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Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Αλλαντικό ή νωπό
Πετάει η γαλοπούλα 
Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12 15/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47
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Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Τελευταία 
προκήρυξη 
σε Βιολογικά 
και Νιτρικά
Καταργούνται το 2023 
Απονιτροποίηση και 
διατήρηση Βιολογικής, µε 
βαµβάκι και πορτοκάλια 
το Κοµφούζιο σελ. 42

Βιολογικός  
οπωρώνας 
με έμπνευση 
από Harrods
Ένα ταξίδι στο Λονδίνο 
οδήγησε την Ελένη  
Ντουντουνάκη να 
αναβιώσει έναν οπωρώνα 
του 1900 σελ. 40-41 

Παρέμβαση 
Μητσοτάκη για 
αγροτικό ρεύμα

agrenda - σελ. 8, 46  

Λαχείο 
πληρωμές 
ρουλέτα  
αποζημιώσεις
Περισσότεροι από 30.000 αγρότες 

χάνουν την εκκαθάριση του τσεκ, 

ενώ λείπουν 40 εκατ. ευρώ στις 

αποζημιώσεις λόγω παγετού σελ. 6, 26 
Ζήτηµα η µείωση της παρακράτησης  
για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων. Στον 
έλεγχο του ενεργού θα πέσουν περί 
τους 100.000 αγρότες. σελ. 4-5

ΝΕΑ ΚΑΠ

ΕΧΟΥΝ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΨΑΧΝΟΥΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο και πιο συχνά  
τα πλημμυρικά 
φαινόμενα σελ. 26  

Μεταφέρεται 20-23 Οκτωβρίου 
η διεθνής έκθεση Agrotica σελ. 20
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agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Χρήματα για λίγους 
και με περισσότερες 
απαιτήσεις ένταξης σελ. 19

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

540
287

106,82
3,30

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

09/12 16/12

540
275

107,43
3,33

302
195

77,30
2,55

 

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

  
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Οι οριστικοποιήσεις 
στο 50% και παράταση 
έως 28 Δεκεμβρίου σελ. 18

σελ. 36
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με ανοδικές τάσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου η τιµή της 
γαλοπούλας. Με διαρροές για τον ηλίανθο αυξάνουν στρέµµατα 
σκληρό σιτάρι, βαµβάκι και καλαµπόκι στις εαρινές σπορές. 
Υψηλά µε βάση άνω των 50 λεπτών για την ηπειρωτική χώρα 
και φτάνουν τα 72 λεπτά για τις χοντρές πατάτες Νάξου. Στα 
σκληρά σιτάρια κλείστηκαν νέες δουλειές για εξαγωγή στα 
επίπεδα των 490 µε 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. 

Βερτισιλλίωση στην πατάτα 
Η βερτισιλλίωση αποτελεί µία σοβαρή 
ασθένεια που προκαλεί µεγάλη ζηµιά 
στις πατατοκαλλιέργειες. Υπεύθυνη για 
την ασθένεια, είναι η δράση δύο 
µυκήτων, του Verticillium dahliae Kleb
και του Verticillium albo-atrum Reinke 
and Berth. Η βερτισιλλίωση προκαλεί 
ακανόνιστες χλωρώσεις που αρχίζουν 
από τα κατώτερα φύλλα, τα οποία 
σταδιακά αποκτούν καστανό χρώµα, 
µαραίνονται και τελικώς ξηραίνονται 
ενώ όταν ο καιρός είναι ζεστός, τότε 
µαραίνονται και οι κορυφές των φυτών. 
Οι µύκητες µολύνουν τα φυτά µέσω του 
ριζικού συστήµατος και εγκαθίστανται 
στα αγγεία του ξύλου όπου 
πολλαπλασιάζονται και µεταφέρονται 
σε ολόκληρο το φυτό.

Μέτρα αντιµετώπισης
Η ισορροπηµένη λίπανση µε Νάτριο, 
Φώσφορο και Κάλιο ευνοεί την καλή 
ανάπτυξη των φυτών και µειώνει την 
πιθανότητα προσβολής από τους εν 
λόγω µύκητες. Αντίθετα, η ύπαρξη 
νηµατωδών στο έδαφος αυξάνει τις 
προσβολές. Οι γεωπόνοι συστήνουν 
επίσης αποφυγή υπερβολικής 
αζωτούχου λίπανσης και εφαρµογή 
αµειψισποράς διάρκειας τουλάχιστον 
4 ετών µε καλλιέργειες µηδικής 
και αραβόσιτου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σαββάτο 18-12-2021
Κακοκαιρία µε βροχές, χιονόνερο 
στα κεντρικά και τα βόρεια, 
σποραδικές καταιγίδες πιθανόν 
ισχυρές στα ανατολικά και νότια. 
Χιόνια στα ορεινά των 
ηπειρωτικών της χώρας αλλά 
σταδιακά και στα ηµιορεινά. 
Άνεµοι µέτριας έντασης, στα 
πελάγη κατά τόπους ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση 
µε παγετό κυρίως στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 19-12-2021
Κακοκαιρία µε βροχές ή 
χιονόνερο και σποραδικές 
καταιγίδες. Φαινόµενα κατά 
τόπους ισχυρά στην ανατολική 
Στερεά, Εύβοια, την ανατολική 
Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και 
την Κρήτη. Άνεµοι µέτριας 
έντασης βορειοανατολικοί κατά 
τόπους ισχυροί στο Αιγαίο 
µε βαθµιαία εξασθένιση. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα 
µε παγετό στα κεντρικά και τα 
βόρεια ηπειρωτικά.

∆ευτέρα 20-12-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες κυρίως στα δυτικά και 
βόρεια, µε τοπικές βροχές από 
αργά το απόγευµα στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βορειοανατολικά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες διευθύνσεις 
κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα. 
Παγετός στα κεντρικά και τα 
βόρεια ηπειρωτικά. 

Τρίτη 21-12-2021 και
Τετάρτη 22-12-2021 
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας µε 
παροδικές νεφώσεις και ασθενείς 
τοπικές βροχές στα ανατολικά και 
νότια. Άνεµοι µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. Παγετός το βράδυ στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 4-6 και 
στα πελάγη τοπικά 
7-8 µποφόρ τις 
πρωινές ώρες µε 
βαθµιαία εξασθένιση.
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Υπάρχουν δύο τρόποι για την προσέγγιση των α-
γροτών από τη δηµόσια αρχή. Ή τους βλέ-
πει σαν µια µεγάλη παραγωγική τάξη, η τύ-
χη της οποίας είναι συνυφασµένη µε την πο-
ρεία της εθνικής οικονοµίας ή τους αντιµε-
τωπίζει σαν την «αγελάδα» την οποία, για ό-
σο καιρό θα παράγει γάλα, θα µπορεί και να 
την αρµέγει (φορολογικά και ψηφοθηρικά).

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς µετά βεβαιότητας 
ότι η προσέγγιση των αγροτών τις τελευταί-
ες δεκαετίες, γέρνει όλο και πιο πολύ προς 
τη δεύτερη εκδοχή. Έτσι λοιπόν, αντίθετα 
µε ό,τι συνέβαινε στο µεγαλύτερο µέρος του 
προηγούµενου αιώνα, όσο η αγροτική πα-
ραγωγή διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία της 
στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας, από τη 
δεκαετία του ’80 και εντεύθεν τα πράγµατα 
φαίνεται να έχουν πάρει άλλη τροπή. 

Από τη µια οι τεχνολογικές εξελίξεις κι από την 
άλλη η ανάπτυξη του τοµέα υπηρεσιών 
(χρηµατοοικονοµικών κ.α.), συνδυαστικά 
και µε την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, έχουν ως αποτέλεσµα, παράλλη-
λα µε τη µείωση της προσφοράς της αγρο-
τικής οικονοµίας (τουλάχιστον ως ποσοστό 
του ΑΕΠ), την αντιµετώπιση των αγροτών 
ως επαγγελµατικής κατηγορίας που συντη-
ρείται µε επιδοτήσεις και δανεικά. 

Στη µεγάλη φθορά που επέφεραν στην εικόνα 
των αγροτών οι κοινοτικές ενισχύσεις και ο 
κρατικός δανεισµός, συνέβαλλαν επίσης µε 
τον καιρό, οι εστίες διαφθοράς στους συνε-
ταιρισµούς (λες και στις ιδιωτικές επιχειρή-
σεις δεν υπάρχουν) και ο λεγόµενος «κοι-
νωνικός αυτοµατισµός» µε αφορµή τα γνω-
στά µπλόκα στις εθνικές οδούς.

Η πρώτο µεγάλο κτύπηµα για τους αγρότες ήρ-
θε µε τη µεθοδευµένη δυσφήµηση και εν 
τέλει κατάρρευση των συνεταιρισµών. Από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και εντεύθεν 
το χώρο των συνεταιριστικών οργανώσεων 
στη µεταποίηση, τυποποίηση και διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων καταλαµβάνει ο 
ιδιωτικός τοµέας. Οι υγιείς συνεταιρισµοί α-
ποτελούν σήµερα σπάνιο είδος. Είναι απλά 
η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 
δεύτερο κύµα λεηλασίας σε βάρος των αγρο-
τών. Προέρχεται από τους αυτόκλητους ή 
προσκεκληµένους κάποιες φορές διαµεσο-
λαβητές στη διαχείριση των κοινοτικών ενι-
σχύσεων. Η εν λόγω λεηλασία έχει να κάνει 
τόσο µε τον τρόπο που µοιράζονται τα δικαι-
ώµατα και οι άµεσες ενισχύσεις (διαρροή σε 
µη αγρότες και ενδιάµεσους καλοθελητές), 
όσο και µε την τεράστια σπατάλη που γίνε-
ται στα διαρθρωτικά προγράµµατα. 

Οι πληροφορίες θέλουν το σηµερινό υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, όχι µό-
νο να συντηρεί το εν λόγω καθεστώς σε βά-
ρος των αγροτών αλλά και να αποθεώνει µε 
την πολιτική του αυτό το πλιάτσικο.     

Agrenda

Η μεγάλη διαρροή 
στο κοινοτικό χρήμα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,1361

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44904

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,04481

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84879

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,295

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr

• Για 20 µε 23 Οκτωβρίου 2022 µετατίθεται 
η Agrotica µε παρέµβαση ΣΕΑΜ σελ. 20
• Εταιρικό σχήµα καινοτοµίας και 
εξειδίκευσης ιδρύει το ΓΠΑ σελ. 37

• Κατάπιε γέφυρες και χωράφια το 
πέρασµα της νεροποντής σελ. 26
• Νέα αναστάτωση από τα ηλεκτρονικά 
ενοικιαστήρια στο ΟΣ∆Ε 2022 σελ. 11

• Ανεβάζει στροφές η αγορά πατάτας µε τη 
Νάξο να γράφει 72 λεπτά το κιλό σελ. 22
• ∆ιαρροές σε ηλίανθο, µε το βαµβάκι και το 
καλαµπόκι να κερδίζουν εκτάσεις σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ





Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η πολιτική µεταβιβάσεων για τα 
δικαιώµατα της νέας ΚΑΠ αναµέ-
νεται να βρεθεί στο επίκεντρο των 
συζητήσεων των αρµόδιων αρχών, 
στην επόµενη φάση της διαβού-
λευσης του στρατηγικού σχεδίου 
που θα οριστικοποιηθεί το ερχό-
µενο έτος. Όπως έγινε γνωστό και 
επίσηµα, σε αντίθεση µε την τρέ-
χουσα περίοδο, οι µεταβιβάσεις θα 
αποτελέσουν τη µοναδική δίοδο 
(πέρα από το Εθνικό Απόθεµα µό-
νο για όσους είναι νεοεισερχόµε-
νοι και νέοι αγρότες) απόκτησης 
νέων δικαιωµάτων για τους επαγ-
γελµατίες του χώρου. 

