. Τηλ.6980/963635.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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 αιγοπρο-
βάτων 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGRE821Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσε-
ως για 20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία 
φορα.Τηλ.2310711/456.

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Την έναρξη ολοκληρωµένου προ-
γράµµατος αναδάσωσης στην Αττική, 
µε τη φύτευση 70.000 δέντρων έως 
το 2023 και τη φροντίδα τους µέχρι 
το 2026, ανακοίνωσε η Παπαστράτος. 
Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα 
Αναδόχου Αναδάσωσης που ξεκίνη-
σε να υλοποιείται µετά από τις φετι-
νές πυρκαγιές και στο επίκεντρο του 
προγράµµατος αναδάσωσης της Πα-
παστράτος είναι η Ιπποκράτειος Πο-
λιτεία. Συνολικά θα αναδασωθούν 
1.000 στρέµµατα (500 στρέµµατα στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία και 500 στρέµ-
µατα στον Άγιο Στέφανο) µε δέντρα 
συµβατά στην ελληνική βιοποικιλό-
τητα και σε συνεργασία µε την Πολι-
τεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η αρχή έγινε συµβολικά στον Άγιο 
Στέφανο, σε περιοχή που δεν µπορεί 
να αναγεννηθεί φυσικά, µε φύτευση 
των πρώτων 300 δέντρων (είδη δέ-
ντρων: χαρουπιές, κουτσουπιές, κου-
µαριές, κυπαρίσσια, πεύκα, σχίνα, α-
ριές). Σηµειώνεται εδώ πως το έργο 
ξεκίνησε την Κυριακή, 5 ∆εκεµβρίου, 
Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, µε 
τη συµβολική συµµετοχή εργαζοµέ-
νων της Παπαστράτος.

Το συντονισµό και την εποπτεία 
έχει αναλάβει οµάδα επιστηµόνων, 

ενώ θα εφαρµοστούν οι βέλτιστες 
πρακτικές φύτευσης και παρακολού-
θησης, διεθνώς. Με την ολοκλήρω-
ση κάθε φυτευτικής περιόδου, η Πα-
παστράτος θα ενηµερώνει δηµόσια 
τους αρµόδιους φορείς για την πο-
ρεία του προγράµµατος και για βελ-
τιωτικές κινήσεις.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Παπαστράτος, Χρήστος 
Χαρπαντίδης, δήλωσε σχετικά µε το 
πρόγραµµα: «Η κλιµατική κρίση είναι 
εδώ. Είναι µια πραγµατικότητα που 

µετά το φετινό καλοκαίρι κανείς δεν 
µπορεί να αγνοεί. Οι διαπιστώσεις 
δεν αρκούν. Είναι ώρα για δράση. 
Μέσα από το πρόγραµµα της Παπα-
στράτος για τη φύτευση και τη φρο-
ντίδα 70.000 δέντρων παίρνουµε θέ-
ση απέναντι στη µεγαλύτερη πρόκλη-
ση του πλανήτη µας. Με οδηγό την ε-
πιστήµη, µε εµπιστοσύνη στους ειδι-
κούς αλλά και µε ένα σχέδιο άµεσο 
και ολοκληρωµένο, επιδιώκουµε να 
δώσουµε ξανά πνοή στο Φυσικό Πε-
ριβάλλον της Αττικής».    

Συνεχίζουµε Μαζί
Η πρωτοβουλία είναι στο 

πλαίσιο του προγράµµατος 
της εταιρείας «Συνεχίζουµε 
Μαζί» µε συνολικό κόστος 

1 εκατοµµύριο ευρώ

Νέο κρούσµα της γρίπης
των πτηνών στον Έβρο
Συναγερµός στη Βόρεια Ελλάδα, 
καθώς ανιχνεύτηκε κρούσµα του 
ιού της γρίπης των πτηνών (Η5Ν1) 
σε ηµιθανή βουβόκυκνο στο δέλτα 
του Έβρου. Ειδικοί εκτιµούν πως ο 
ιός που εντοπίστηκε πρόκειται για 
στέλεχος υψηλής παθογονικότητας 
(HPAI) και το εύρηµα καταδεικνύει 
τον αυξηµένο κίνδυνο µόλυνσης 
εκτρεφόµενων πουλερικών. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ζητά από όλους την αποφυγή 
επαφής µε νεκρά ή ηµιθανή πτηνά.

Επιχορήγηση για 16
Κέντρα Μελισσοκοµίας
Σε 1 εκατ. ευρώ ανέρχεται η 
επιχορήγηση ανά δικαιούχο φορέα 
της δράσης 1.1 «Λειτουργία 
Κέντρων Μελισσοκοµίας» για το 
µελισσοκοµικό έτος 2022. Τα 16 
αυτά Κέντρα λειτουργούν και ως 
πύλες εισόδου στην ψηφιακή 
εφαρµογή µε σκοπό την ψηφιακή 
υποβολή δήλωσης κατεχοµένων 
κυψελών, την έκδοση ψηφιακών 
µελισσοκοµικών ταυτοτήτων και 
την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
στις δράσεις µελισσοκοµίας.

Το Φαράγγι της Σαµαριάς
σε δράση κατά πυρκαγιών
Το Φαράγγι Σαµαριάς επιλέχθηκε 
από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
HORIZON 2020, που προβλέπει 
την ανάπτυξη ενός ολιστικού 
οικοσύστηµατος διαχείρισης 
πυρκαγιών και την πρόληψη, τον 
εντοπισµό και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών καταστροφών. 
Θα εφαρµοστεί επίσης σε Ιταλία, 
Νορβηγία, Ρουµανία, Ισπανία, 
Αυστρία, Γερµανία και Ταϊβάν. To 
«DRYADS» έχει διάρκεια 42 
µήνες έως τον Μάιο του 2025. 

Μνηµόνιο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
µε Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Μνηµόνιο Συνεργασίας τριετούς 
διάρκειας συνυπέγραψαν το 
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας 
του ΠΘ και η Αβερώφειος 
Γεωργική Σχολή του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, για τη διαµόρφωση ενός 
πλαισίου συνεργασίας στην 
αξιοποίηση της έρευνας προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας, 
στην ανάδειξη θεµατικών για 
παραγωγή υψηλής ποιότητας 
ζωικών και φυτικών προϊόντων.

Η αρχή έγινε συµβολικά στον Άγιο Στέφανο, όπου το έργο ξεκίνησε την Κυριακή 5 ∆εκεµβρίου, 
Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού, µε τη συµβολική συµµετοχή εργαζοµένων της Παπαστράτος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αρωγή Παπαστράτος 
για 70.000 δέντρα
Ένα πρόγραμμα αναδάσωσης στην Αττική, με τη φύτευση 70.000 
δέντρων και τη φροντίδα τους μέχρι το 2026 τρέχει η Παπαστράτος

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για λάδι, ελιές. 
Κλπ.Τηλ.2310/684438.

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 Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανιζέ 
για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέτρων, 
196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπάλιο 
Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640 
2108137514.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 694 
5/434127.

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κα-
τάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861.
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Η τελική μάχη 
της Formula 1
Μονομαχία τίτλου στο Άμπου Ντάμπι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στον τελευταίο αγώνα της χρο-
νιάς στις 12 ∆εκεµβρίου στο Ά-
µπου Ντάµπι θα κριθεί ο φετινός 
τίτλος στη Formula 1, µε τους δύο 
διεκδικητές του τίτλου, Χάµιλτον 
και Φερστάπεν να πηγαίνουν ισό-
βαθµοι προς τον µεγάλο τελικό. Ο 
Βρετανός θέλει να σπάσει όλα τα 
ρεκόρ και να γίνει ο πρώτος στην 
ιστορία του αθλήµατος που θα έ-
χει κατακτήσει 8 πρωταθλήµατα, 
ενώ ο νεαρός οδηγός της Red Bull 
είναι σε θέση να πανηγυρίσει τον 
πρώτο του τίτλο. Σηµειώνεται ε-
δώ πως η Mercedes κυριαρχού-
σε στην πίστα του Άµπου Ντάµπι 

την τελευταία επταετία, µε εξαίρε-
ση τον περσινό αγώνα.

Εν τω µεταξύ, την ερχόµενη ∆ευ-
τέρα θα γίνει η κλήρωση σε Τσά-
µπιονς και Γιουρόπα Λιγκ. Ανα-
λυτικά την πρόκριση στους «16»  
πήραν οι: Αγιαξ, Ατλέτικο, Μπά-
γερν, Τσέλσι, Ιντερ, Γιουβέντους, 
Λίβερπουλ, Σίτι, Παρί, Ρεάλ, Σπόρ-
τινγκ, Λιλ, Σάλτσµπουργκ, Μάντσε-
στερ Γ., Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ ή Α-
ταλάντα. Στα πλέι οφ του Europa 
League συνεχίζουν οι Λειψία, Πόρ-
το, Ντόρτµουντ, Σέριφ, Μπαρτσε-
λόνα, Σεβίλλη, Ζενίτ, Βιγιαρεάλ ή 
Αταλάντα. Σηµειώνεται εδώ πως 
η Μπαρτσελόνα αποκλείεται από 
φάση των οµίλων για πρώτη φο-
ρά ύστερα από 20 χρόνια. 

Το πρόγραµµα του ATP Cup που θα γίνει 
και φέτος στην Αυστραλία, ανακοινώθηκε από 
τους διοργανωτές. Φέτος ο θεσµός ξεκινά την 
Πρωτοχρονιά και ανήµερα της πρώτης ηµέρας του 
2022, η εθνική µας οµάδα θα αντιµετωπίσει τους 
Πολωνούς. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον ίδιο όµιλο 
µε Πολωνία, Γεωργία και Αργεντινή.