Ένας τρόπος να διευκολυνθεί η 
όλη διαδικασία, έχει να κάνει πρώ-
τον µε την επανεξέταση της παρα-
κράτησης ύψους 25% επί της µονα-
διαίας αξίας των δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις 
µεταβίβασης δικαιωµάτων χωρίς 
γη, η οποία εφαρµόζεται σήµερα. 
Η συγκεκριµένη λύση προκρίνε-
ται από κράτη-µέλη όπως η Ιρλαν-
δία που έγκαιρα έχει δει το ζήτη-
µα που θα δηµιουργηθεί την ερ-
χόµενη περίοδο. Εκεί προκρίνεται 
η προσωρινή κατάργηση της πα-
ρακράτησης στις µεταβιβάσεις δι-

καιωµάτων χωρίς γη µόνο για τα 
έτη 2023 και 2024. Μάλιστα οι Ιρ-
λανδοί το πάνε και ένα βήµα παρα-
πέρα προτείνοντας την εισαγωγή 
µίας νέας «ποινής» 10% σε δικαι-
ώµατα που µισθώνονται για διά-
στηµα κάτω της 5ετίας. Αυτό προ-
φανώς εισάγεται ώστε να υπάρχει 
ένα αντικίνητρο για βραχυχρόνι-
ες µισθώσεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως 
ότι τυχόν αλλαγές στην παρακρά-
τηση δεν είναι απαραίτητο να πε-
ριµένουν τη νέα ΚΑΠ αλλά µπο-
ρούν να γίνουν από το ΟΣ∆Ε του 
2022, όταν και σε γενικές γραµ-
µές θα γνωρίζουν οι κάτοχοι δι-
καιωµάτων τι τους περιµένει από 
το 2023 και µετά. 

Υπενθυµίζεται πως κατά τη δι-
αβούλευση για τη νέα ΚΑΠ στην 
Ελλάδα οι αρµόδιες αρχές σηµεί-
ωσαν ότι η πληρωµή βασικής ενί-
σχυσης θα διατίθεται σε όσους έ-
χουν αποκτήσει δικαιώµατα:

(α) µέσω χορήγησης δικαιωµά-
των το έτος ενίσχυσης 2015,

(β) µέσω χορήγησης δικαιωµά-
των από το εθνικό απόθεµα,

(γ) µε µεταβίβαση.
(δ) οι οποίοι αποκτούν δικαι-

ώµατα ενίσχυσης από το 2023 και 
µετά, είτε από το εθνικό απόθεµα, 
είτε µέσω µεταβίβασης δικαιωµά-
των ενίσχυσης.

Παράλληλα, τίθεται ελάχιστο 
όριο έκτασης για την οποία µπο-
ρεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαι-
ωµάτων βασικής ενίσχυσης, τα 4 
στρέµµατα.

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται 
από την παρακράτηση

Σήµερα, η ως άνω παρακράτη-
ση δεν εφαρµόζεται στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική µεταβίβαση δι-
καιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτω-
ση που οι συµβαλλόµενοι είναι 
συγγενείς α’ βαθµού ή σύζυγοι.

β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων 
λόγω κληρονοµιάς.

γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων 
λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρο-
νη οριστική µεταβίβαση δικαιωµά-
των χωρίς γη, σε περίπτωση που 
ο κληρονόµος είναι συγγενής α’ 
βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστεί-
ας ή σύζυγος µε τον αποδέκτη.

Ατόφια αξία δικαιωμάτων  
και για τις μεταβιβάσεις χωρίς γη 

Βοήθεια για 

όσους περάσουν 

το κατώφλι της 

νέας ΚΑΠ χωρίς 

δικαιώματα, η 

λύση για μηδενική 

παρακράτηση στην 

αξία τους κατά τη 

μεταβίβαση, μοντέλο 

που ήδη δρομολογεί 

η Ιρλανδία για τα έτη 

εφαρμογής 2023 και 

2024

Εθνικό Απόθεµα
To Εθνικό Απόθεµα την 

ερχόµενη περίοδο δύναται 
να µοιράσει δικαιώµατα και 
σε µη νεοεισερχόµενους ή 
νέους λέει ο κανονισµός

Στο 25%
Τα χρήµατα από την 
παρακράτηση της αξίας 
των δικαιωµάτων κατά τη 
µεταβίβασή τους χωρίς γη 
πάνε στο Εθνικό Απόθεµα.  
Στην Ελλάδα ισχύει 
ποσοστό 25% από το 
2017, το οποίο αυξήθηκε 
από το 20%.

Ιρλανδία
Η Ιρλανδία έχοντας 
έγκαιρα δει το  ζήτηµα 
που θα δηµιουργηθεί 
την ερχόµενη περίοδο 
προκρίνει την προσωρινή 
κατάργηση της 
παρακράτησης στις 
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
χωρίς γη µόνο για 
τα έτη 2023 και 2024.

2022
Τυχόν αλλαγές στην 
παρακράτηση δεν είναι 
απαραίτητο να περιµένουν 
τη νέα ΚΑΠ αλλά µπορούν 
να γίνουν από το ΟΣ∆Ε 
του 2022, όταν και σε 
γενικές γραµµές θα 
γνωρίζουν οι κάτοχοι 
δικαιωµάτων τι τους 
περιµένει από το 2023 
και µετά. 
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∆εν µειώνεται η βασική ενίσχυση υποστηρίζει 
ο υπουργός προσµετρώντας και την αναδιανοµή 
Παρά το γεγονός ότι τα κονδύλια για τη βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ 
θα είναι 200 εκατ. ευρώ λιγότερα (στα 870 εκατ. ευρώ ετησίως) σε 
σχέση µε σήµερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός 
υποστήριξε ότι «αυτό δεν ισχύει πρακτικά». Και αυτό γιατί εφόσον 
προστεθεί στα κονδύλια και η αναδιανεµητική των 170 εκατ. ευρώ, τότε 
φτάνει το τσεκ στα ίδια επίπεδα, ανέφερε ο ίδιος απαντώντας στον 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, Σταύρο Αραχωβίτη κατά 
τη διάρκεια της συζητήσης για το συζήτησης σχέδιο ΚΑΠ στη Βουλή. 

Από την κρίση των ευρωπαϊκών αρχών 
θα περάσει η λίστα των συνδεδεµένων 
Η πρόταση για το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει τώρα να περάσει από 
τις ευρωπαϊκές αρχές για να εγκριθεί. Εφόσον κάποιες από τις δράσεις 
και παρεµβάσεις που έχουν προταθεί δεν δύναται να έχουν µετρήσιµα 
αποτελέσµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν συµβάλλουν στους στόχους που έχουν 
τεθεί, θα αναθεωρηθούν. Φυσικά αυτό ισχύει και για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις. Στην ανάλυση SWOT των συµβούλων που έχει µάλιστα τεθεί υπόψη 
της ΕΕ, βρέθηκε ως «αδυναµία» ο τεµαχισµός των συνδεδεµένων στις 18, και 
µένει να φανεί αν η διατήρησή τους θα εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Περί τους 100.000 υπολογίζονται 
µε βάση τα στοιχεία πληρωµών του 
2020 οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυ-
σης που θα τους «πιάσει» ο έλεγχος 
του ενεργού αγρότη στην αφετη-
ρία της νέας ΚΑΠ, και θα κληθούν 
να προσκοµίσουν στοιχεία απόδει-
ξης αγροτικής δραστηριότητας για 
να συνεχίσουν να πληρώνονται. 

Πρόκειται συγκεκριµένα για ε-
κείνους που το 2022 αναµένεται να 
πληρωθούν από 5.000 ευρώ και ά-
νω ενισχύσεις (συµψηφίζονται βα-
σική, πρασίνισµα, συµπληρωµατι-
κή νεαρών, συνδεδεµένες και ειδι-
κή βάµβακος) και συνολικά καρπώ-
νονται άνω του 50% του συνόλου 
των άµεσων πληρωµών του Εθνι-
κού Φακέλου της χώρας. 

Αυτό που πρέπει να αποσαφη-
νιστεί τώρα είναι πώς θα γίνεται ο 
έλεγχος των παραστατικών αγρο-
τικής δραστηριότητας και το ποσό 
που θα απαιτείται να δηλώνεται ε-
τησίως. Η λογική λέει πως το πιο 
πιθανό είναι να προωθηθεί η λύση 
αντιστοίχισης των ποσών στα πα-
ραστατικά µε το ύψος των άµεσων 
ενισχύσεων που λαµβάνει ο κάθε 
δικαιούχος. Για παράδειγµα ένας 
που ζήτησε και έλαβε ενισχύσεις 
20.000 ευρώ το 2022 θα πρέπει να 

αποδεικνύει µεγαλύτερη αγροτική 
δραστηριότητα από όποιον έλαβε 
7.000 ευρώ. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουν στις αρχές του 2022 
ώστε να έχουν την ευκαιρία στις αι-
τήσεις ΟΣ∆Ε όσοι δεν επιθυµούν ή 
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τη-
ρούν τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις 
να πάρουν τα µέτρα τους σχετικά 
µε τη τύχη των δικαιωµάτων τους.  
Κάτι τέτοιο προωθείται από ορι-
σµένα κράτη µέλη όπως η Ιρλαν-
δία που ενηµέρωσαν ότι για τις αι-
τήσεις ενιαίας ενίσχυσης του ερχό-
µενου έτους, θα ειδοποιηθούν ό-
σοι µε τα τρέχοντα δεδοµένα δεν 
θα τηρούν το 2023 τον ορισµό του 
ενεργού αγρότη. 

Οι υπόλοιποι τώρα, δηλαδή ό-
σοι συµµετέχουν σήµερα στο κα-
θεστώς µικροκαλλιεργητών ή λά-
βουν το 2022 κάτω των 5.000 ευ-
ρώ άµεσες πληρωµές, θα θεωρού-
νται αυτόµατα ενεργοί και θα έχουν 
το δικαίωµα πληρωµής. Σηµειώνε-

ται ωστόσο, ότι όλες ανεξαιρέτως οι 
εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να δια-
τηρούν τα «Πρότυπα για την καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κα-
τάσταση της γης» στα πλαίσια κα-
ταβολής της βασικής ενίσχυσης. 
Αυτό δεν είναι κάτι νέο για όσους 
λάµβαναν το πρασίνισµα την τρέ-
χουσα περίοδο, καθώς πάνω-κάτω 
είναι οι ίδιες απαιτήσεις. Από την 
άλλη οι µικροκαλλιεργητές (περί 
τους 150.000 αγρότες) για πρώτη 
φορά θα κληθούν να τηρήσουν 
ορισµένους κανόνες διαχείρισης 
της εκµετάλλευσης. Σηµειώνεται 
πως τα πρότυπα για την αµειψι-
σπορά και τη διατήρηση µη παρα-
γωγικών στοιχείων και περιοχών 

για τη βελτίωση της βιοποικιλότη-
τας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
θα εφαρµόζονται σε εκτάσεις πά-
νω από 100 στρέµµατα χωρίς κα-
µία άλλη προϋπόθεση. 

Υπενθυµίζεται εδώ πως το 2022 
θα είναι ένα έτος στο οποίο θα ξε-
κινήσει ξανά η διαδικασία σύγκλι-
σης δικαιωµάτων, κάτι που είχε 
«παγώσει» τα έτη 2020-2021. Η 
σύγκλιση θα είναι στο 60%. Στην 
πραγµατικότητα το παραπάνω µο-
ντέλο δεν αναµένεται να φέρει µε-
γάλες ανακατατάξεις στα ποσά ε-
νισχύσεων. Ο λόγος είναι πως, ή-
δη την περίοδο 2015-2019, προ-
βλέφθηκε το ίδιο καθεστώς σύ-
γκλισης των ενισχύσεων. 

Ένας στους έξι
στον έλεγχο του 
ενεργού αγρότη 
Παραστατικά αγροτικής δραστηριότητας θα 
κληθούν να προσκομίσουν περί τους 100.000 
δικαιούχους τσεκ το 2023. Από του χρόνου θα 
στείλουν ειδοποιητήρια άλλα κράτη-μέλη

Την αναζήτηση νέων 
τρόπων ενίσχυσης της 
αιγοπροβατοτροφίας µέσω 
της ΚΑΠ 2023-2027 µε τη 
διαµόρφωση ενός αποκλειστικού 
τοµεακού προγράµµατος για τον 
κλάδο, ζητά το ΓΕΩΤΕΕ ∆υτικής 
Μακεδονίας. Η δυνατότητα 
αυτή παρέχεται από τα νοµικά 
κείµενα της ερχόµενη περιόδου, 
που προβλέπουν ότι ένα 
ποσοστό της τάξεως του 3% 
από τον φάκελο των άµεσων 
ενισχύσεων, τα κράτη-µέλη 
έχουν το δικαίωµα να το 
αφιερώσουν σε ειδικά τοµεακά 
προγράµµατα. Προς το παρόν, 
σύµφωνα µε το προσχέδιο του 
ελληνικού στρατηγικού σχεδίου 
προβλέπονται ξανά τα γνωστά 
τοµεακά προγράµµατα σε 
Οπωροκηπευτικά (50 εκατ. 
ευρώ), Οίνο (115,15 εκατ. ευρώ), 
Ελαιόλαδο-Επιτραπέζια Ελιά 
(53,33 εκατ. ευρώ), 
Μελισσοκοµία (30,8 εκατ. 
ευρώ, διπλάσιος 
προϋπολογισµός σε σχέση µε 
σήµερα). Συγκεκριµένα, το 
ΓΕΩΤΕΕ ∆υτικής Μακεδονίας 
σε έγγραφο προτάσεων για 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
2021-2027 αναφέρει πως: «Οι 
κλάδοι των Αρωµατικών Φυτών, 
των Οσπρίων και του 
Αιγοπρόβειου γάλακτος, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
του αγροδιατροφικού τοµέα 
της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας και προτείνεται 
να υλοποιηθούν αντίστοιχα 
Τοµεακά Προγράµµατα».

ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόταση για 
αιγοπρόβειο 

Αγροτικό εισόδηµα
Τώρα µένει να αποσαφηνιστεί 

το ποσό αγροτικού εισοδή-
µατος που θα απαιτείται να 

δηλώνεται ετησίως από 
τους δικαιούχους
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ENIAIAΣ 

900

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠO
ΠΑΓΕΤΟY ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 

272 50 15,5 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια πληρωµή µε σοβαρές ελλείψεις και προ-
βλήµατα φαίνεται πως έχει να περιµένει για 
άλλη µία φορά ο αγροτικός κόσµος, σε µια δι-
αδικασία που δροµολογείται να ξεκινήσει την 
ερχόµενη Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου µε την αποστο-
λή της λίστας πληρωµής στις τράπεζες και τις 
πρώτες αναλήψεις από τα ΑΤΜ κάποιες ώρες 
µετά ή και Τετάρτη. Μάλιστα αυτό που έχει µε-
γάλη σηµασία είναι ότι οι διορθώσεις που έγι-
ναν το προηγούµενο διάστηµα και µέχρι που 
έκλεισε το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για τους ελέγχους είναι πολύ λίγες και 
το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν επιλυθεί τα θέ-
µατα µε τον ΑΤΑΚ, τις επιλεξιµότητες και τα α-
χρεωστήτως καταβληθέντα. Αυτό σηµαίνει ότι 
για όσους δεν πληρώθηκαν ή πήραν λιγότερα 
στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, το ίδιο θα 
γίνει και τώρα στην εξόφληση. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι µόλις για 10.000-11.000 αγροτεµά-
χια φαίνεται να έχει επιλυθεί το θέµα µε τις ε-
πιλεξιµότητες, για το οποίο υπενθυµίζεται ότι 
µόνο στην Αιτωλοακαρνανία ξεπερνούσαν τα 

60.000 στρέµµατα. Κανείς δεν δεσµεύεται αρ-
µοδίως να µιλήσει για το ποσό που έχουν λαµ-
βάνειν οι παραγωγοί, µε δεδοµένο ότι υπολεί-
πονται περίπου 900 εκατ. ευρώ. Μεγάλο αγκάθι 
και φέτος παραµένει το θέµα του Εθνικού Απο-
θέµατος, ενώ ακόµα δεν έχει «αποφασιστεί» αν 
θα πληρωθεί µαζί µε την εξόφληση, καθώς κά-
ποιες χιλιάδες αιτήσεις «κρατούνται πίσω» για 
περαιτέρω έλεγχο. Υπάρχει βέβαια και το ενδε-
χόµενο και σ’ αυτή την περίπτωση να πληρω-
θούν «κάποιοι» από τους δικαιούχους, αφήνο-
ντας αρκετούς να… περιµένουν τη διορθωτική 
του Φεβρουαρίου. 

Πάντως, παρότι έκλεισε το µηχανογραφικό 
σύστηµα τις τελευταίες 10 ηµέρες για να γίνουν 
«δοκιµαστικά», οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ φαί-
νεται πως δεν κατάφεραν να ελέγξουν όλες τις 

εκκρεµότητες που είχαν, και περιορίστηκαν σε 
δοκιµές που αφορούσαν το πρασίνισµα, δεδο-
µένου ότι σε αυτό το κοµµάτι οι «περιορισµοί» 
είναι λιγότεροι σε σχέση µε τη βασική ενίσχυ-
ση και η διαδικασία είναι πιο εύκολη. Αυτό ση-
µαίνει δηλαδή ότι µπορεί να υπάρξουν περι-
πτώσεις αγροτών που θα λάβουν το πρασίνι-
σµα κανονικά, αλλά δεν αποκλείεται να δουν 
ψαλιδισµένη τη βασική ή ακόµα και καθόλου.  

Σηµειωτέον ότι από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
η µόνη αναφορά επί των πληρωµών -µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές- ήταν η 
δήλωση Μελά στο βουλευτή Μαγνησίας της Ν∆ 
Αθανάσιο Λιούπη, µε τον δεύτερο να προχωρά 
σε ανάρτηση στο facebook στην οποία ο πρόε-
δρος του Οργανισµού Πληρωµών αναφέρει ό-
τι «πριν τα Χριστούγεννα και ειδικότερα 21-22 
∆εκεµβρίου θα γίνει η αποπληρωµή των οικο-
νοµικών ενισχύσεων των παραγωγών». 

Τρίτη ή Τετάρτη µετά τα Χριστούγεννα 
η εξισωτική αποζηµίωση 

Όσον αφορά τώρα την εξισωτική αποζηµίω-
ση, οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την 
εν λόγω πίστωση τις πρώτες εργάσιµες ηµέρες 
µετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή Τρίτη 28 µε Τε-
τάρτη 29 ∆εκεµβρίου, µε ποσό αυξηµένο στα 
272 εκατ. ευρώ. Κι ενώ πριν λίγο διάστηµα ο 
γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων  ∆ηµή-
τρης Παπαγιαννίδης έκανε λόγο µε δηµόσιες α-
νακοινώσεις του πληρωµή νωρίτερα, για ακόµα 
µια φορά η αδυναµία του µηχανογραφικού συ-
στήµατος του Οργανισµού Πληρωµών να διεκ-
περαιώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες έγκαι-
ρα φαίνεται πως καθυστέρησαν την πληρωµή. 

Σηµειωτέον, δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που 
διαπίστωσαν µε έκπληξη στις καρτέλες τους ότι 
έχουν µεταφερθεί από τα ορεινά στα µειονεκτικά 
µετά την τελευταία ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια. Αυτό 
σηµαίνει ότι αρκετοί θα δουν λιγότερα χρήµα-
τα στο λογαριασµό τους, δεδοµένου ότι για τα 
ορεινά η εξισωτική δίνει 12,5 ευρώ το στρέµµα 
και για τις µειονεκτικές 8,1 ευρώ το στρέµµα.  

Προς πληρωμή 
de minimis 
σε κεράσια 
Εύβοιας και 
σταφύλια  
Ημαθίας 
και Πέλλας
Το δρόµο για την πληρωµή τους, 
πιθανότατα και πριν τα 
Χριστούγεννα ανοίγει η απόφαση 
που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και 
αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
στον τοµέα της παραγωγής 
Κερασιών της Π.Ε. Ευβοίας 
µε 200 ευρώ το στρέµµα και σε 
παραγωγούς σταφυλιών ποικιλίας 
Crimson στις ΠΕ Ηµαθίας και 
Πέλλας µε 270 ευρώ το στρέµµα. 
∆ικαιούχοι de minimis ορίζονται:
α) Οι γεωργοί που 
δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή κερασιών στην Π.Ε. 
Ευβοίας και ειδικότερα στις Τ.Κ 
Βιτάλων, Μετοχίου ∆ιρφύων και 
Στροπώνων και έχουν υποβάλλει 
δήλωση εκµετάλλευσης ενιαία 
αίτηση ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) για το 
έτος 2019 και διατηρούν 
τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα 
καλλιέργειας κερασιών. Από την 
χρηµατοδότηση εξαιρούνται τα 
νεαρά δέντρα έως τεσσάρων ετών.
β) Όσοι παραγωγοί, δικαιούχοι 
σταφυλιών ποικιλίας Crimson 
στις Π.Ε. Ηµαθίας και Πέλλας, 
δεν έχουν λάβει τις σχετικές 
ενισχύσεις επειδή δεν είχαν 
ασφαλίσει την παραγωγή τους 
στον ΕΛΓΑ το 2020, αλλά πλέον 
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις 
κατά τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού 
ενίσχυσης de minimis καθορίζεται:
α) σε 200 ευρώ ανά στρέµµα 
καλλιέργειας κερασιών.
β) σε 270 ευρώ ανά στρέµµα 
καλλιέργειας Crimson, όπως στην 
περίπτωση ενίσχυσης της ΠΕ 
Λάρισας.

Από Τρίτη τρέχει 
η εξόφληση του τσεκ 

με νέα παρατράγουδα
Για τις πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά τα 

Χριστούγεννα δρομολογείται η εξισωτική που θα 
ξαφνιάσει αρκετούς παλιούς των ορεινών

«Έχουν υποβληθεί οι εξατοµικευµένες εκτιµήσεις από τον 
ΕΛΓΑ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αχλάδια 
που «χτυπήθηκαν» από τον παγετό της άνοιξης του 2021 και οι 
αποζηµιώσεις θα καταβληθούν µόλις ανάψει το πράσινο φως 
το υπουργείο Οικονοµικών». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος σε συνεταιριστές του 
Τυρνάβου µε τους οποίους συναντήθηκε πρόσφατα. 
Την ίδια ώρα, την πρόταση για ένταξη στο πρόγραµµα ΠΣΕΑ 

των παραγωγών εσπεριδοειδών που επλήγησαν από τον 
ανοιξιάτικο παγετό, αποστέλλει στην Κοµισιόν το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.  Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ, οι καλλιέργειες ήταν σε στάδιο που δεν 
καλύπτεται από τον ισχύοντα κανονισµό του οργανισµού, οπότε 
δεν προβλέπεται η καταβολή άµεσης αποζηµίωσης. Το σχέδιο 
αφορά και τις ποικιλίες Nαβελίνα και Μέρλιν, σε Ηλεία και 
Αχαΐα, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ Νίκο ∆ούκα.