Πρωτοχρονιά στα
κορτ της Αυστραλίας  

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

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατατακτήριες δοκιµές 14.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 17.15 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – Ιωνικό 19.30 COSMOTE SPORT 2HD

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Κλίπερς – Μάτζικ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – ΟΦΗ 15.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – Άρης 19.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατατακτήριες δοκιµές 14.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 17.15 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – Ιωνικό 19.30 COSMOTE SPORT 2HD

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Κλίπερς – Μάτζικ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – ΟΦΗ 15.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – Άρης 19.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 11 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Λάδι στη φωτιά
η παρέμβαση 
Λιβανού για τους 
λογαριασμούς ΔΕΗ 

Πρώτη φορά    
τόσα πολλά  
τα σύννεφα στον 
αγροτικό χώρο 

Κτηµατολόγιο ΑΕ
αδειάζει ΟΠΕΚΕΠΕ 
και ο Μελάς τρέχει 
και δεν φτάνει 

Μετακόµιση στην Άρσεναλ
Ο Τζίνι Βαϊνάλντουµ δεν είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιηµένος στην 
Παρί Σεν Ζερµέν και σύµφωνα 
µε το Sky Sports είναι θετικός σε 
µία ενδεχόµενη επιστροφή στην 
Premier League τον Ιανουάριο 
µε τη µορφή δανεισµού, µε την 
Άρσεναλ να αποτελεί πιθανό 
προορισµό. Ο 31χρονος Ολλανδός, 
δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί 
στην αρχική ενδεκάδα του 
Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Κυρίαρχη η Ρεάλ 
Περίπατο κάνει προς το παρόν 
στο ισπανικό πρωτάθληµα η Ρεάλ 
Μαδρίτης, ενώ θα έχει την 
ευκαιρία να ξεφύγει ακόµα 
περισσότερο εφόσον κερδίσει την 
Ατλέτικο Μαδρίτης. Το ντέρµπι 
θα διεξαχθεί στις 12 ∆εκεµβρίου 
στο Μπερναµπέου. Εν τω µεταξύ, 
παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης 
αναµένεται να αποτελέσει στο 
τέλος της σεζόν ο Μαρσέλο.

Οπωσδήποτε νίκη για ΑΕΛ
Στην 8η θέση της βαθµολογίας (µε 
έναν αγώνα λιγότερο) βρίσκεται η 
ΑΕΛ στον πρώτο όµιλο της Super 
League 2 και θέλει οπωσδήποτε 
σερί θετικών αποτελεσµάτων για 
να βρεθεί σε θέση ανόδου. Την 
Κυριακή η οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου φιλοξενείται από τον 
Απόλλωνα Πόντου ο οποίος έχει 
µόλις 1 πόντο στην κατάταξη. 
Σηµειώνεται πως η ΑΕΛ θα 
συνεχίσει τελικά στον πάγκο 
της µε τον Ηλία Φυντάνη. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Top 50
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ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA



Η κορυφαία 
εντεκάδα
H ∆ιεθνής Οµοσπονδία 
Ιστορίας και Στατιστικής 
του Ποδοσφαίρου ξεχώρισε 
τους έντεκα κορυφαίους 
ποδοσφαιριστές για τη χρονιά 
που φεύγει. Η IFFHS επέλεξε 
σχηµατισµό 4-3-3 µε τον 
τερµατοφύλακα Ιταλίας στο Euro 
Tζίτζι Ντοναρούµα να είναι κάτω 
από τα δοκάρια και µε τους 
Ασράφ Χακίµι, Λεονάρντο 
Μπονούτσι, Ρούµπεν Ντίας και 
Αλφόνσο Ντέιβις να αποτελούν 
την αµυντική τετράδα. Από εκεί 
και πέρα στη µεσαία γραµµή 
βρίσκονται ο Ζορζίνιο της Τσέλσι, 
ο Κέβιν Ντε Μπρόινε της 
Μάντσεστερ Σίτι και ο κάτοχος 
της Χρυσής Μπάλας Λιονέλ 
Μεσί. Στην επιθετική γραµµή από 
τα αριστερά βρίσκεται ο Γάλλος 
επιθετικός της Παρί Σεν Ζερµέν 
Κιλιάν Εµπαπέ, στα δεξιά ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο των 801 
γκολ και στην κορυφή της 
επίθεσης ο σέντερ φορ της 
Μπάγερν Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι. 

Ένας ψυχολόγος 
για τη Γιουνάιτεντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
ακόµα και µετά την αλλαγή 
προπονητή, δεν λέει να σηκώσει 
κεφάλι. Έτσι ο νέος της τεχνικός 
αποφάσισε να κάνει µία ηχηρή 
µεταγραφή. Συγκεκριµένα φέρνει 
τον Γερµανό αθλητικό ψυχολόγο 
Σάσα Λένζε. Ο Ράνγκνικ τόνισε 
ότι είναι «απόλυτα λογικό» να 
έχει έναν αθλητικό ψυχολόγο στο 
επιτελείο του. «Εάν έχεις ειδικούς 
προπονητές για φυσική αγωγή, 
ακόµη και για τους επιθετικούς, 
θα πρέπει επίσης να έχεις έναν 
ειδικό για το µυαλό», τόνισε.

Στη Λαµία προ καιρού, 
ο Λιβανός ανέτρεψε χωρίς καµιά 
εξήγηση όλη τη δουλειά δύο ετών 

µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων για την ΚΑΠ 
2021-2027. Τι είπε λίγοι το κατάλαβαν, τους 
το εξηγούµε. Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις θα 
είναι οι ίδιες όσο εγώ θα κάθοµαι στην καρέ-
κλα  του υπουργού στην πλατεία Βάθη,  θα 
τις έχω κάτω από την καρέκλα µου όπως και 
το στρατηγικό σχέδιο. Toυτέστιν, συνδεδεµέ-
νοι µόνιµα και µόνο µε την καρέκλα! Υ.Γ. Ο 
υπουργός της πλατείας λέει πως στο πλαίσιο 
του διαλόγου µαζεύει προτάσεις για το θέµα 
απ’ όλους, ακόµη κι απ’ τα ΜΜΕ… «προτάσεις 
όµως τεκµηριωµένες, όχι µπαλωθιές στον αέ-
ρα»…  Στη ∆οµοκού όλα αλλάζουν 
και όλα συνδεµένα µε το σύστηµα των ε-
πιδοτήσεων του «κουλοχέρη» µένουν. Το 
εθνικό απόθεµα το κρατάει συνδεµένο µε 
τις καταπατήσεις βοσκοτόπων ο Λιβανός 
µε το επιχείρηµα, θα τα δώσουµε πρώτα 
το 2021 και µετά θα τα πάρουµε πίσω το 
2022. Ο διαγωνισµός πάλι µπλόκαρε και 
το «σύστηµα κουλοχέρη» έχει κάτσει µό-
νιµα στην καρέκλα της συνδεδεµένης ε-
πικαρπίας των δεδοµένων. Ο Πιερακάκης 
µόνο αν γίνει χάκερ θα τα  δει. Τουτέστιν, 
συνδεδεµένοι µόνιµα και µόνο µε ένα σύ-
στηµα ΟΣ∆Ε! Το εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο και οι πόροι του ταµείου ανάκαµψης 
έχουν τραβήξει ξεχωριστούς δρόµους γιατί 
οι άσχετοι επιτελικοί που λαµβάνουν τις α-
ποφάσεις δεν είναι συνδεµένοι µε την πα-
ραγωγή και τις ανάγκες του αγροδιατροφι-
κού τοµέα, αλλά µε τις καρέκλες τους. Τουτέ-
στιν, συνδεµένοι µόνιµα µε την ασχετοσύνη! 

Μιας και είµαστε όµως στο θέ-
µα συνδεδεµένες. Οι εκ των τελευταίων 
των µοϊκανών στα τεύτλα, Λαρισαίοι πα-
ραγωγοί ζήτησαν εσχάτως από τον τοπι-
κό βουλευτή Κέλλα να ενηµερωθούν για 
το τι προβλέπεται µε τη συνδεδεµένη στη 
νέα ΚΑΠ και εφόσον το µέλλον της βιο-
µηχανίας αποδειχθεί δυσοίωνο (ακόµη 
ελπίζουν;), τι πρόκειται να γίνει µε την α-
ποζηµίωσή τους για τον εξοπλισµό, για 
τον οποίο έχουν επενδύσει αρκετά χρή-
µατα. Για την ώρα, σύνδεση µε Κάιρο…

Είπε και τι δεν είπε µέχρι και µαντι-
νάδες για να «ντύσει» τα λεγόµενα του για 
την κρητική γαστρονοµία στο πλαίσιο των 
Cretan Taste Awards, ο υπουργός της πλα-
τείας. Στο τέλος κόλλησε και τα 35 εκατ. ε-
τησίως των πόρων για την κτηνοτροφία και 
τις ζωοτροφές στο νέο καθεστώς των συνδε-
δεµένων 2023-2027, έτσι για ποικιλία. Του-
τέστιν, µόνιµα συνδεδεµένος µε το µότο «τι 
ώρα τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά»!   O ΓΥΛΟΣ

Ο τελικός των τελικών στο Άµπου Ντάµπι για τη Formula 1 σελ. 54 • Οι «16» της κλήρωσης για το Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54

Εποχή Dino
Κατασκευασµένο στη Γαλλία και 
σχεδιασµένο για µεγάλης κλίµακας 
καλλιέργειες λαχανικών, το Naio Dino των 
1,25 τόνων λειτουργεί µε µπαταρία για να 
καλλιεργεί, να κάνει ζιζανιοκτονία και να 
συλλέγει δεδοµένα σε σειρές. ∆ιαβάστε 
περισσότερα στο profi ∆εκεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Επανασύνδεση 
συνδεδεµένων 

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

ΟΡΓΩΜΑ ΣΤΟ NIVERNAIS ΤΟΥ AUGUSTE BONHEUR
Τα ζώα που ζωγράφιζε είχαν ένα απαλό, σαν σατέν, δέρµα ενώ τα φυτά είχαν µία λαµπερή φρεσκάδα η οποία ποτίζεται από τη βροχή και 
ξεραίνεται από τον ήλιο. O Γάλλος ζωγράφος Auguste Bonheur (1824 - 1884) είχε τον τρόπο του µε την απεικόνιση της αγροτικής ζωής.  
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Ο
ι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου 
στην αγορά µας από τους γνω-
στούς Ιταλούς αγοραστές κυµαί-
νονται στα 500 ευρώ ο τόνος FOB, 

εντούτοις η δουλειά της Τυνησίας έκλεισε σε 
υποσχόµενη τιµή στα 687 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι τους για καλές ποιότητες. 