Αναζήτηση κονδυλίων για παγετό στα αχλάδια

Συνδεδεµένη αιγοπροβάτων 
Μέχρι 31 Ιανουαρίου διορθώσεις 

στον αριθµό αιτούµενων ζώων συν-
δεδεµένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων 
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Από ασφυκτικά, τα οικονοµικά περιθώρια στις 
χιλιάδες εκµεταλλεύσεις της χώρας, γυρνούν 
πλέον σε αρνητικά αποτελέσµατα που γενούν 
νέο χρέος και ωθούν αγρότες και κτηνοτρό-
φους στην χρεοκοπία, όσο οι ιθύνοντες της 
χάραξης αγροτικής πολιτικής στη χώρα, αρ-
νούνται πεισµατικά να αντικρίσουν τον ελέ-
φαντα που στέκεται στο δωµάτιο. 

Με το πετρέλαιο σε τιµές άνω των 1,50 ευ-
ρώ το λίτρο, το κόστος στα αναγκαία εφόδια 
να έχει τριπλασιαστεί στις περισσότερες των 
περιπτώσεων και το κόστος των ζωοτροφών 
να αφήνει τα κοπάδια υποσιτισµένα, όσο οι 
λογαριασµοί ρεύµατος φτάνουν στην καλύτε-
ρη διπλάσιοι, τα προβλήµατα που συσσωρεύ-
ονται είναι πολλά για να χωρέσουν κάτω από 
το χαλί. Σ’ αυτό το κλίµα, οι τιµές των αγροτι-
κών προϊόντων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
καθιστούν την παραγωγή καθαρά ζηµιογόνα. 

Είναι η πρώτη φορά που µια τέτοια τέλεια 
καταιγίδα έρχεται να σκεπάσει την αγροτική 
δραστηριότητα της χώρας καθολικά και µε τό-
ση ένταση, µε τα µέτρα που λαµβάνονται να 
είναι λειψά (αγροτικό πετρέλαιο) και µε µη-
δενικό αντίκτυπο (µείωση ΦΠΑ ζωοτροφών, 
αναβολή πληρωµής ΥΚΩ ∆ΕΗ/ έκπτωση στις 
πρώτες 300 κιλοβατώρες). 

Κατά κοινή οµολογία, ο κλάδος ετοιµάζεται 
για έναν από τους πιο µαύρους χειµώνες των 
τελευταίων ετών και δεν είναι λίγοι οι παρα-
γωγοί που κοινοποιούν πλέον στην Agrenda 
την απόφασή τους να περιορίσουν την έκθε-
σή τους στο ρίσκο προσαρµόζοντας κατ’ α-
ναλογία την καλλιεργητική τους ατζέντα. Εί-
ναι φυσικά µια εξέλιξη που έρχεται να µετα-
φέρει την προβληµατική κατάσταση που βι-
ώνουν τα αγροτικά κέντρα της χώρας στις ε-
πόµενες χρονιές. 

«Έρχεται τσουνάµι. Με την ουρία από 17-
18 ευρώ το σακί, να έχει πάει στα 43 ευρώ και 
τη βασική λίπανση από τα 13-14 ευρώ στα 35 
ευρώ το σακί, το ρεύµα στα ύψη και το πετρέ-
λαιο απλησίαστο, πώς να αντέξει ο κόσµος;», 
αναφέρει παραγωγός στην Agrenda.

Υπόµνηµα που έστειλαν προ ολίγων ηµε-
ρών οι µηλοπαραγωγοί της Αγιάς στο υπουρ-
γείο, δείχνει το µέγεθος της οικονοµικής στε-
νότητας που βιώνουν ιδίως οι παραγωγοί σε 
δενδρώδη και οπωροκηπευτικά, όπου εδώ η 
αγορά δείχνει το σκληρό πρόσωπο των στα-
θερά χαµηλών τιµών. Στα παρακάτω οικονο-
µοτεχνικά στοιχεία αποτυπώνονται οι απαι-
τήσεις 1 στρµ. µηλοκαλλιέργειας µε τις ση-
µερινές συνθήκες:

 Το πετρέλαιο, περίπου 70 λίτρα στο στρέµµα 
µε το κόστος να ξεπερνά τα 105 ευρώ/στρέµµα.

 Εργατικά στα 400 ευρώ.
 Λίπανση τουλάχιστον 200 κιλά λίπασµα 

και µε αγορά 80 λεπτά το κιλό το κόστος α-
νέρχεται στα 160 ευρώ.

 Για την φυτοπροστασία τα έξοδα είναι 
400 ευρώ.

 Για την άρδευση της καλλιέργειας χω-
ρίς τις φετινές αυξήσεις χρειάζονται τουλά-
χιστον 50 ευρώ.

  Η εισφορά  ΕΛΓΑ είναι 80 ευρώ/στρέµµα.
 Το κόστος απόσβεσης του κεφαλαίου 

100 ευρώ.

Αθροίζοντας τα παραπάνω οικονοµικά στοι-
χεία για την καλλιέργεια το κόστος ανέρχε-
ται στα 1.295 ευρώ ενώ µε µέση απόδοση 4 
τόνους και µέση τιµή πώλησης 0,35 ευρώ ο 
παραγωγός λαµβάνει 1.400 ευρώ το στρέµµα.

Καλείται λοιπόν ο αγρότης να ζήσει την 
χρονιά µε κέρδος 105 ευρώ το στρέµµα και 
από εκεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφο-
ρές ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ και γενικά όλα τα έξοδα δι-
αβίωσης µιας οικογένειας.

Φυσικά, τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα 
για τις καλλιέργειες που φαινοµενικά ευνο-
ήθηκαν από τον κύκλο ανόδου των εµπο-
ρευµάτων. Στο σκληρό σιτάρι για παράδειγ-
µα, αν και η τιµή του διατηρείται στα 540 ευ-
ρώ ο τόνος στη Φότζια, µε τις ελληνικές εξα-
γωγές να γράφουν τα 520 ευρώ ο τόνος, µε-
γάλη µερίδα των παραγωγών πούλησε πά-
νω στα αλώνια µε τιµή στα 25 λεπτά το κιλό, 
ενώ οι περισσότεροι ξεπούλησαν στα 30 µε 
35 λεπτά το κιλό µέσα στο καλοκαίρι. 

Όµως και στο βαµβάκι, αν και η χρονιά δι-
αµόρφωσε σπάνιες κορυφές, τα περιθώρια 
κέρδους για το επόµενο έτος δείχνουν ιδι-
αίτερα πιεσµένα, ακόµα και στην περίπτω-
ση που η αγορά διατηρηθεί στα υψηλά του 
εύρους. Φυσικά η «υπόσχεση» της τσουχτε-
ρής ρήτρας, που µόνο για ένα µήνα, τον Αύ-
γουστο, διπλασίασε σχεδόν το κόστος λει-
τουργίας της αντλίας, παγώνει τους παρα-
γωγούς όταν προσπαθούν να υπολογίσουν 
αναλογικά τον λογαριασµό που συνεπάγε-
ται η άρδευση καθ’ όλη την διάρκεια της πο-
τιστικής περιόδου. 

Στην περίπτωση του καλαµποκιού, ακόµα 
και στα 300 ευρώ ο τόνος που πληρώνει σή-
µερα η αγορά, τα περιθώρια της καλλιέργειας 
είναι τέτοια, που αποθαρρύνει πολλούς από 
τους τυπικούς παραγωγούς στο να την επιλέ-
ξουν την προσεχή άνοιξη, όχι µόνο στην Ελλά-
δα αλλά και στο υπόλοιπο βόρειο ηµισφαίριο. 

O ελέφαντας χρέους
στο δωμάτιο αγροτών
Δέσμευση Μητσοτάκη να 
μετριάσει την επιβάρυνση 

των αγροτών από τις 
αυξήσεις στο αγροτικό 

ρεύμα με εξαγγελία βράδυ 
Σαββάτου στη Βουλή 

Κατά κοινή οµολογία 
ο κλάδος ετοιµάζεται 
για έναν από τους πιο 
µαύρους χειµώνες 
των τελευταίων 
ετών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Εξαγγελίες 
Μητσοτάκη 
στη Βουλή για 
ελαφρύνσεις 
στο αγροτικό 
ρεύμα
Να µετριάσει την επιβάρυνση των 
αγροτών από τις αυξήσεις στο 
αγροτικό ρεύµα θα επιχειρήσει µε 
ανακοινώσεις του ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για τον προϋπολογισµό 
στη Βουλή, το απόγευµα του 
Σαββάτου 18 ∆εκεµβρίου.
Σχετική προαναγγελία έγινε µε 
δηλώσεις του πρωθυπουργού το 
πρωί της Πέµπτης 16 ∆εκεµβρίου 
από τις Βρυξέλες, στο πλαίσιο της 
Συνόδου Κορυφής, κατά την οποία 
συζητήθηκε το ζήτηµα των 
ανατιµήσεων στην ενέργεια.
«Υπάρχει έντονη ανησυχία για τις 
αυξήσεις των τιµών του φυσικού 
αερίου και θα ζητήσουµε να 
εξεταστούν όλες οι επιλογές ώστε να 
γίνουν παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειµένου να 
συγκρατηθούν οι αυξήσεις. Η 
ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί 
να προνοεί ώστε να περιορίζει στο 
µέτρο του εφικτού τις αυξήσεις των 
τιµών και στους λογαριασµούς 
ρεύµατος και φυσικού αερίου και θα 
λάβει ειδική πρόνοια για τους 
αγρότες», επισήµανε ο 
πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι 
περισσότερες ανακοινώσεις θα κάνει 
από το βήµα της Βουλής.
Μέχρι στιγµής δεν είναι γνωστό το 
εύρος της παρέµβασης στα τιµολόγια 
της ∆ΕΗ, ωστόσο οι πληροφορίες 
θέλουν τον πρωθυπουργό να 
αποφασίζει σοβαρή ενίσχυση που θα 
µετριάζει το ενεργειακό κόστος.

TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Μετά την επίµαχη διάταξη που επιτρέπει την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψη-
λής παραγωγικότητας, µία νέα θεσµική πα-
ρέµβαση του ΥΠΕΝ, έρχεται να δώσει χώρο 
σε πάνελ και στις εκχερσωµένες εκτάσεις 
που µέχρι σήµερα καλλιεργούνται. 