 Στην αγορά µας, το πριµ επί του χρηµα-
τιστηρίου για τα ανοιχτά συµβόλαια κυµαίνε-
ται στα 3 σεντς για τα µεταβροχικά. Σε αυτά 
τα επίπεδα έγιναν λίγες δουλειές για Αίγυ-
πτο µε γρήγορες φορτώσεις στα 110 σεντς 
ανά λίµπρα. Οι εκκοκκιστές καταλαβαίνουν 
πως τα πολύ χαµηλά χρώµατα δεν δουλεύο-
νται εύκολα από τους αγοραστές, εντούτοις 
φοβούνται να προσφέρουν πιο επιθετικά.

Υποσχόμενο deal 
σκληρού σε Τυνησία

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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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Η φυσική αγορά έφερε την ανοδική αντίδραση
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Εξτρα
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

νοδικά αντιδρά ο δείκτης της διεθνούς 
τιµής βάµβακος µε τα συµβόλαια 
Μαρτίου 2022 να διαµορφώνονται 
πέριξ των 107 σεντς η λίµπρα. 

Αµετάβλητη η λίστα της Φότζια για
το σκληρό σιτάρι µε την αγορά να 
εµφανίζει σηµάδια κόπωσης έπειτα 
από πολύµηνη άνοδο.

Υποχωρεί κατά 3 ευρώ ο 
τόνος η τιµή παραγωγού για 
το κτηνοτροφικό καλαµπόκι 
στη λίστα της Μπολόνια. 

Υποχωρεί κατά 1 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε 
το βυνοποιήσιµο στα 350 ευρώ.

Στα 3,30 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια ανάκαµψης.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 67 λεπτά παραδοτέα στο εκκοκ-
κιστήριο διαµορφώνεται η τιµή για 
το σύσπορο βαµβάκι, µε αρκετούς 
παραγωγούς ωστόσο να έχουν τι-
µολογήσει την παραγωγή τους σε 
υψηλότερα επίπεδα, πριν από την 
υποχώρηση των διεθνών τιµών στα 
τέλη Νοεµβρίου. Οι προσφορές για 
το σύσπορο διαµορφώνουν υψηλό-
τερα επίπεδα µε το πριµ ποιότητας, 
προσεγγίζοντας τα 70 λεπτά.

Τα τελευταία 24ωρα πάντως η δι-
εθνής τιµή βάµβακος δείχνει σηµά-
δια ανάκαµψης από τα χαµηλά των 
102,5 σεντς ανά λίµπρα που έγρα-
ψαν τα ταµπλό στις 2 ∆εκεµβρίου. Με 
την τιµή για τα συµβόλαια Μαρτίου 
2022 στα 106,29 σεντς, η τεχνική α-
νάλυση τοποθετεί στα 105,6 και στα 
104,55 σεντς τα δύο πρώτα επίπεδα 
στήριξης, µε την αντίσταση στην ά-
νοδο να διαµορφώνεται στα 107 και 
στα 108 περίπου σεντς ανά λίµπρα.

Οι εκτιµήσεις διεθνών αναλυτών 
παραµένουν αισιόδοξες ως προς τα 
θεµελιώδη της αγοράς, µε τα αντα-
νακλαστικά της φυσικής αγοράς να 
ενεργοποιούνται και τη ζήτηση να ε-
νισχύεται την περασµένη εβδοµάδα. 
Άλλωστε και στα τεχνικά, η µακρο-
πρόθεσµη εικόνα παραµένει ταγµέ-
νη προς την άνοδο. Βασική προϋπό-
θεση πάντως να µην εκδηλωθεί κά-
ποιος «µαύρος κύκνος» στις διεθνείς 
αγορές ή να αποτραβηχτούν τα funds 
απότοµα, κάτι που θα είχε πτωτικές 
επιπτώσεις σε όλα τα χρηµατιστήρια.

Αναφορικά µε τις προοπτικές της 
επόµενης καλλιεργητικής περιόδου, 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022 έχουν 
χάσει το επίπεδο των 90 σεντς ανά λί-
µπρα και παρά την ανοδική αντίδρα-
ση, φαίνεται ότι η αγορά δυσκολεύε-
ται να τα κατακτήσει εκ νέου. Στις Η-
ΠΑ ορισµένοι παραγωγοί έχουν ήδη 
προπωλήσει έως και το 50% της µελ-
λοντικής τους παραγωγής σε επίπε-
δα πέριξ των 92 σεντς ανά λίµπρα, 
κάτι που δίνει περισσότερες πιθανό-

τητες και στο σενάριο της ICAC περί 
διατήρησης της αγοράς στα υψηλά 
του εύρους και για το 2022.

Στην Ελλάδα είναι ακόµα νωρίς για 
να ανοίξει η συζήτηση των προπω-
λήσεων, έπειτα και από την εµπειρία 
της φετινής χρονιάς. Άλλωστε και τα 
εκκοκκιστήρια δεν δίνουν από τώρα 
τη δυνατότητα φιξαρίσµατος ποσοτή-
των που θα παραχθούν του χρόνου. 
Έτσι και αλλιώς, η κατάσταση είναι 
τέτοια στο παραγωγικό µέτωπο που 
και οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν ξέρουν 
πώς θα κινηθούν στις εαρινές σπο-
ρές, όσο το κόστος άρδευσης λόγω 
∆ΕΗ και των εφοδίων σε δεύτερη φά-
ση, καθιστούν σχεδόν απαγορευτική 
οποιαδήποτε ποτιστική καλλιέργεια. 

Με 67 λεπτά στην πόρτα και τάση ανοδική
 H µακροπρόθεσµη εικόνα στη διεθνή αγορά βάµβακος παραµένει ταγµένη προς την άνοδο
 Kοντά στα 90 σεντς τα συµβόλαια Δεκεµβρίου 2022, αφήνοντας υποσχέσεις για καλές τιµές

Στην αγορά µας από τη µια 
µεριά έχουµε τον νέο 
διαγωνισµό αγοράς σκληρού 
σίτου της Τυνησίας, ο οποίος 
έκλεισε σε υψηλή τιµή στα 687 
δολάρια ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους και από την άλλη οι 
τιµές εξαγωγής από την Ιταλία 
µε το ζόρι πιάνουν τα 500 
ευρώ ο τόνος FOB  λιµάνι µας.
Στα σκληρά σιτάρια, νέα λίστα 
στην Φότζια δεν έχει 
ανακοινωθεί, οπότε η εικόνα 
παραµένει ίδια για τα ποιοτικά 
µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% στην τιµή αποθήκης 
εµπόρου 535-540 ευρώ ο 
τόνος και για τη δεύτερη 
ποιότητα στα 525-530 ευρώ ο 
τόνος. Στη Γαλλία είχαµε µικρή 
ανοδική αντίδραση κατά 5 
ευρώ ο τόνος ξανά στα 430 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι. Την ίδια στιγµή 
στον Καναδά οι τιµές έχουν 
σταθεροποιηθεί σε υψηλά 
νούµερα και οι αγοραστές 
δυσκολεύονται να 
ακολουθήσουν. 

Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

Η εβδοµάδα δεν είχε τόσο ευµετάβλητες 
συνεδριάσεις όπως στο πρόσφατο παρελθόν και 
φαίνεται να µικραίνει πρώτα το εύρος τιµών ώστε 
µετά να δείξει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η 
αγορά. Ζήτηση στη φυσική αγορά υπάρχει κι αυτό 
έδωσε την ανοδική αντίδραση από τα χαµηλά της 
προηγούµενης εβδοµάδας. Η λογική λέει πως 
οι τιµές στο βαµβάκι θα παραµείνουν σε υψηλά 
επίπεδα, εκτός αν δούµε ολική πτώση σε όλα τα 
χρηµατιστήρια κάτι που συνήθως αποφασίζουν 
τα µεγάλα κερδοσκοπικά κεφάλαια βάσει της 
στρατηγικής τους.

ΝEA ΥOΡKH
Υπάρχουν ζητήσεις για τα µεταβροχικά βαµβάκια, 
αλλά οι τιµές που πληρώνουν οι αγοραστές τις 
περισσότερες φορές δεν φαίνονται δελεαστικές 
στους εκκοκκιστές. Ως αποτέλεσµα οι νέες 
πωλήσεις είναι µετρηµένες και όσο η τουρκική 
αγορά αρνείται να δουλέψει τέτοια βαµβάκια οι 
πωλήσεις των µεταβροχικών θα εξελίσσονται µε 
αργούς ρυθµούς. Η Αίγυπτος πληρώνει µεν τις 
ποσότητες που αγοράζει µε τιµη περί τα 110 σεντς 
ανά λίµπρα, αλλά µε ορισµένες προϋποθέσεις όσον 
αφορά το χρώµα, καθώς σαν αγορστές δεν θέλουν 
τα πολύ σκούρα βαµβάκια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αυξηµένες οι παραγγελίες για 
βαµβάκια στη φυσική αγορά.

ΚΑΙ ΤΟ 2022 
∆ιατήρηση της αγοράς στα 

υψηλά του εύρους και για 

το 2022 είναι το επικρατέ-

στερο σενάριο της ICAC 
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21

Τρίτη
07/12

Τετάρτη
01/09

Τετάρτη
08/12

Πέµπτη
02/12

∆ευτέρα
06/12

Παρασκευή
03/12

∆ευτέρα
28/07Συνεδρίαση 08/12/2021

Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  106,72 +0,35

Μάιος ‘22 105,32 +0,28
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Τάση ανόδου
προς εδραίωση

Μειωμένη 60%
η παραγωγή της
Τοσκάνης, πέφτει
και η Τυνησία

Ανοδικό γύ-
ρισµα που µέ-

νει να αποτυπωθεί και στις τιµές πα-
ραγωγού στα ελαιοκοµικά κέντρα της 
Ελλάδας επιχειρείται εδώ και µερι-
κές ηµέρες στην ευρωπαϊκή αγορά 
ελαιολάδου, µε τη ζήτηση να ενισχύ-
εται όσο κάθε µέρα που περνά επιβε-
βαιώνονται οι εκτιµήσεις για σοβα-
ρή µείωση της φετινής παραγωγής.