Παρά λοιπόν το καµπανάκι για την άκρι-
τη διασπορά φωτοβολταϊκών σταθµών, που 
έχουν χτυπήσει κατά καιρούς ΓΕΩΤΕΕ  και 
παραγωγικοί φορείς της χώρας που βλέ-
πουν κυρίως τις µεγάλες εταιρείες και τα 
funds να εκµεταλλεύονται τις ευεργετικές 
διατάξεις που κάνουν «λαµπόγυαλα» την 
παραγωγική γη, το ΥΠΕΝ στο νοµοσχέδιο για 

την απολιγνιτοποίηση και την δίκαιη ανα-
πτυξιακή µετάβαση (Νόµος 4872/2021-ΦΕΚ 
247/Α/2021) προέβλεψε τα εξής: 

Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθµών σε δασικές εκτάσεις που εκχερώ-
σθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική 
ή δενδροκοµική καλλιέργεια-Τροποποίη-
ση της περ. Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
ν. 998/1979

γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευ-
σης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις 
απαγορεύονται. [Αρχή Τροποποίησης] Κατ’ 
εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπο-
νται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν 
ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδρο-
κοµική καλλιέργεια, σύµφωνα µε τη δασική 

και την αγροτική νοµοθεσία, εφόσον αξιοποι-
ήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή 
της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό 
την προϋπόθεση, ότι µετά το πέρας της νόµι-
µης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, 
σύµφωνα και µε τους όρους της περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε 
λόγο αποµάκρυνσή τους, η έκταση επανέρ-
χεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά 
στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δα-
σι ών εκτάσεων πραγµατοποιήθηκε σύµφω-
να µε τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, 
για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊ-
κών σταθµών, απαιτείται νέα έγκριση επέµ-
βασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται 
υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του παρόντος νόµου.

Όπως αναφέρει µεταξύ άλλων η αιτιο-
λογική έκθεση της τροπολογίας, «η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών επιτρέ-
πεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ απαγορεύ-
εται µόνο σε δάση και αναδασωτέες εκτά-
σεις. Ωστόσο, έργα Α.Π.Ε. µεταξύ των ο-
ποίων και φωτοβολταϊκοί σταθµοί δεν δύ-
νανται µα εγκατασταθούν σε νόµιµα εκ-
χερσωθείσες εκτάσεις που παραχωρήθη-
καν για γεωργική εκµετάλλευση [...]. ∆ι-
απιστώνεται η αντίφαση, ο νόµος να επι-
τρέπει την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων 
προκειµένου να εγκατασταθούν φωτοβολ-
ταϊκοί σταθµοί, αλλά να απαγορεύει την ε-
γκατάστασή τους σε αγροτικές εκτάσεις, οι 
οποίες κάποτε είχαν δασικό χαρακτήρα, τον 
οποίο ωστόσο απώλεσαν για νόµιµη αιτία. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, αίρεται η 
ανωτέρω αξιολογική αντινοµία µε την πα-
ροχή της δυνατότητας εγκατάστασης φω-
τοβολταϊκών σταθµών και στις νόµιµα εκ-
χερσωµένες δασικές εκτάσεις».

Σε εκχερσωμένα 
χωράφια βάζει τα 
φ/β τροπολογία
Μετά και τη διάθεση του 1% της γης υψηλής 
παραγωγικότητας, το υπουργείο Περιβάλλοντος 
έρχεται να «σπείρει»με τροπολογία φωτοβολταϊκά 
και στην εκχερσωμένη γη που καλλιεργείται

Παρεµβάσεις µε ειδική πρόνοια για 
τους αγρότες υποσχέθηκε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης όσον αφορά το ρεύµα.
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Καλοσύνες 
Μειωμένο ΦΠΑ 
τρακτέρ το 2025 
σχεδιάζει η Ε.Ε. 
Με χαμηλότερο συντελεστή φόρου και η διακίνηση 
αγροτικών εφοδίων, καθώς και σύσπορου βαμβακιού 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε νέες βάσεις φιλοδοξεί να βάλει η 
Ευρώπη από το 2025 και µετά το φο-
ρολογικό καθεστώς αγοράς αγροτι-
κών εφοδίων και µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού, φέρνοντας πρόβλεψη µεί-
ωσης του ΦΠΑ στις εν λόγω κατηγορί-
ες προϊόντων που κατεβάζει µέχρι και 
στο 6% τον συντελεστή στην Ελλάδα. 
Αν και µακρινή, η πρόβλεψη που πή-
ραν προ ολίγων ηµερών οι υπουργοί 
Οικονοµικών της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης του Συµβουλίου Οικονο-

µικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, 
σηµατοδοτεί την πρόθεση των Βρυξελ-
λών να αντιµετωπίζονται µε ευνοϊκότε-
ρους όρους οι συντελεστές της αγροτι-
κής παραγωγής. Φυσικά σε µια συγκυ-
ρία έξαλλων ανατιµήσεων, όπως είναι 
η σηµερινή, η διευκόλυνση αυτή δεν 
ακουµπά παρά ανεπαίσθητα τα οικο-
νοµικά των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων, ωστόσο, σε φυσιολογικές συνθή-
κες λειτουργίας της αγοράς διευκολύ-
νεται η ρευστότητα των µονάδων, ενώ 
ξεκλειδώνει η δυνατότητα επένδυσης 
σε αγροτικό εξοπλισµό για µικρούς, µη 
κατ’ επάγγελµα αγρότες και παραγω-
γούς του ειδικού καθεστώτος.  

Υπενθυµίζεται ότι στο τελευταίο συµ-
βούλιο των υπουργών Οικονοµικών, 
υπήρξε πολιτική συµφωνία που µέ-
νει να επικυρωθεί τώρα από την Ευ-
ρωβουλή, που αφορά στην επικαιρο-

ποίηση των κοινών κανόνων ως προς 
τους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.

Σήµερα η αγορά τρακτέρ και αγρο-
τικών µηχανηµάτων φορολογείται µε 
24%, αν και για τους αγρότες του κα-
νονικού καθεστώτος, υπάρχει η δυ-
νατότητα απαλλαγής ΦΠΑ για τέτοια 
επενδυτικά αγαθά. ∆εν ισχύει όµως 
το ίδιο για τους µικρότερους παρα-
γωγούς του ειδικού καθεστώτος, ού-
τε για την αγορά µεταχειρισµένων 
µηχανηµάτων. Οπότε, εδώ εντοπίζε-
ται η πρώτη διευκόλυνση των παρα-
γωγών από την εν λόγω πρόβλεψη. 

Αντίστοιχα διευ-
κολύνεται και η α-
γορά εφοδίων, όπως 
λιπασµάτων και φυ-
τοπροστατευτικών 
που σήµερα φορο-
λογούνται µε ΦΠΑ 
13%. Η µείωση του 
ΦΠΑ στο 6%, «εφό-
σον οι δηµοσιονο-
µικές συνθήκες το 
επιτρέπουν» - όπως 
προβλέπεται στη συµ-
φωνία-, έρχεται να ε-
νισχύσει τη ρευστό-

τητα των αγροτών, ειδικά σε περιπτώ-
σεις µεγάλων αγορών.

Μείωση του ΦΠΑ προβλέπεται και 
στις αγοραπωλησίες σύσπορου βαµ-
βακιού, που από το 24% µπορεί να πέ-
σει στο 13% ή το 6%.

Αν και η συµφωνία αυτή είναι προϊόν 
διετών διαπραγµατεύσεων, η χρονική 
συγκυρία επίτευξης, µπορεί µέχρι ένα 
βαθµό να συνδέεται µε την υφιστάµε-
νη κατάσταση στις αγορές αγροτικών 
προϊόντων και κυρίως µε τις ανατιµή-
σεις στην ενέργεια και τα εφόδια που 
προκαλούν τριγµούς σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Αν πράγµατι υπάρχει κάποια 
συσχέτιση µεταξύ αυτών των δύο, η α-
πόφαση µπορεί να αναγνωριστεί και 
ως µια έµµεση αποδοχή ότι η πληθω-
ριστικής συγκυρίας έχει ακόµα αρκε-
τό δρόµο να διανύσει προτού ξεκινή-
σει η αποκλιµάκωση. 

Βασική
προϋπόθεση 
τα δηµοσιονοµικά 
Η επίτευξη συµφωνίας πάντως δεν 
εγγυάται ότι πράγµατι οι διευκολύνσεις 
αυτές θα εφαρµοστούν, αφού βασική 
προϋπόθεση είναι τα δηµοσιονοµικά 
δεδοµένα να το επιτρέπουν. Άλλωστε, 
δυνατότητα εφαρµογής ειδικού 
συντελεστή ΦΠΑ υπάρχει και στην 
περίπτωση του αγροτικού πετρελαίου, 
κάτι που όµως δεν εφαρµόζεται στην 
ελληνική περίπτωση, ενώ η επιστροφή 
του από το 2023, αφορά ως γνωστόν 
έναν στους τρεις αγρότες. Πάντως, 
σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα ΦΠΑ, 
ορισµένα κράτη-µέλη είχαν λάβει άδεια 
κατά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να εφαρµόζουν παρεκκλίσεις, 
όπως απαλλαγές και µειωµένους 
συντελεστές ΦΠΑ σε συγκεκριµένα είδη, 
εκτός του καταλόγου των µειωµένων 
συντελεστών ΦΠΑ.
Αυτές οι εξαιρέσεις οδήγησαν σε 
ανοµοιοµορφία ως προς τους 
εφαρµοζόµενους συντελεστές ΦΠΑ, 
δηµιουργώντας ζητήµατα ανταγωνισµού 
αλλά και άνισης µεταχείρισης µεταξύ των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σηµαντική µείωση στο 
συντελεστή ΦΠΑ για 
τα καινούργια τρακτέρ 
φαίνεται να σχεδιάζουν 
οι Βρυξέλλες από το 
2025 και µετά.

Μείωση 
του ΦΠΑ 
προβλέπε-
ται και στις 
αγορα-
πωλησίες 
σύσπορου 
βαµβακιού, 
που από 
το 24% 
µπορεί να 
πέσει στο 
13% ή το 
6%.
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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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Σ
την αγορά µας υπάρχει ζήτηση για 
τα προβροχικά βαµβάκια ή ελάχι-
στα επιβαρυµένα από τη βροχή χρώ-
µατα αλλά όχι προσφορά. Αντιθέ-

τως υπάρχουν προσφορές για τα βαριά µε-
ταβροχικά αλλά οι αγοραστές για την ώρα 
τα αποφεύγουν, ισχυριζόµενοι πως δεν µπο-
ρούν να τα δουλέψουν τα κλωστήρια, που 
πιάνουν περίπου τα 109 σεντς ανά λίµπρα.

  Στα σκληρά σιτάρια τελικά κλείστηκαν 
νέες δουλειές στη χώρα µας για εξαγωγή α-
πό τα επίπεδα των 490 ευρώ ο τόνος µέχρι 
και τα 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Τα 
στοκ φυσικά έχουν λιγοστέψει σηµαντικά.

Υψηλή ζήτηση 
για προβροχικά
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

Τιμή παραγωγού 
πατάτας (λεπτά / κιλό)

Ηπειρωτική χώρα  50

Νάξος  72 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χαμένος ο ηλίανθος, 
σκληρό, βαμβάκι και 
καλαμπόκι στις εαρινές

Αυξημένη η ζήτηση 
για τα λίγα προβροχικά 
βαμβάκια 

Χαµηλή τιµή και ακριβό 
κόστος για το χοιρινό
Αποθαρρυντικό το κλίµα στην εγχώρια 
αγορά χοιρινού κρέατος, µε τις τιµές 
παραγωγού στα χαµηλά των 1,10 µε 1,20 
ευρώ το κιλό και το κόστος παραγωγής 
να έχει εκτοξευτεί στα 1,55 ευρώ το κιλό 
λόγω του ράλι των ανατιµήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δύο φορές 
πάνω η τιμή της 
φθινοπωρινής 
πατάτας
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Ευκαιρίες για στήριξη των Ελλήνων πα-
ραγωγών ρυζιού υποδεικνύει η Κοµισιόν 
σε µια δύσκολη συγκυρία µε χαµηλές τι-
µές πώλησης του προϊόντος και υψηλά 
κόστη παραγωγής. Ο Επίτροπος Γεωργί-
ας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, απαντώντας 
σε ερώτηση της ευρωβουλευτή της Ν∆-
ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη για την ανάγκη 
µείωσης των εισαγωγών και τη στήριξη 
των ορυζοπαραγωγών, τόνισε ότι «στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
µείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ορυζο-
παραγωγοί που αναλαµβάνουν γεωργι-
κές, περιβαλλοντικές και κλιµατικές δε-
σµεύσεις που σχετίζονται µε την εναλ-
λακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους 
ορυζώνες µπορούν ακόµη να λάβουν 
στήριξη στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας». 