Την εβδοµάδα που πέρασε η υψη-
λότερη τιµή στην Ελλάδα, διαµορφώ-
νεται στη Λακωνία πέριξ των 3,50 ευ-
ρώ το κιλό, µε τα χαµηλά στα 3,20 
ευρώ όσο αρκετοί παραγωγοί κρατά-
νε ποσότητες, πεπεισµένοι ότι εν τέ-
λει η αγορά θα επιστρέψει στα υψη-
λά που διαµορφώθηκαν στις αρχές 
της τρέχουσας εµπορικής περιόδου.

Άλλωστε, όπως γράφει εδώ και 
τρεις εβδοµάδες η Agrenda, η πίε-
ση των τιµών δεν ανταποκρίνεται σε 
κανέναν από τους θεµελιώδεις δεί-
κτες της αγοράς, αλλά αντιθέτως α-
φορούσε προσπάθειες των οργανω-
µένων µεσιτών, βιοµηχανιών και α-
λυσίδων λιανικής να αυξήσουν τα 

δικά τους περιθώρια κέρδους, µετα-
κυλώντας το βάρος των ανατιµήσεων 
στις προσφορές στους παραγωγούς.

Στην ευρωπαϊκή αγορά δεν παρα-
τηρήθηκαν διακυµάνσεις στις τιµές 
παραγωγού, µε την Ισπανία να δια-
τηρεί τα 3,30 ευρώ για τα έξτρα παρ-
θένα, ενώ στην Ιταλία το Μπάρι πα-
ραµένει στα 3,90 ευρώ το κιλό, µε 
τα υπόλοιπα κέντρα εµπορίας ελαι-
ολάδου να διατηρούνται και αυτά 
στα ίδια επίπεδα τιµών που σηµει-
ώθηκαν την περασµένη εβδοµάδα.

Η σταθεροποίηση της αγοράς µε-
τά από τη µικρή ανοδική αντίδραση 
στην Ισπανία, µόνο θετικά µπορεί να 
αναγνωστεί, δεδοµένου ότι σχεδόν 
όλα τα παραγωγικά κέντρα της Με-
σογείου βρίσκονται στο πικ της πα-
ραγωγής. Αναµένεται, λοιπόν, η α-
γορά να δοκιµάσει νέα ανοδική πο-
ρεία από το νέο έτος, όταν θα σταµα-
τήσουν οι εισροές φρέσκων ποσοτή-
των στις δεξαµενές, αν θεωρηθεί ότι 
η πτώση των προηγούµενων εβδο-
µάδων διαµορφώνει το χαµηλό ό-
ριο των τιµών για τη φετινή περίοδο.

Λιγοστεύουν οι εναλλακτικές των µε-
γάλων βιοµηχανιών της Ευρώπης για 
εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσο-
τήτων ελαιολάδου, αφού η πορεία της 
συγκοµιδής στην Τυνησία, τον κατεξο-
χήν προορισµό για φθηνή πρώτη ύλη, 
δείχνει πως τελικά και εκεί η παραγω-
γή θα είναι περιορισµένη. Την ίδια στιγ-
µή, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η µεί-
ωση της παραγωγής στην Τοσκάνη θα 
αγγίξει το 60%, κάτι που έρχεται ως µο-
χλός πίεσης στις βιοµηχανίες της Ιταλί-
ας, που ήδη έχουν βγει στην ευρωπαϊ-
κή αγορά για εξασφάλιση ποσοτήτων. 

Ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα 
έφτασαν στην Ισπανία παραγγελίες, κάτι 
που συνέβαλε στο γύρισµα της αγοράς. Έ-
πειτα από αυτό, η µέση τιµή της Ισπανίας 
διαµορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα α-
πό αυτά που προσφέρει το εµπόριο στους 
Κρητικούς ελαιοπαραγωγούς, πέριξ των 
3,20 ευρώ το κιλό. Βέβαια και το Μαρό-
κο, µε µια παραγωγή 130.000 τόνων, δι-
αµορφώνει υψηλότερη τιµή παραγωγού 
στα 3,60 ευρώ το κιλό αυτήν την περίο-
δο, όταν δύο χρόνια πριν, το έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο της χώρας της Βόρειας Α-
φρικής περιοριζόταν στα 2 ευρώ το κιλό.

Τα θεµελιώδη προσφοράς και ζήτησης στον τοµέα παραγωγής ελαιολάδου της ΕΕ οδεύουν
σε µια σταθεροποίηση, µε τα αποθέµατα να περιορίζονται κάτω από τους 500.000 τόνους

Σταθεροποιείται στη 10ετία η παραγωγή ΕΕ

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η

Σταθεροποίηση κοντά στους 2,4 εκατ. τόνους 
αναµένεται να διαµορφώσει η ευρωπαϊκή παραγωγή 
ελαιολάδου έως το 2030, κάτι που συνεπάγεται µικρή 
αύξηση των διαθέσιµων ποσοτήτων συγκριτικά µε τις 
επιδόσεις που διαµορφώνουν τα µεσογειακά κράτη 
µέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, γύρω από τους 2 µε 
2,2 εκατ. τόνους. Οι εκτιµήσεις αυτές έρχονται από 
µελέτη που συνυπογράφει το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιοκοµίας (IOC) και η γενική γραµµατεία Γεωργίας 
της Κοµισιόν (DG Agri) που µιλούν και για αύξηση των 
εξαγωγών ελαιολάδου εκτός µπλοκ, σε επίπεδα άνω 
του 1 εκατ. τόνων µε την κατανάλωση στους 1,5 εκατ. 
τόνους. Τα θεµελιώδη προσφοράς και ζήτησης στον 
τοµέα παραγωγής ελαιολάδου της ΕΕ οδεύουν σε µια 
σταθεροποίηση που αφήνει λίγα περιθώρια για 
αποθήκευση, µε τα αποθέµατα λοιπόν να περιορίζονται 
σε µεγέθη αρκετά κάτω από τους 500.000 τόνους.
Τη µεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση στην 
παραγωγή θα έχει η Πορτογαλία (+4% ετησίως) ενώ 
στα ίδια επίπεδα αναµένεται να κινηθεί η Ελλάδα, µε τη 
χαµηλότερη αναµενόµενη αύξηση παραγωγής (+0,5%) 
κάτω από τον µέσο όρο αύξησης παραγωγής της ΕΕ, 
που υπολογίζεται να διαµορφωθεί στο 1,3% ετησίως.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2030ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,203,50

3,904,40

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3,253,40 2,4

1,5

1,0

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

IOC
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ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: 
Μείωση πωλήσεων και κερδών 
προ φόρων κατέγραψε η 

Εριουργία Τρία Άλφα στο 
εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, 
η οποία σημειώνει ότι ήδη έχει λάβει 
μέτρα συγκράτησης του λειτουργικού 
κόστους.

BRITISH AMERICAN TOBACCO: Η 
εταιρεία καπνού δήλωσε πως 
συνεχίζει να αναμένει αύξηση 
εσόδων άνω του 5% για το 2021 σε 
σταθερό νόμισμα, καθώς επωφελείται 
από την ισχυρή αύξηση των εσόδων 
της νέας κατηγορίας. Οι νέες 
κατηγορίες θα συμβάλουν στην 
αύξηση των εσόδων για πρώτη φορά 
καθώς οι απώλειες τους αρχίζουν  
να μειώνονται. αποτελέσματα α’ 
εξαμήνου.

CAMPBELL SOUP: H Campbell  
Soup ανακοίνωσε έσοδα τριμήνου 
χαμηλότερα των εκτιμήσεων, καθώς 
οι καταναλωτές προτίμησαν τα 
εστιατόρια μετά από τη χαλάρωση 
των μέτρων της πανδημίας, 
επηρεάζοντας τις πωλήσεις των 
έτοιμων γευμάτων και σουπών  
της εταιρείας. 

HORMEL FOODS: Άνοδο 1,1% 
καταγράφει η μετοχή της Hormel 
Foods στις προσυνεδριακές 
συναλλαγές, καθώς η εταιρεία 
τροφίμων ανακοίνωσε πωλήσεις  
για το δ΄ τρίμηνο που υπερέβησαν  
τις εκτιμήσεις για διαμορφώθηκαν 
σε νέο ρεκόρ. Τα καθαρά κέρδη 
διαμορφώθηκαν στα 281,7 εκατ. 
δολάρια ή 51 σεντς ανά μετοχή, 
υψηλότερα από τα 234,4 εκατ. 
δολάρια ή 43 σεντς ανά μετοχή 
πριν από ένα χρόνο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Λειτουργεί προς το παρόν το μείγμα 
πολιτικής που επιδιώκουν να ξεδιπλώ-
σουν οι κεντρικές τράπεζες, κάτι που 
απομακρύνει τον κίνδυνο ταχείας δι-
όρθωσης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος 
του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ δι-
στάζουν να αποσύρουν τα μέτρα στή-
ριξης πολύ νωρίς, επισημαίνει στο τε-
λευταίο του report ο οίκος αξιολόγη-
σης Fitch, στοχεύοντας να τονώσουν 
την ανάπτυξη για να εξασφαλίσουν ό-
τι το χρέος θα τοποθετηθεί σε πτωτική 
πορεία. Παράλληλα εκτιμάται ωστόσο, 
πως το ντιμπέιτ γύρω από την αλλαγή 
των δημοσιονομικών κανόνων θα ε-
νισχυθεί και θα υπάρξουν εντάσεις 
με ενστάσεις κυρίως από το Βορρά. Οι 
νέες παραλλαγές του κορονοϊού και ο 
υψηλότερος πληθωρισμός αποτελούν 

πάντως τους μεγαλύτερους κινδύνους 
για την επιστροφή στην κανονικότη-
τα και την εδραίωση της ανάκαμψης.  