Επιπλέον, ο Επίτροπος Γεωργίας δι-
ευκρίνισε ότι «από το 2023, η παραγω-
γή ρυζιού στην Ελλάδα θα συνεχίσει να 
λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις στο πλαί-
σιο της ΚΑΠ. Η Ελλάδα µπορεί επίσης 
να αποφασίσει να χορηγήσει συνδεδε-
µένη εισοδηµατική στήριξη στον τοµέα».

Έρχεται να εντείνει την αναταρα-
χή που επικρατεί στους αγροτι-
κούς κύκλους η απόφαση εφαρ-
µογής ηλεκτρονικών ενοικιαστη-
ρίων για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε που 
θα καταβάλουν οι δικαιούχοι πα-
ραγωγοί την προσεχή άνοιξη. Η 
τελευταία εξέλιξη επί του θέµατος 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να 
συµµαζευτεί κάπως η απόφαση, 
ωστόσο όλα είναι ρευστά. Αν και 
πρόκειται θεωρητικά για µια κί-
νηση εξυγίανσης και εκσυγχρονι-
σµού της όλης διαδικασίας, η βε-
βιασµένη εφαρµογή της απόφα-
σης όπως έχει συνηθίσει τελευ-
ταία ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις σπασµω-
δικές του κινήσεις, έρχεται να α-
φήσει εκτός επιλεξιµότητας εκα-
τοντάδες χιλιάδες στρέµµατα. Ο 
λόγος είναι απλός: τα περισσό-
τερα µισθωτήρια είναι χειρόγρα-
φα και η γραφειοκρατία που α-
παιτείται για την ανάρτησή τους 
στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, ειδι-
κά σε περιπτώσεις πολλών κλη-
ρονόµων, καθιστά άθλο την προ-
ετοιµασία µέσα σε έναν κοντινό 
χρονικά ορίζοντα.

Συνεπώς ο εκνευρισµός των 
παραγωγών που τοποθετούν το 
ζήτηµα ψηλά στις διεκδικήσεις 
τους ενόψει των επερχόµενων κι-

νητοποιήσεων είναι δικαιολογη-
µένος. Ακόµα µια φορά αιφνιδιά-
ζονται από τους ιθύνοντες µε απο-
φάσεις σχεδόν εκδικητικές για τη 
µεγαλύτερη µερίδα των αγροτών. 

Η εν λόγω ΥΑ επισηµαίνει ό-
τι η µη δήλωση του συνόλου της 
έκτασης που κατέχει ένας γεωρ-
γός επισύρει κυρώσεις/µειώσεις 
από τη χορήγηση των ενισχύσε-
ων. Να σηµειωθεί ακόµα µια πα-
ράµετρος, την οποία επισηµαί-
νουν λογιστές και η οποία απο-
καλύπτει πως πρόκειται για ακόµα 
µια απόφαση γραµµένη στο πόδι. 

Το θέµα της υποχρέωσης ή ό-
χι, ηλεκτρονικής σύνταξης είναι 
απόφαση της ΑΑ∆Ε. Συνεπώς θα 
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑ∆Ε και να λυθεί 
άµεσα το θέµα, πολύ πριν ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες σύνταξης της 
δήλωσης καλλιέργειας του 2022. 
Μέχρι τότε, οι παραγωγοί θα πρέ-
πει να βρουν τους ιδιοκτήτες προ-
κειµένου να προχωρήσουν εκ νέ-
ου στη σύνταξη ηλεκτρονικού µι-
σθωτηρίου. Να ψάξουν να βρουν 
όλα τα χειρόγραφα µισθωτήρια 
που βρίσκονται σε ισχύ προκειµέ-
νου να τα αντικαταστήσουν, κάτι 
που συνεπάγεται επιπλέον έξοδα 
σε µελετητές και λογιστές. 

Δύσκολη
συγκυρία για 
παραγωγούς
ρυζιού

Ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια 
ζητάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2022

Η ευρωβουλευτής της Ν∆, Μαρία 
Σπυράκη έθεσε ερώτηµα στην 

Κοµισιόν για επιπλέον δυνατότητες 
ενίσχυσης των Ελλήνων 

ορυζοπαραγών.

Πίστωση χρόνου 
έως τις αρχές 
του 2023 για 
τη χωροθέτηση 
των ΠΟΑΥ 
προανήγγειλε ο 
υπουργός Λιβανός 
από το βήµα του 
2ου Συνεδρίου 
Ιχθυοκαλλιέργειας.

Σε νέα παράταση η χρονίζουσα χωροθέτηση ζωνών
για τις ιχθυοκαλλιέργειες, σε οµηρεία επενδύσεις
Σε διαδικασία νέας παράτασης εισέρχεται η χωροθέτηση των ειδικών 
χωροταξικών ζωνών γνωστών ως ΠΟΑΥ στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, 
όπως ανέφερε από το βήµα του 2ου Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιεργειών, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός. Για το ίδιο θέµα ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόσθεσε ότι θα εκδοθούν εγκαίρως 
τα προεδρικά διατάγµατα που απαιτούνται για κάθε µία από τις 23 διαφορετικές 
ΠΟΑΥ της χώρας – που ανοίγουν οριστικά τον δρόµο για την χωροθέτηση - και 
µάλιστα πριν λήξει η προθεσµία αυτή του επιπλέον ενός έτους. Η τελευταία 
παράταση, έληξε τον περασµένο Νοέµβριο, χωρίς µέχρι στιγµής να έχει δοθεί 
νέα, κάτι που σύµφωνα µε τον κύριο Λιβανό θα διευθετηθεί µέσα από το επόµενο 
νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο θα συνοδεύεται µε ειδική 
διάταξη περί παράτασης που θα δίνει πίστωση χρόνου περίπου έως τις αρχές 
του 2023. Ωστόσο υφίσταται µία σειρά άλλων ζητηµάτων, µεταξύ των οποίων και 
η έλλειψη προσωπικού για να εξετάσει τους φακέλους στα αρµόδια υπουργεία 
καθώς και σε λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς. Επιπλέον οι ελλείψεις που 
παρουσιάζονται σε φακέλους για επιµέρους ΠΟΑΥ συνιστούν βασικό εµπόδιο για 
την υλοποίηση επενδύσεων στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Έχει και κόστος
Βεβιασµένη εφαρµογή 

της απόφασης και 
σπασµωδικές κινήσεις 

εκ µέρους του 
ΟΠΕΚΕΠΕ αφήνουν 

εκτός επιλεξιµότητας 
εκατοντάδες χιλιάδες 

στρέµµατα



Κυκλοκόνιο 
στους ελαιώνες
Ψεκασμοί φυλλώματος ακόμη και 
σε ελαιόδεντρα χωρίς συμπτώματα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Καθώς η συγκοµιδή ελαιό-
καρπου έχει αγγίξει το ζενίθ 
της φέτος, µία χρονιά ιδιαί-
τερα όψιµη, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Καβάλας εφι-
στούν την προσοχή σε ελαιο-
καλλιεργητές της Βόρειας Ελ-
λάδας και συγκεκριµένα της 
Θράκης, για προσβολές από 
κυκλοκόνιο. Στην ανακοίνω-
σή τους, οι ειδικοί µιλούν για 
ανάγκη εφαρµογής ψεκασµών 
φυλλώµατος µε τη χρήση κα-
τάλληλου φυτοπροστατευτι-
κού σκευάσµατος ή χαλκού-
χου σκευάσµατος στους ελαι-
ώνες της Θράκης για προστα-
σία από τον µύκητα που προ-
καλεί την ασθένεια, η οποία 
ενδηµεί στο Βορειοανατολικό 
άκρο της χώρας και εµφανίζε-

ται κυρίως στα φύλλα των ε-
λαιόδεντρων µε την ανάπτυ-
ξη χαρακτηριστικών κηλίδων. 

Το κυκλοκόνιο πέρα από 
τις κηλίδες στα φύλλα, προ-
καλεί επίσης προοδευτικά και 
φυλλόπτωση στα ελαιόδεντρα 
καθώς και µία γενικότερη ε-
ξασθένισή τους. Οι γεωπόνοι 
προειδοποιούν επίσης πως τα 
συµπτώµατα του µύκητα δεν 
είναι πάντα ορατά και η αδυ-
ναµία εντοπισµού τους δεν α-
ποτελεί λόγο εφησυχασµού 
για τον καλλιεργητή, καθώς 

σε περίπτωση που ο ελαιώ-
νας αφεθεί αψέκαστος και α-
περιποίητος, θα αποτελέσει ε-
στία εξάπλωσης της ασθένει-
ας στην ευρύτερη περιοχή, 
σε βαθµό που εξαρτάται από 
τις εκάστοτε µικροκλιµατικές 
και καιρικές συνθήκες. Ειδι-
κή µνεία γίνεται για τους ε-
λαιώνες που, λόγω του γεω-
µορφικού ανάγλυφου, διαθέ-
τουν υψηλές τιµές υγρασίας 
σε συνδυασµό µε θερµοκρα-
σίες κατάλληλες για την ευ-
νοϊκή ανάπτυξη της ασθένει-
ας, όπου πρέπει να δοθεί ιδι-
αίτερη βαρύτητα στον κατάλ-
ληλο ψεκασµό ώστε να περιο-
ριστούν εξάρσεις της ασθένει-
ας γρήγορα και αποτελεσµα-
τικά πριν επεκταθούν.

Απολύµανση των τοµών 
Οι γεωπόνοι τονίζουν επί-

σης στους καλλιεργητές ότι 

παραµονεύει και η ασθένεια 
της καρκίνωσης στους ελαι-
ώνες, η οποία προκαλείται α-
πό την είσοδο του βακτηρίου 
Pseudomonas syringae στις 
πληγές και σχισµές του φλοιού 
των κλάδων της ελιάς. Τα χαλ-
κούχα σκευάσµατα είναι απο-
τελεσµατικά, µε τους ειδικούς 
να συνιστούν καταπολέµηση 
της καρκίνωσης ταυτόχρονα µε 
το κυκλοκόνιο, ενώ τονίζουν 
και την ανάγκη απολύµανσης 
των τοµών και ευρύτερα των 
πληγών µε ένα πυκνό διάλυ-
µα χαλκούχου σκευάσµατος ή 
µε τις αλοιφές κλαδέµατος που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο. Ε-
πίσης απαιτείται η απολύµαν-
ση των κλαδευτικών εργαλεί-
ων καθώς και κάθε άλλη ενέρ-
γεια η οποία συµβάλλει στην 
αποφυγή διάδοσης της καρκί-
νωσης σε άλλους ελαιώνες της 
περιοχής ή άλλων περιοχών.

Από Ιανουάριο λίπανση στις µηλιές προς αποφυγήν τροφοπενιών
Η κατάλληλη θρέψη των δέντρων µηλιάς, πέραν της αύξησης των 
αποδόσεων, ενισχύει την ποιότητα των µήλων, επιδρά στη µείωση της 
πιθανότητας εκδήλωσης ανωµαλιών στη φυσιολογία των καρπών (πικρή 
κηλίδωση, µικροκαρπία και µεταχρωµατισµοί), ενώ παράλληλα αυξάνει 
και το χρόνο συντήρησής τους. Η λίπανση της µηλιάς γίνεται τµηµατικά 
την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Η καλλιέργεια της µηλιάς είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τροφοπενίες, µε αποτέλεσµα η έλλειψη θρεπτικών 
στοιχείων να εκδηλώνεται µε έντονα συµπτώµατα, όπως ο αποχρωµατισµός 
των φύλλων και η κακή καρπόδεση, µε πιο συνήθη ανόργανα στοιχεία που λείπουν 
από τον ελληνικό οπωρώνα να είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το βόριο και το 
µαγγάνιο. Στα µηλοειδή, ο ρόλος του ασβεστίου είναι ο πιο καθοριστικός για την 
ποιότητα και την ικανότητα συντήρησης των καρπών, µε τις µέσες ανάγκες των 
δέντρων να αγγίζουν τα 13,5 κιλά/στρέµµα/έτος, ενώ η προσθήκη αζώτου και 
καλίου στο έδαφος συνήθως γίνεται ετησίως ή ανά διετία, ανάλογα 
την κατάσταση του εδάφους και τις ανάγκες της εκάστοτε ποικιλίας µηλιάς.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καρκίνωση 
Με την είσοδο του 

βακτηρίου στις πληγές 
και σχισµές του φλοιού 
των κλάδων της ελιάς

Ωίδιο στο κουνουπίδι 
Η ασθένεια του ωίδιου οφείλεται στη 
δράση του µύκητα Erysiphe 
cruciferarum. Υπό βέλτιστες (για το 
µύκητα) συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας, στην ανώτερη πλευρά του 
φυλλώµατος του κουνουπιδιού 
αναπτύσσεται ένα λευκο-γκρι στρώµα 
που µοιάζει µε αλεύρι. Η ασθένεια 
οδηγεί σε σηµαντικές απώλειες 
παραγωγής στα φυλλώδη λαχανικά 
και δη στο κουνουπίδι.  Σε περίπτωση 
έντονων προσβολών, οι γεωπόνοι 
συνιστούν ψεκασµό µε κατάλληλο 
θειούχο φυτοπροστατευτικό 
σκευάσµατα, καθώς και αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων φύλλων και 
τυχόν υπολειµµάτων στην 
καλλιέργεια. Σε γενικές γραµµές να 
σηµειωθεί ότι η αντιµετώπιση του 
ωίδιου περιλαµβάνει τις ίδιες 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται για 
τον έλεγχο του περονόσπορου. 
Πολλοί παραγωγοί επιλέγουν να 
ξεκινήσουν την καλλιέργεια πιο αργά 
για να αποφύγουν τις συνέπειες της 
ασθένειας, ενώ επιλέγουν 
διαφορετικές τοποθεσίες ανά 
φύτευση. 

Βακτηρίωση στις καρυδιές
Η βακτηρίωση προκαλείται από τον 
µύκητα. Η ασθένεια προκαλεί µικρές, 
υδατώδεις και βυθισµένες κηλίδες οι 
οποίες αργότερα µεγαλώνουν και 
µαυρίζουν. Στους νεαρούς καρπούς οι 
προσβολές συνήθως ξεκινούν από την 
άκρη, στην περιοχή του 
αποξηραµένου στίγµατος. Οι µικροί 
καρποί πέφτουν, ενώ αν η µόλυνση 
γίνει αργότερα έχουµε µαύρισµα της 
ψίχας και πρώιµη πτώση του 
καρυδιού.
Ενώ προσβάλλει και τους καρπούς 
όπου και προκαλεί πτώση των µικρών 
καρπών και µαύρισµα της ψίχας. Οι 
προσβεβληµένοι ιστοί παίρνουν ένα 
χρώµα βαθύ πράσινο ελαιώδες και 
αργότερα ξηραίνονται και γίνονται 
καστανοί µέχρι καστανόµαυροι. Οι πιο 
ευνοϊκές θερµοκρασίες για τις 
µολύνσεις είναι µεταξύ 12 και 20oC, 
ενώ παράλληλα έχει διαπιστωθεί πως 
η συνεχής διαβροχή µε νερό των 
φύλλων συντελεί κατ’ εξοχήν στην 
εκδήλωση επιδηµιών. Σε περίπτωση 
προσβολής οι γεωπόνοι συστήνουν 
κλάδεµα και καταστροφή µε φωτιά 
των έντονα προσβεβληµένων 
βλαστών της καρυδιάς και ψεκασµό 
µε εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
µυκητοκτόνο.

Σκευάσµατα
SIPCAM Hellas: Hidroval 40WG
BAYER Hellas: Copperfield 20WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΕΦΟ∆ΙΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Την ενέργεια που χρειάζο-
νται τα πυρηνόκαρπα, προ-
κειµένου να πραγµατοποι-
ήσουν όλες τις απαραίτητες 
ενζυµικές αντιδράσεις που 
είναι υπεύθυνες για την έξο-
δο του δέντρου από τον λή-
θαργο στον οποίο βρίσκο-
νται αυτό το διάστηµα και 
την έναρξη της βλαστικής 
ανάπτυξης παρέχουν προ-
ϊόντα στην αγορά νέας τε-
χνολογίας, όπως οι βιοδιε-
γέρτες. Ταυτόχρονα, τα σύ-
µπλοκα που περιέχονται αυτά 
τα σκευάσµατα βελτιώνουν 
τη διαθεσιµότητα, την απορ-
ρόφηση και την αφοµοίωση 
των θρεπτικών συστατικών 
στο εσωτερικό του φυτού δι-
εγείροντας ταυτόχρονα τον 
µεταβολισµό του.

Πρόκειται για ένα φυσικό 
«ντοπάρισµα» των φυτών, 
που έρχεται να διασφαλί-
σει την ευρωστία και την 
παραγωγικότητα των καλ-
λιεργειών πυρηνόκαρπων 
– και όχι µόνο-, σε ένα συ-
νεχώς µεταβαλλόµενο πε-
ριβάλλον. Περιλαµβάνουν 
εκχυλίσµατα φυκών, χουµι-
κά και φουλβικά οξέα, πρω-
τεΐνες και αµινοξέα, χιτοζά-
νη, φυτοορµόνες, ανόργα-
νες ενώσεις, µύκητες και βα-
κτήρια, µε στόχο να «βοηθή-
σουν» την πρόσληψη θρε-
πτικών στοιχείων, την ανά-
πτυξη του φυτού, την ανθε-
κτικότητα της καλλιέργει-
ας σε βιοτικές (έντοµα, πα-
θογόνα) και αβιοτικές κα-
ταπονήσεις (περιβαλλοντι-
κές συνθήκες), καθώς και 
την απόδοση και ποιότη-
τα των τελικών προϊόντων.  

Επιπροσθέτως, έχουν την ι-
κανότητα να διευκολύνουν 
την καλή εγκατάσταση των 
φυτών στο χωράφι και να 
µειώνουν το µεταφυτευτι-
κό στρες.

Άλλωστε, ο λήθαργος α-
ποτελεί φυσιολογικό στά-
διο της ζωής των οπωροφό-
ρων δέντρων όπου παρατη-
ρείται προσωρινή αναστο-
λή της ανάπτυξης και της α-
ναπαραγωγικής διαδικασί-
ας προκειµένου το φυτό να 
αποθηκεύσει ενέργεια και 
να επιβιώσει στις αντίξοες 
συνθήκες του χειµώνα, ε-
νώ σχετίζεται άµεσα µε τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Εγκατάσταση οπωρώνα 
σε σχήµα Ύψιλον 

Εν τω µεταξύ, µέχρι το Μάρ-
τιο ο παραγωγός πρέπει να 
ασχοληθεί και µε τη φύτευ-
ση νέων δενδρυλλίων πυ-

ρηνόκαρπων. Κατά τον σχε-
διασµό εγκατάστασης ενός 
οπωρώνα και την επιλογή 
υποκειµένου και ποικιλίας, 
ο παραγωγός πρέπει να λά-
βει υπόψη του τις απαιτή-
σεις της ποικιλίας σε ψύχος 
για το σπάσιµο του λήθαρ-
γου (ώρες ψύχους κάτω από 
7οC), την περίοδο ωρίµαν-
σης των καρπών, καθώς ε-
πίσης την σύσταση του εδά-
φους (ελαφριά έως µέσης 
σύσταση καλώς αποστραγ-
γιζόµενα προτιµούνται), τη 
δυνατότητα άρδευσης ή ό-
χι, τη ζωηράδα και τη συµ-
βατότητα µεταξύ υποκειµέ-
νου και ποικιλίας. 

Σε εδάφη µε µεγάλη κλί-
ση τα δέντρα συνίσταται να 
φυτεύονται σε ισοϋψείς ή σε 
αναβαθµίδες, ενώ σε εδάφη 
επίπεδα η φύτευση γίνεται 
κατά τετράγωνα, κατά ρόµ-
βους ή κατά γραµµές. Για υ-
ποκείµενα από σπορόφυτα 
ή ζωηρής ανάπτυξης συνή-
θως επιλέγεται η φύτευση 
κατά τετράγωνα, όπου τα 
δέντρα τοποθετούνται στις 
κορυφές τετραγώνου και η 
απόσταση φυτεύσεως είναι 
ίση µε την πλευρά του τε-
τραγώνου ή κατά ρόµβους 
(30-40 δέντρα/στρέµµα). Για 
την επίτευξη πυκνής φύτευ-
σης (90-150 δέντρα/στρέµ-
µα, 5 x 1-3 µέτρα), µε υψη-
λές αποδόσεις και πρώιµη 
είσοδο σε καρποφορία τα 
δέντρα διαµορφώνονται σε 
σχήµα ύψιλον ή V. Σε αυτό 
το σύστηµα η κόµη του δέ-
ντρου αποτελείται από 2 κύ-
ριους βραχίονες που σχη-
µατίζουν γωνία 25-30 µοι-
ρών σε κάθε πλευρά, και ξε-
κινά κοντά στο έδαφος σε 
ύψος 60 εκατοστών. 

Ειδική θρέψη ξυπνά  
από το λήθαργο τα δέντρα
Νέες μέθοδοι φύτευσης για αποδόσεις στα πυρηνόκαρπα

Φυτεύσεις
Σε εδάφη µε µεγάλη 

κλίση τα δέντρα 
συνίσταται να φυτεύ-
ονται σε ισοϋψείς ή 

σε αναβαθµίδες, ενώ 
σε εδάφη επίπεδα η 

φύτευση γίνεται κατά 
τετράγωνα, κατά ρόµ-
βους ή κατά γραµµές

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΨΙΛΟΝ
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Καταπολέµησε τις ασθένειες 
στην καλλιέργειά σου
και απόλαυσε µια πλούσια και 
υγιή σοδειά…σαν έργο τέχνης!