Πιο αναλυτικά, η Fitch Ratings ανα-
μένει βελτίωση των πιστωτικών συνθη-
κών για τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης 
το 2022, στα οποία κατατάσσεται και η 
Ελλάδα. Η αποτελεσματική χρήση των 
πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα α-
ποτελέσει κλειδί για τη στρατηγική στις 
υπερχρεωμένες χώρες, ειδικά όταν οι 
περιορισμοί της προσφοράς και ο υψη-
λότερος πληθωρισμός αποτελούν κίν-
δυνο για τις προοπτικές τους.

Η Fitch αναμένει από την ΕΚΤ να δια-
τηρήσει μια διευκολυντική στάση νομι-
σματικής πολιτικής το επόμενο έτος. Τα 
επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν α-
μετάβλητα και οι αγορές ομολόγων υπό 
την ποσοτική χαλάρωση μέχρι το 2024. 

Όλυμπος
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για ακόμη 
μία φορά ως η κορυφαία εταιρική 
επωνυμία στην Ελλάδα στον κλάδο της 
και βραβεύτηκε και ως Business 
Superbrand, πιστοποιώντας την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα 
προϊόντα της. Τα κριτήρια που τέθηκαν 
στην έρευνα ήταν η αναγνωρισιμότητα 
της επωνυμίας, η δύναμη της φήμης, η 
αξιοπιστία και η εταιρική υπευθυνότητα.

TÜV Austria
Η TÜV AUSTRIA Hellas, οργανισμός 
επιθεώρησης, πιστοποίησης και τεχνικών, 
εγκαινίασε στις 30 Νοεμβρίου το νέο 
υπερσύγχρονο IT Regional Service 
Center της TÜV AUSTRIA Group στην 
Ελλάδα. Η επένδυση περιλαμβάνει τη 
λειτουργία ενός καινοτόμου technological 
hub που θα εξυπηρετεί τις συνολικές 
ανάγκες του Ομίλου και ανοίγει δεκάδες 
θέσεις εργασίας εντός του 2022. 

Ισορροπία του φόβου  
«στηρίζει» τις αγορές 

 Ποσοτική χαλάρωση ως το 2024 βλέπει ο Fitch  
 Ο πληθωρισμός χαλάει τα σχέδια στην ΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 09/12 898,29

Τετάρτη
08/12

Τρίτη
07/12

∆ευτέρα
06/12

Πέµπτη
09/12

Παρασκευή
03/12

900

895

890

885

880

875

870

865

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 3,6400   +13,75%

BIOKARPET S.A. 1,6700   +12,08%

QUALITY AND REL. Α.Β.Ε.Ε. 0,3540 +9,26%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,6500 +5,69%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 1,5600 +5,41%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2920    -20,65%

SATO ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0400 -10,11% 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6050 -8,33%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,4320 -5,68%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 0,9460 -5,02%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35,726.53 -0.08%
 NASDAQ Comp 15,679.42 -0.70%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,207.71 - 0.60%
Λονδίνο FTSE 100 7,319.23 - 0.24%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,631.38 - 0.36%
Παρίσι CAC-40 7,005.72 - 0.13%
Ζυρίχη SMI 12,617.66 +0.16%
Τόκιο NIKKEI-225 28,725.47 - 0.47%
 
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

Με 14 συνεδριάσεις για τον στόχο 
των 950 μονάδων το Χ.Α.
Η συναλλακτική εικόνα της αγοράς παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι παρά τις 
ανοδικές προσπάθειες η επιφυλακτικότητα είναι 
παρούσα στις συναλλαγές. Στις 14 συνεδριάσεις 
που απομένουν μέχρι τη λήξη του 2021 η αγορά 
φαίνεται να κρατά μικρό καλάθι για το κατά πόσο 
ο γενικός δείκτης μπορεί να επιβεβαιώσει τις 
προσδοκίες των αισιόδοξων για υψηλά εξαετίας. 
Δηλαδή να διαπεράσει τις 950 μονάδες, οι 
οποίες αποτελούν το μεγάλο ορόσημο που 
δείχνει ότι αγορά αφήνει πίσω της την κρίση.
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Από τον Μάρτιο ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια  
για την καλλιεργητική περίοδο του 2022

N
έα δεδοµένα έρχονται το 2022, για τη σύ-
νταξη της δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) α-
πό τους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε 
ότι πρέπει όλα τα µισθωτήρια να είναι απο-

κλειστικά ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση 
της 1ης ∆εκεµβρίου στη σελίδα του (www.opekepe.gr/

el/enimerosi/anouncements/4166-
proskomisi-ilektronikon-misthotirion), 
διαβάζουµε:

Σε εφαρµογή της υπ΄ αριθµ. 
416/110255/21-5-2021 ΥΑ, τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-
2015 υπουργικής απόφασης «Εθνι-
κές επιλογές, διοικητικά µέτρα και δι-
αδικασίες εφαρµογής των άµεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου», oι 
δικαιούχοι που θα υποβάλλουν ενι-
αία αίτηση ενίσχυσης έτους 2022 υ-
ποχρεούνται να δηλώνουν το σύνο-
λο της εκµετάλλευσής τους, όπως α-
ποτυπώνεται:

Για τα ιδιόκτητα: στην περιουσια-
κή δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Για τα µισθωµένα: στη ∆ήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
σης Ακίνητης Περιουσίας µέσω ε-

φαρµογής της Α.Α.∆.Ε ανεξαρτήτως ποσού µισθώµα-
τος και από µηδενικό ποσό µίσθωσης, σύµφωνα µε το 
χρονικό διάστηµα µίσθωσης που προβλέπεται στο άρ-
θρο 634 του Αστικού Κώδικα (ηλεκτρονικό µισθωτήριο).

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ,θα 
γίνονται δεκτά µόνο τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια µέ-
σω της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε και στις περιπτώσεις ό-
που υπάρχουν ακόµη σε ισχύ χειρόγραφα ενοικιαστή-
ρια θα πρέπει να µετατραπούν σε ηλεκτρονικά,η έκτα-

ση αγροτεµαχίου ανά ΑΤΑΚ στην 
ΕΑΕ 2022 πρέπει να είναι µικρότε-
ρη ή ίση µε την έκταση που δηλώ-
νεται στην περιουσιακή κατάσταση 

(Ε9). Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφεί-
λεται στην ύπαρξη µη επιλέξιµων στοιχείων και πρέπει 
να δηλώνεται αντίστοιχα µε τον κωδικό ΚΟΚ99. Η µη 
δήλωση του συνόλου της έκτασης που κατέχει ένας γε-
ωργός επισύρει κυρώσεις/µειώσεις από τη χορήγηση 
των ενισχύσεων».

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ αυτό σηµαίνει ότι το Μάρτη που θα αρ-
χίσει η διαδικασία σύνταξης της δήλωσης καλλιέργει-
ας, θα πρέπει όλα τα µισθωτήρια των αγροτεµαχίων 
να είναι ηλεκτρονικά, µέσα από την εφαρµογή της Α-
Α∆Ε. Κι εδώ ξεκινούν τα προβλήµατα:

Πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες, να 
προχωρήσουν εκ νέου στη σύνταξη ηλεκτρονικού µι-
σθωτηρίου, (για να γίνει κάτι τέτοιο φυσικά, θα πρέ-
πει να τον βρεις κιόλας, κάτι που τις περισσότερες φο-
ρές µόνο εύκολο δεν είναι).

Να ψάξουν να βρουν όλα τα χειρόγραφα µισθωτή-
ρια που βρίσκονται σε ισχύ προκειµένου να τα αντικα-
ταστήσουν (άρα η επίσκεψη στο µελετητή-γραφείο σύ-
νταξης δήλωσης ΟΣ∆Ε, εκ των πραγµάτων δεδοµένη).

Να κάνουν αποδοχή όλων των ηλεκτρονικών µι-
σθωτηρίων (άρα η επίσκεψη για µία ακόµη φορά στο 
λογιστή πρέπει να θεωρείται δεδοµένη).

Να αντικατασταθούν όλα τα χειρόγραφα µισθω-
τήρια ανταλλαγής – δωρεάν παραχώρησης ανάµεσα 
σε συζύγους, παιδιά, συγγενείς και φίλους.

Η όλη κατάσταση µόνο εύκολη δεν είναι και το ε-
πισηµαίνω τώρα που είναι νωρίς. Γιατί θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι θα έχουµε αντιπαραθέσεις, 
προβλήµατα µε τη λήψη των επιδοτήσεων και δεν ξέ-
ρω ακόµη τι άλλο θα προκύψει.

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ξεχνάµε ακόµη ότι σύµφωνα µε τρο-
ποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτε-
µάχια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδει-
κνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε ιδιωτικά συµ-
φωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή 
χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να πε-
ριλαµβάνουν τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν 
αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονι-
κή περίοδο της µίσθωσης και να είναι θεωρηµένα για το 
γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών.

ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ το 2014 υπήρχε υποχρέωση όλα τα µι-
σθωτήρια να γίνονται ηλεκτρονικά. Το 2015 µε νεότε-
ρη απόφαση της ΑΑ∆Ε, εξαιρέθηκαν τα µισθωτήρια α-
γροτεµαχίων έως 960 ευρώ. Το θέµα της υποχρέωσης 
ή όχι, ηλεκτρονικής σύνταξης είναι απόφαση της ΑΑ-
∆Ε. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία ανά-
µεσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑ∆Ε και να λυθεί άµε-
σα το θέµα, πολύ πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύ-
νταξης της δήλωσης καλλιέργεια του 2022.

Εδώ να επισηµάνω το λάθος που γίνεται και που 
κάποια στιγµή θα δηµιουργήσει πρόβληµα (αν δεν 
έχει γίνει το λάθος ήδη) στους µισθωτές των αγρο-
τεµαχίων: γίνονται ηλεκτρονικά συµφωνητικά και 
ο ιδιοκτήτης που το συντάσσει, δηλώνει στην εφαρ-
µογή µηνιαίο µίσθωµα για τα χωράφια. Π.χ. έστω α-
γρός 10 στρεµµάτων x 50 ευρώ/στρέµµα = 500 ευ-
ρώ ετήσιο µίσθωµα.

Προχωρώντας στην ηλεκτρονική υποβολή ο ιδιο-
κτήτης, στο πεδίο µηνιαίο µίσθωµα δηλώνει 500 ευ-
ρώ/12 = 47,67 ευρώ/µήνα. Επειδή δεν υπάρχει όµως 
κανείς  που να πληρώνει µίσθωµα στα χωράφια  µε 
το µήνα, συµβαίνει το εξής συνηθισµένο λάθος: ο 
µισθωτής δηλώνει µίσθωµα 10 στρ. x 47,67 ευρώ= 
476,67 ευρώ, διότι από συνήθεια λαµβάνει το µηνι-
αίο µίσθωµα και το πολλαπλασιάζει µε το σύνολο 
των στρεµµάτων που έχει µισθωµένα, χάνοντας έτσι 
µέρος της δαπάνης των ενοικίων του. 

Νοµιµότητα χρήσης
Για µη ιδιόκτητα αγρο-
τεµάχια απαιτούνται 

ιδιωτικά συµφωνητικά 
µίσθωσης

Μέσω ΑΑ∆Ε
∆εκτά θα γίνονται 

µόνο τα ηλεκτρονικά 
ενοικιαστήρια µέσω της 
εφαρµογής της ΑΑ∆Ε

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)

Hλεκτρονικά µισθωτήρια
Πρέπει να καταλάβει η Φορολογική ∆ιοίκηση 
και η ΑΑ∆Ε ότι, ακόµη και ως δια µαγείας, 
συµπληρώνονταν ηλεκτρονικά όλα τα 
µισθωτήρια, το σύστηµα δεν µπορεί να 
κλειδώσει. Πάντα θα χρειάζεται το ανθρώπινο 
χέρι να διορθώσει, να συµπληρώσει ή να 
διαγράψει ό,τι κριθεί αναγκαίο.

Αγρότες ειδικού και my data
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

δεν έχουν υποχρέωση εφαρµογής των 
ηλεκτρονικών βιβλίων.
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε σηµαντική αύξηση των ποσοτήτων αι-
γοπρόβειου γάλακτος που παραλαµβά-
νει από τους κτηνοτρόφους για την πα-
ραγωγή φέτας θα προβεί από το 2022 
ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, κά-
τι που ανέφερε µιλώντας στo agronews.
gr ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, 
Μιχάλης Σαράντης. Αυτό πρακτικά ση-
µαίνει ότι η επιχείρηση θα ενισχύει την 
εισκόµιση γάλακτος από τους παραγω-
γούς κατά 25% σε σύγκριση µε το 2021. 

Ο όµιλος το 2020 παρέλαβε 79.000 τό-
νους αιγοπρόβειου γάλακτος, ποσότητα 
την οποία αύξησε κατά περίπου 7% εντός 
του 2021, καθώς παρέλαβε περίπου 84,5 
χιλ. τόνους γάλακτος. 

Το επόµενο δίµηνο έτοιµη η δεύτερη 
γραµµή παραγωγής φέτας

Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη της διοίκη-
σης του οµίλου για το +25% εντός του 
2022 συνδέεται άµεσα µε την επένδυση 
ύψους περί τα 20 εκατ. ευρώ που υλοποιεί 

αυτή τη στιγµή η επιχεί-
ρηση στο εργοστάσιο πα-
ραγωγής των Τρικάλων, 
όπου προσθέτει δεύτερη 
γραµµή παραγωγής φέ-
τας, κίνηση µε την οποία 
σε πλήρη δυναµική φέ-
ρει τη συνολική παραγω-
γή φέτας που θα ανέλθει 
σε 35.000 τόνους ετησί-
ως. Η ολοκλήρωση της ε-
πένδυσης αναµένεται ε-
ντός του προσεχούς δι-
µήνου. Με την επένδυση 
αυτή, η αύξηση της πα-
ραγωγής στη φέτα κατά 
τη διάρκεια της επόµε-

νης χρονιάς θα κυµανθεί ανάµεσα στους 
5.000 µε 6.000 τόνους επιπλέον σε ετή-
σια βάση. Ταυτόχρονα η εισκόµιση του 
αιγοπρόβειου θα υπερβεί τους 100.000 
τόνους εντός του 2022, φτάνοντας τους 
περίπου 105.000 τόνους. 

Σηµειώνεται ότι µέσα από τη συγκεκρι-
µένη κίνηση ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία θα ενισχύσει ακόµα περισσότερο 
τις συνεργασίες που το τελευταίο διάστη-

µα έχει αναπτύξει, µε την προσθήκη και 
άλλων κτηνοτρόφων από τους οποίους 
θα παίρνει αιγοπρόβειο γάλα στις περιο-
χές της Ηπείρου και της ∆υτικής Ελλάδας.

Η τελική κατανάλωση καθορίζει 
τις αυξηµένες τιµές στο γάλα

Αναφερόµενος στην πορεία των τιµών 
του γάλακτος και στο το εάν και κατά πό-
σο θα διατηρηθούν στα ίδια υψηλά επίπε-
δα και την επόµενη χρονιά, ο Μιχάλης Σα-
ράντης σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «οι 
αυξηµένες τιµές που εµφανίζονται φέτος, 
προέρχονται από την αγορά. Είναι το απο-
τέλεσµα της τελικής κατανάλωσης και επο-
µένως η αγορά είναι αυτή που θα τις καθο-
ρίσει και πάλι εντός του 2022». 

Στα 430 εκατ. ευρώ ο τζίρος 
της επιχείρησης εντός του 2021

Στη διάρκεια του 2020, οι πωλήσεις του 
οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία υπερέβη-
σαν τα 400 εκατ. ευρώ, ανερχόµενες στα 
405,455 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µει-
ώθηκαν κατά 7,8%, στα 17,203 εκατ. ευρώ, 
σε σχέση µε την προηγούµενη οικονοµική 
χρήση. Για το 2021 ο τζίρος της επιχείρησης 
αναµένεται ότι θα ανέλθει µε βάση τις εκτι-
µήσεις της διοίκησης, στα 430 εκατ. ευρώ. 

Έλληνες 
κτηνοτρόφοι

Ο όµιλος Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία θα 

προσθέσει κι άλλους 
κτηνοτρόφους από 

τους οποίους θα 
παίρνει αιγοπρόβειο 

γάλα από Ήπειρο 
και ∆υτική Ελλάδα

Στο εργοστάσιο
της Ροδόπης
η παραγωγή για
φυτικά ροφήµατα
Μία ακόµα κατηγορία προϊόντων που έχει 
θέσει στο παραγωγικό του στόχαστρο ο 
όµιλος είναι η παραγωγή φυτικών 
ροφηµάτων και επιδορπίων, υπό την ετικέτα 
«Καρπός». Σε αυτόν τον τοµέα ο όµιλος 
παραλαµβάνει 400 τόνους ελληνικού 
αµυγδάλου, αριθµός που αναµένεται να 
αυξηθεί. Μάλιστα, στο πλάνο του είναι η 
µεταφορά της παραγωγής στο εργοστάσιο 
της Ροδόπης στην Ξάνθη, όπου από το 
2022 θα είναι προσανατολισµένο 
αποκλειστικά στα φυτικά προϊόντα, µε µία 
επένδυση 7 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της 
οποίας η επιχείρηση θα µεταφέρει την 
παραγωγή γάλακτος και τυροκοµικών από 
τη Ροδόπη στα δύο εργοστάσια της 
Λάρισας και των Τρικάλων. Συνολικά η 
κατηγορία των φυτικών προϊόντων - 
εναλλακτικών των γαλακτοκοµικών - θα 
αγγίζει φέτος σε αξία πωλήσεων τα 50 
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Επιστολή της ∆Ω∆ΩΝΗ
Σε συνέχεια του δηµοσιεύµατος στην 
εφηµερίδα Agrenda στο φύλλο της 4ης 
∆εκεµβρίου µε τίτλο «Από τρία χωριά, 
σε συγκέντρωση οδεύει η εγχώρια 
τυροκοµία», θα θέλαµε ως ∆Ω∆ΩΝΗ να 
γνωστοποιήσουµε πως η εξαγορά της 
Γκατένιο Α.Ε από την CVC δεν 
σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε 
την ∆Ω∆ΩΝΗ, και δεν επηρεάζει ούτε 
αναµένεται να επηρεάσει στο παρόν 
και στο µέλλον τη λειτουργία της 
εταιρείας, την παραγωγική της 
διαδικασία και την Ζώνη Γάλακτος που 
διαθέτει. Η ∆Ω∆ΩΝΗ αποτελεί µία από 
τις µεγαλύτερες και ιστορικότερες 
γαλακτοβιοµηχανίες στην Ελλάδα, η 
οποία επί σειρά ετών συντηρεί και 
αναπτύσσει τη µεγαλύτερη Ζώνη 
Γάλακτος µε χιλιάδες µικρούς και 
µεγάλους παραγωγούς από την Ήπειρο 
και την λοιπή Ελληνική Ηπειρωτική 
Επικράτεια.
Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα και ως 
µία Εταιρεία που συλλέγει για πάνω 
από µισό αιώνα αποκλειστικά και µόνο 
100% ελληνικό γάλα, η ερώτηση χωρίς 
απάντηση, υπό τη µορφή απορίας του 
αρθρογράφου, που εµπερικλείεται στο 
εν λόγω άρθρο «Τι βεβαιώνει ότι µέρος 
αυτών των εισαγωγών δεν θα 
περάσουν στην παραγωγική διαδικασία 
των δύο άλλων εταιρειών (∆έλτα και 
∆ωδώνη), δηµιουργώντας σηµαντικές 
στρεβλώσεις στην αγορά;», είναι 
πλήρως υποθετική και αιχµηρή, χωρίς 
να προκύπτει από συγκεκριµένα 
τεκµήρια, πλήττοντας εµµέσως την 
εικόνα και την φήµη της Εταιρείας µας.
Χωρίς να είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε αν η ερώτηση αυτή 
εξυπηρετεί κάποιου είδους 
σκοπιµότητα, θα θέλαµε να 
σηµειώσουµε πως αν είχε εξ αρχής 
τεθεί σε εµάς ως ∆Ω∆ΩΝΗ, η απάντησή 
µας θα ήταν απόλυτη και 
κατηγορηµατική και θα διαβεβαίωνε 
πως δεν συντρέχει οποιοσδήποτε 
λόγος ανησυχίας, καθώς κάτι τέτοιο 
δεν πρόκειται ποτέ να συµβεί.
Προς αποκατάσταση της 
πραγµατικότητας, παρακαλώ όπως 
προχωρήσετε στη δηµοσίευση της 
παρούσας διευκρινιστικής επιστολής, 
για την ορθή ενηµέρωση του 
αναγνωστικού σας κοινού. 
Μιχάλης Παναγιωτάκης, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε

Αυξάνουν 25% το εισκομιζόμενο γάλα 
τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία το 2022

  Φτάνει τους 105.000 τόνους 
αιγοπρόβειου ετησίως με 
επένδυση 20 εκατ. ευρώ

  Αύξηση παραγωγής Φέτας 
στους 5.000-6.000 τόνους
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∆ιανύοντας τον τελευταίο µήνα του 
χρόνου βρισκόµαστε πλέον στα µέσα 
της σηµαντικότερης περιόδου για τους 
ελαιοκαλλιεργητές. Με αρκετές περιο-
χές της Ελλάδος να έχουν ήδη συγκο-
µίσει ένα µεγάλο ποσοστό του ελαιο-
κάρπου τους, τα βλέµµατα στρέφονται 
κατά κύριο λόγο στις τελικές αποδόσεις 
και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
συγκοµιζόµενων προϊόντων. 
Κατά τη συγκοµιδή και το επακόλου-
θο κλάδεµα της ελιάς, µαζί µε τον ελαι-
όκαρπο και τη ξηρά ουσία, αποµακρύ-
νονται αυξηµένες ποσότητες θρεπτικών 
συστατικών, οι οποίες συχνά δεν ανα-
πληρώνονται µε στοχευµένες µετασυλ-
λεκτικές λιπάνσεις. Ως συνέπεια η καλ-
λιέργεια εξαντλείται ιδιαίτερα στις περι-
πτώσεις υψηλής παραγωγής, επηρεά-
ζοντας σηµαντικά τις αποδόσεις της ε-
πόµενης χρονιάς.
Είναι αναγκαίο να ακολουθείται ένα πλή-
ρες πρόγραµµα θρέψης, συµπεριλαµβα-
νοµένων της µετασυλλεκτικής αλλά και 
της βασικής λίπανσης, που θα εφοδιά-
σουν ξανά την καλλιέργεια µε τα απαραί-
τητα θρεπτικά συστατικά, συνδράµοντας 
καθοριστικά στην παραγωγή και τα βελ-
τιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Στην Timac Agro | ΛΥ∆Α γνωρίζουµε κα-
λά την αξία της καλλιέργειας της Ελιάς 
για τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και 
το γεγονός ότι η κατάλληλη θρέψη δια-
δραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην τελική 
παραγωγή. Έτσι, έχουµε αναπτύξει ένα 
µεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξειδι-
κευµένης θρέψης, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τόσο του ελαιοκαλλιεργητή 
όσο και της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο. 
Η λύση της Timac Agro | ΛΥ∆Α για την 
µετασυλλεκτική λίπανση της ελιάς εί-
ναι το κοκκώδες λίπασµα DUOFERTIL 
TOP-PHOS της σειράς προϊόντων
DUOFERTIL.
Η πλούσια σύνθεσή του σε φώσφο-
ρο, κάλιο και ασβέστιο µαζί µε ιχνοστοι-
χεία, έρχεται να καλύψει πλήρως τις α-
νάγκες της ελιάς, πετυχαίνοντας αυξηµέ-
νη συσσώρευση αποθησαυριστικών ου-

σιών κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Επο-
µένως, την επόµενη άνοιξη οι ουσίες αυ-
τές αξιοποιούνται για την καλύτερη δια-
φοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών 
αλλά και καρπόδεση που θα οδηγήσει σε 
υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις. 
Σε αντίθεση µε τα κοινά λιπάσµατα της α-
γοράς, ενσωµατώνει τις δυο κορυφαίες 
τεχνολογίες το TOP-PHOS και το MPPA 
DUO που χάρη στη συνεργιστική τους 
δράση συνεισφέρουν στη µεγιστοποίηση 
των αποδόσεων. 
Συγκεκριµένα, η τεχνολογία TOP-PHOS 
αποτελεί ένα µοναδικό σύµπλοκο που 
συνδέει το φώσφορο και το ασβέστιο σε 
µοριακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
φώσφορος καθίσταται πλήρως αφοµοι-
ώσιµος και διαθέσιµος σε κάθε τύπο ε-
δάφους καθ’όλη την καλλιεργητική περί-
οδο, ενώ η καλλιέργεια εφοδιάζεται και 
µε ασβέστιο. 
Παράλληλα, η τεχνολογία MPPA DUO εί-
ναι ένα σύµπλοκο που παρέχει προστα-
σία των λιπαντικών µονάδων του λιπά-
σµατος καθ’ολη τη χειµερινή περίοδο, κι-
νητοποίηση των θρεπτικών συστατικών 
των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο έ-
δαφος δεσµευµένα στα εδαφικά κολλο-
ειδή καθιστώντας και αυτά διαθέσιµα για 

την καλλιέργεια. Η δράση της τεχνολογί-
ας συµπληρώνεται από µια διαρκή διέ-
γερση και ανανέωση του ριζικού συστή-
µατος, που συντελεί σε µια αποτελεσµα-
τικότερη θρέψη και αποτελεί τη βάση για 
ασφαλείς και αυξηµένες αποδόσεις.
Εκτός από τη µετασυλλεκτική λίπανση, η 
σειρά DUOFERTIL ενισχύει τη φαρέτρα 
του παραγωγού διαθέτοντας µια ευρεία 
γκάµα σύνθετων κοκκωδών λιπασµά-
των. Πρόκειται για εξειδικευµένα προϊό-
ντα κατάλληλα και προσαρµοσµένα για 
διάφορες καλλιέργειες συµπεριλαµβανο-
µένης της ελαιοποιήσιµης και επιτραπέ-
ζιας ελιάς. 
Λαµβάνοντας πάντα υπόψη τον τύ-
πο του εδάφους, καθώς και τις εκάστο-
τε εδαφολογικές αναλύσεις, ένα λίπα-
σµα µε τεχνολογία MPPA DUO που συ-
στήνεται για την ελαιοποιήσιµη ελιά εί-
ναι το DUOFERTIL 16-5-8, καθώς έ-
χεις την ιδανική αναλογία θρεπτικών 
στοιχείων που απαιτεί η καλλιέργεια. Ε-
νώ στην περίπτωση της βρώσιµης ε-
λιάς και γενικά όταν οι ανάγκες σε κά-
λιο είναι αυξηµένες, ευρεία εφαρµογή 
βρίσκει το DUOFERTIL 11-10-16 µε 
τεχνολογία MPPA DUO. Χάρη στην πε-
ριεκτικότητα τους σε θείο, βόριο, ψευ-

δάργυρο και µαγνήσιο που εµπεριέχο-
νται και στα δυο αυτά λιπάσµατα επι-
τυγχάνεται καλύτερη βλαστική ανάπτυ-
ξη, µεγαλύτερο ποσοστό ανθοφορίας 
και καρπόδεσης καθώς επίσης και βελ-
τίωση των τελικών αποδόσεων και των 
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών όπως 
είναι η ελαιοπεριεκτικότητα.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
J. PRODUCT MANAGER

H ΣΕΙΡΑ DUOFERTIL ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
> Η λύση της Timac Agro | ΛΥ∆Α για την µετασυλλεκτική λίπανση µε τεχνολογίες TOP-PHOS και MPPA DUO



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ZEOTEC 
ΜΕ ΖΕΟΛΙΘΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΟ 
> Τεχνολογία για αποτελεσματική πρόσφυση, συγκράτηση και συμπλοκοποίηση των θρεπτικών

Το ορυκτό του ζεόλιθου αποτε-
λεί μία από τις πιο χρήσιμες καινοτο-
μίες για την αποτελεσματική διαχείρι-
ση των εισροών και την βελτίωση των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδα-
φών σε όλες τις καλλιέργειες. 
Η χρήση του στη γεωργία καθίστα-
ται εξαιρετικά ευεργετική και αποτε-
λεσματική συντελώντας στην αύξηση 
της συνολικής παραγωγής των καλλι-
εργειών με μειωμένες εισροές λιπα-
σμάτων και νερού.
Οι εξαιρετικές αυτές ιδιότητες του ζε-
όλιθου αποτελούν καθοριστικό παρά-
γοντα αύξησης παραγωγής για τις πε-
ρισσότερες καλλιέργειες, αλλά ειδικό-
τερα και για την καλλιέργεια της ελιάς.
Η νέα σειρά λιπασμάτων Zeotec της 
ΒHP περιλαμβάνει μια καινοτόμο εξέ-
λιξη στην σύγχρονη τεχνολογία κοκκο-
δών λιπασμάτων.
Κύριο χαρακτηριστικό τους η χρήση ε-
ξαιρετικά μικρής διάστασης σωματιδίων 
ζεόλιθου στον κόκκο των λιπασμάτων.
Μέσω της τεχνολογίας αυτής επιτυγ-
χάνεται η αποτελεσματική πρόσφυ-
ση, συγκράτηση και συμπλοκοποίηση 
όλων των θρεπτικών μακροστοιχεί-
ων  όπως το άζωτο ο φώσφορος και 
το κάλιο, αλλά των απαραίτητων ιχνο-
στοιχείων.
Μέσω της συμπλοκοποίησης αυτής ό-
λων των θρεπτικών στοιχείων στον ί-

διο κόκκο του λιπάσματος επιτυγχάνε-
ται εξαιρετικά αποτελεσματική αποδέ-
σμευση όλων των θρεπτικών στο ριζι-
κό σύστημα των ελαιόδενδρων μειώ-
νοντας κατά αυτό τον τρόπο τις απώ-
λειες Αζώτου και αυξάνοντας το βαθ-
μό απορρόφησης εν γένει.
Η τεχνολογία Zeotec επιτρέπει την 
χρήση των λιπασμάτων αυτών σε 
πληθώρα εδαφών και εναρμονίζεται
πλήρως με τις σύγχρονες τάσεις προ-
στασίας του περιβάλλοντος, των υπό-
γειων υδάτων καθώς και την στοχευ-
μένη λίπανση ακριβείας χαμηλού πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος.
Συμπερασματικά, η σύγχρονη σειρά 
τεχνολογίας Zeotec συμβάλει με τον 

πιο αποδοτικό τρόπο στην μείωση έ-
ως και 20%, των απαιτούμενων θρε-
πτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της 
ελιάς, μέσω της αύξησης της απορ-
ρόφησης και εν τέλει της αξιοποίησης 
τους από την καλλιέργεια.
Η παρουσία του ζεόλιθου δε, μετά την 
αποδέσμευση των θρεπτικών στο ριζι-
κό σύστημα συμβάλλει αποφασιστικά 
στην διαχείριση των αναγκών της καλ-
λιέργειας σε νερό. 
Συγκεκριμένα λόγω της ισχυρής συ-
γκράτησης των μορίων του νερού μει-
ώνονται δραστικά οι ανάγκες σε νε-
ρό (έως -20%), καθιστώντας το άμεσα 
διαθέσιμο στα πιο κρίσιμα στάδια της 
καλλιέργειας της ελιάς.

Συμπερασματικά, παρατηρείται μείω-
ση του κόστους παραγωγής έως και 
20% και αύξηση των συνολικών α-
ποδόσεων, με προφανή τα οικονομικά 
οφέλη του σύγχρονου Έλληνα ελαιοπα-
ραγωγού.
Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη η χρήση 
αυτής της σειράς λιπασμάτων τεχνολο-
γίας Ζeotec στην καλλιέργεια της ελιάς, 
ειδικότερα για την καλλιεργητική περί-
οδο 2021-2022, η οποία χαρακτηρίζεται 
από γενικευμένη και συνεχή τάση αύ-
ξησης των τιμών των λιπασμάτων.

DR ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΠΆΝΟΡΗΓΆΣ
TECHNICAL SALES MANAGER OF 

SOUTHERN GREECE
BHP ORGANIC FERTILIZERS
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ΗMedilco Hellas προσφέρει 
µια πλήρη γκάµα εξειδικευµένων 
προϊόντων θρέψης για την ελιά, 
καλύπτοντας όλα τα στάδια ανάπτυξης 
της καλλιέργειας και εξασφαλίζοντας 
στοχευµένη θρέψη, υψηλή παραγωγή 
και καλύτερη ποιότητα.
Ξεκινώντας µε την βασική και επιφανει-
ακή λίπανση να καλύπτεται από τα κοκ-
κώδη λιπάσµατα Nova Chava, συνεχί-
ζοντας µε τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρώνο-
ντας µε στοχευµένες επεµβάσεις µε δι-
αφυλλικά προϊόντα µοναδικής τεχνολο-
γίας που κάνουν τη διαφορά.
Η στοχευµένη θρέψη της ελιάς εξασφα-
λίζει: Αύξηση της απόδοσης, µείωση της 
καρπόπτωσης, αύξηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και υγιή φυτά.

Νέο ξεκίνηµα µε Nova Chava 
 Nova Chava 22-6-12+B+Zn+Mo
 Nova Chava 40-0-0+NBPT

Επιλογή εµπιστοσύνης που εγγυάται ι-
σορροπηµένη θρέψη για το ξεκίνηµα 
της νέας βλαστικής περιόδου και που 
καλύπτει τις ανάγκες των ελαιόδεντρων 
από τα τέλη του χειµώνα για την ανά-
πτυξη της νέας βλάστησης, τον σχηµατι-
σµό των ανθέων και την καρπόδεση.

Στοχευµένη διαφυλλική θρέψη µε 
ορατά αποτελέσµατα
∆ύο από τα σηµαντικότερα κρίσιµα 
στάδια ανάπτυξης αποτελούν η ανθο-

φορία και η ελαιοποίηση. Η θρέψη στα 
στάδια αυτά, καθορίζει σηµαντικά την 
απόδοση και την ποιότητα. Η µεγά-
λη αυτή σηµασία δεν επιτρέπει τυχαί-
ες επιλογές αλλά µόνο η εµπιστοσύ-
νη στους ειδικούς µπορεί να δώσει άν-
θη µε υψηλή αντοχή στα ακρκαία και-
ρικά φαινόµενα και καρπούς µε βέλτι-
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Με τα κορυφαία διαφυλλικά λιπάσµατα 
της Medilco Nutrivant και την διαφυλλι-
κή θρέψη ακριβείας µε χρήση των κα-
τάλληλων ιχνοστοιχείων εξασφαλίζεται 
στο έπακρο η απορρόφηση των θρε-
πτικών στοιχείων εκείνων που θα δώ-
σουν καλύτερη ανθοφορία και περισ-
σότερους καρπούς.

Nutrivant τεχνολογία θρέψης
Ως η κυριότερη δενδροκοµική καλλι-
έργεια της Μεσογείου, η ελιά αποτελεί 
πρωταρχική καλλιέργεια για µελέτη, α-
ξιολόγηση νέων τεχνολογιών και δοκι-
µών νέων προϊόντων θρέψης. Από ε-
φαρµογές που έχουν γίνει σε καθαρά 
ελαιοκοµικές περιοχές όπως η Λακω-
νία και η Μεσσηνία, αλλά και από πει-
ραµατικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν 
σε περιοχές της Ισπανίας και του Ισρα-
ήλ, τα αποτελέσµατα είναι µοναδικά.

«Τα λιπάσµατα Nutrivant είναι λιπά-
σµατα υψηλής τεχνογνωσίας και ποι-
ότητας. Χρησιµοποιούµε το Nutrivant 
PON 10-33-21 µε Βόριο και Ιχνο-
στοιχεία, κυρίως στην ελιά, δίνοντας 
ενίσχυση της ανθοφορίας και κα-
λύτερη καρπόδεση!» λέει ο Σταυρος 
Ζερβός, γεωπόνος από την Κόρινθο.

Nutrivant PON 10-33-21+1,8 B:
Πριν την άνθηση, ένας ψεκασµός 
αρκεί

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυτού 
όπως η παχιά εφυµενίδα µε κηρούς για 
την προστασία του από αντίξοες συνθή-
κες, ταυτόχρονα αποτελούν τροχοπέ-
δη για την είσοδο των θρεπτικών στοι-
χείων από τα φύλλα. Έχοντας ως κύριο 
στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικό-
τητας της διαφυλλικής θρέψης, και ή-
δη από τη δεκαετία του 1990, αναπτύ-
χθηκε από το R&D Τµήµα της ICL η τε-
χνολογία FertiVant, χάρη στην οποία ε-
πιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή και 
µεγαλύτερη προσκόλληση του ψεκα-
στικού υγρού στη φυλλική επιφάνεια. Η 
τεχνολογία Fertivant εξασφαλίζει την α-
ποτελεσµατική είσοδο των θρεπτικών 
στοιχείων µέσω της εφυµενίδας του 
φύλλου κατά τη διαφυλλική εφαρµογή. 
Η µοναδική τεχνολογία Fertivant αυξά-
νει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα 
της διαφυλλικής θρέψης, βελτιώνει την 

απόδοση και την ποιότητα της παραγω-
γής και συντελεί σε καλύτερο εισόδη-
µα για τον παραγωγό. Με τα Nutrivant 
εξασφαλίζεται συνεχής και σταδιακή α-
πορρόφηση των θρεπτικών από τα 
φύλλα που διαρκεί έως και 3 εβδοµά-
δες από τον ψεκασµό.

∆ιαφυλλική θρέψη ακριβείας 
µε ιχνοστοιχεία στην ελιά

 Heromix Solido B-Zn
 Herofol UREA 
 Hero – K 40 Denso

Μια πραγµατική επένδυση στην από-
δοση του ελαιοκάρπου αποτελεί η δια-
φυλλική θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρε-
τικής ποιότητας. Συµπληρώνουν άρι-
στα το πρόγραµµα θρέψης που έχει ή-
δη ακολουθηθεί και δίνουν στο τελικό 
προϊόν την ενίσχυση που χρειάζεται για 
να πιάσει την πρωτιά µε διαφορά.
Η διαφυλλική εφαρµογή µε ιχνοστοι-
χεία κατά την ανάπτυξη του καρπού ε-
ξασφαλίζει:

 Ιδανική συµπλήρωση της θρέψης 
κατά το κρίσιµο στάδιο της ελαιοποίη-
σης.

 Μεγαλύτερη περιεκτικότητα του καρ-
πού σε λάδι.

 Μεγαλύτερο µέγεθος καρπών.
 Βελτίωση του χρώµατος του καρπού.

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSCI

> Εξασφάλιση αποδόσεων µε Nova Chava για το ξεκίνηµα της νέας βλαστικής περιόδου, Nutrivant για αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
της διαφυλλικής θρέψης και προϊόντα διαφυλλικής θρέψη µε ιχνοστοιχεία εξαιρετικής ποιότητας, από την Medilco Hellas

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
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