Tο νέο µυκητοκτόνο 
Delan® Gold
µε έγκριση 
στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες 
της ροδακινιάς, 
κερασιάς 
και αχλαδιάς

Η φετινή χρονιά για την δενδροκοµία ή-
ταν γεµάτη µε πολλές και διαφορετικές 
προκλήσεις. Η παγκόσµια πανδηµική κρί-
ση δηµιούργησε µια γενικότερη αβεβαιό-
τητα, τόσο στην κανονικότητα των εργα-
σιών, όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Παράλληλα, ήρθαν να προστεθούν οι ακραίες καιρικές συν-
θήκες που επικράτησαν την άνοιξη, οι οποίες επηρέασαν ποι-
οτικά και ποσοτικά το τελικώς παραγόµενο προϊόν.

Ακόµα και αν οι συνθήκες µεταβάλλονται, η φυτοπροστα-
σία πάντοτε θα αποτελεί έναν από του βασικούς πυλώνες για 
την επιτυχηµένη πορεία της καλλιέργειας. Στα πλαίσια αυτής 
της προσπάθειας, εδώ και έναν χρόνο, η BASF κυκλοφορεί 
στην ελληνική αγορά, το νέο µυκητοκτόνο Delan® Gold µε έ-
γκριση στις δενδρώδεις καλλιέργειες της ροδακινιάς, κερα-
σιάς και αχλαδιάς. Ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, που 
δρα στοχευµένα σε παθογόνα και µεταµορφώνει την παρα-
γωγή, σε έργο τέχνης!

Το Delan® Gold ανήκει στη µεγάλη οικογένεια µυκητοκτό-
νων της BASF µε το εµπορικό σήµα «Delan®», ένα από τα 
πλέον αναγνωρισµένα εµπορικά ονόµατα της δενδροκοµίας 
παγκοσµίως. Έχει ειδικά σχεδιασµένη φόρµουλα και περιέχει 

τη δραστική ουσία Dithianon. Η δραστική ουσία Dithianon έ-

χει έναν ξεχωριστό, πολυθεσικό τρόπο δράσης. και µπορεί να 

µπλοκάρει την ανάπτυξη του µύκητα, παρεµβαίνοντας σε δι-

αφορετικά βιοχηµικά µονοπάτια. Επιπλέον και σύµφωνα µε 

τον FRAC, το Dithianon ανήκει σε χηµική οµάδα χαµηλού ρί-

σκου για εµφάνιση ανθεκτικότητας, καθιστώντας το σηµαντι-

κό εργαλείο στα προγράµµατα ψεκασµού. Η 

δραστική ουσία έχει µεγάλη αντοχή στην έκ-

πλυση, ανακατανέµεται µε την παρουσία υ-

γρασίας και προσφέρει µεγάλη διάρκεια δρά-

σης. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί α-

πό νωρίς στα πρώτα στάδια της καλλιέργει-

ας, σε ένα προληπτικό πρόγραµµα ψεκασµού 

προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα. 

Για την καινούρια καλλιεργητική σεζόν, το Delan® Gold θα α-

ποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του παραγωγού 

και θα ενισχύσει την φαρέτρα του για αποτελεσµατική φυτο-

προστασία. Καταπολέµησε τις ασθένειες στην καλλιέργειά σου 

και  απόλαυσε µια πλούσια και υγιή σοδειά…σαν έργο τέχνης! 

Το µέλλον της γεωργίας ξεκινά εδώ!

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΗΣ BASF ΕΛΛΑΣ

Visit us on www.agro.basf.gr Ι Follow us on Facebook and 

Instagram Ι Listen our Podcasts
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο.

 Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα  και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από κάθε 

χρήση. ∆είτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα πριν χρησιµοποιήσετε τα προϊόντα. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777
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TΗΣ   ΕΦΗΣ ΠΙΣΚΟΠΟΥ*

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η κλιµατική 
αλλαγή είναι ήδη εδώ µε τις ζηµιογόνες 
συνέπειες της να γίνονται όλο και συχνό-
τερα αντιληπτές πρωτίστως σε όλους όσους 
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα. Οι καταστροφές του φυτικού κε-
φαλαίου και οι ασυνήθιστα έντονες αβι-
οτικές πιέσεις στις οποίες υπόκεινται οι 
καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα κρίσιµα φαι-
νολογικά στάδια, θέτουν σε αµφισβήτη-
ση την γεωργική παραγωγή µε ανυπολό-
γιστες κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες.  
Απόρροια της ανοδικής θερµοκρασίας του 
πλανήτη πέρα από την  αυξηµένη συχνό-
τητα ακραίων καιρικών φαινοµένων είναι 
και η επικράτηση ήπιων χειµώνων, µε ε-
πακόλουθο τη µείωση της συσσώρευσης 
ψύχους σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές 
και αύξηση φαινοµένων διαταραχών λη-
θάργου στα φυλλοβόλα δένδρα.

Ο λήθαργος αποτελεί φυσιολογικό στά-
διο της ζωής των οπωροφόρων δένδρων 
όπου παρατηρείται προσωρινή αναστολή 
της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας προκειµένου το φυτό να απο-
θηκεύσει ενέργεια και να επιβιώσει στις 
αντίξοες συνθήκες του χειµώνα, ενώ σχε-
τίζεται άµεσα µε τις περιβαλλοντικές συν-
θήκες. Συγκεκριµένα, οι κύριοι αβιοτικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την διακοπή 
του ληθάργου είναι η φωτοπερίοδος αλ-
λά και οι ώρες ψύχους που χρειάζεται να 
συσσωρευτούν κατά τη διάρκεια του χει-

µώνα. Γενικά, οι ανάγκες των οπωροφό-
ρων δένδρων ως προς τις ώρες ψύχους δι-
αφέρουν µεταξύ των ειδών και των ποι-
κιλιών, ενώ στην περίπτωση που δεν κα-
λυφθούν οι ανάγκες αυτές παρατηρού-
νται διάφορες δυσµενείς επιπτώσεις κατά 
τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου. 

Συγκεκριµένα, η µη οµαλή έξοδος α-
πό τον λήθαργο µπορεί να επιφέρει κα-
θυστέρηση στο χρόνο άνθησης και έκπτυ-
ξης των οφθαλµών, κακή ποιότητα ανθέ-
ων και µειωµένη καρπόδεση, επιδρώντας 
αρνητικά στις τελικές αποδόσεις και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, 
µε αποτέλεσµα ο παραγωγός να λαµβά-
νει χαµηλή πρόσοδο. 

Η ασφαλής λύση της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α για το «ξύπνηµα» 
των καλλιεργειών

Βάζοντας πάντα ως γνώµονα τις ανάγκες 
του σύγχρονου καλλιεργητή για αυξηµέ-
νες αποδόσεις και ποιοτικότερη παραγω-
γή, επενδύουµε συνεχώς στην αναζήτη-
ση εξειδικευµένων και καινοτόµων προ-
ϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, α-
νταποκρινόµενα στις προκλήσεις της γε-
ωργίας του Αύριο. Έτσι, η Timac Agro | 
ΛΥ∆Α σκοπεύοντας να δώσει τη καλύτε-
ρη λύση στο πρόβληµα της ανοµοιόµορ-
φης εξόδου των δένδρων από τον λήθαρ-
γο, ανανεώνει και διευρύνει την γκάµα 
των βιοδιεγερτών της εισάγοντας ένα νέο 
και καινοτόµο προϊόν κατάλληλο για ό-
λες τις δενδρώδεις καλλιέργειες που λη-
θαργούν, το SEACTIV AVANCE. 

 Έπειτα από τη διεξαγωγή πολυετούς έ-
ρευνας στο Παγκόσµιο Κέντρο Έρευνας 
και Καινοτοµίας CMI (Centre Μondial de 
l’Ιnnovation) του οµίλου Roullier, σε συ-
νεργασία µε καταξιωµένα ερευνητικά κέ-
ντρα καθώς και συνεχείς πειραµατικές ε-
φαρµογές στο πεδίο, έχουµε διασφαλί-
σει την ασφάλεια και την αποτελεσµατι-
κότητα του προϊόντος, πληρώντας τα διε-
θνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Το διαφοροποιόν στοιχείο του SEACTIV 
AVANCE εν αντιθέσει µε τα υπόλοιπα προ-
ϊόντα της αγοράς είναι ο συγκερασµός 
των 2 κορυφαίων τεχνολογιών BBC και 
SEACTIV®. Ο αποκλειστικός αυτός συν-
δυασµός παρέχει στην καλλιέργεια την 
απαραίτητη ενέργεια για την πραγµατο-
ποίηση όλων των απαραίτητων ενζυµι-
κών αντιδράσεων που είναι υπεύθυνες 

για την έξοδο του δένδρου από τον λή-
θαργο και την έναρξη της βλαστικής α-
νάπτυξης. Το σύµπλοκο SEACTIV® που 
εµπεριέχεται στην γνωστή γκάµα προϊό-
ντων Fertileader της Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
αλληλοεπιδρά ισχυρά µε την νέα τεχνο-
λογία BBC παρέχοντας διασυστηµατική 
δράση στο εσωτερικό των φυτών λόγω 
της περιεκτικότητας σε αµινοξέα, επιτυγ-
χάνοντας αποτελεσµατική έξοδο από τον 
λήθαργο και οµοιόµορφη βλαστική ανά-
πτυξη. Επιπροσθέτως, ο συνδυασµός των 
δυο αυτών συµπλόκων επιδρά στην αποτε-
λεσµατική θρέψη της καλλιέργειας βελτι-
ώνοντας την διαθεσιµότητα, την απορρό-
φηση και την αφοµοίωση των θρεπτικών 
συστατικών στο εσωτερικό του φυτού δι-
εγείροντας ταυτόχρονα τον µεταβολισµό 
του. Ακόµα, χάρη στο µόριο IPA, συστα-
τικό του συµπλόκου SEACTIV® διεγείρε-
ται η φωτοσυνθετική δραστηριότητα της 
καλλιέργειας έχοντας ως αποτέλεσµα την 
αυξηµένη παραγωγή βιοµάζας, ενώ ταυ-
τόχρονα η καλλιέργεια προασπίζεται ενά-
ντια σε αντίξοες συνθήκες χάρη στη πα-
ρουσία της γλυκίνης-µπεταΐνης. Έτσι, µε 
το SEACTIV AVANCE επιτυγχάνεται επα-
νέναρξη της καλλιέργειες µε συγχρονισµέ-
νη έκπτυξη οφθαλµών (ανθοφόρων και 
βλαστοφόρων), καθώς επίσης οµοιόµορ-
φη και πρώιµη ανάπτυξη των καρπών, ε-
νώ παράλληλα επιτυγχάνεται µέγιστη έκ-
φραση του δυναµικού της καλλιέργειας 
συντελώντας στις αυξηµένες αποδόσεις.

*J. Product Manager, Timac Agro | ΛΥ∆Α

Κλειδί για την επανέναρξη της καλλιέργειας
ο νέος βιοδιεγέρτης SEACTIV AVANCE

Με διπλή τεχνολογία
Το διαφοροποιόν στοιχείο του 

SEACTIV AVANCE είναι ο 
συγκερασµός των 2 κορυφαίων 

τεχνολογιών BBC και SEACTIV®

Λύση στο πρόβλημα της 
ανομοιόμορφης εξόδου 

των δένδρων από τον 
λήθαργο προσφέρει η 

Timac Agro | ΛΥΔΑ 





Σε σύνολο 18.843 ανοιχτών κωδικών

Με το 50% των αιτήσεων 
οριστικοποιημένες, μικρή 
παράταση Νέων Αγροτών

 Υπολογίζεται πως η πλειοψηφία των ανοιχτών κωδικών θα 
οριστικοποιηθεί με τη βάση να εκτιμάται ήδη πως θα κυμανθεί 
αρκετά υψηλά στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία  

 Το μεσημέρι της Τρίτης 28 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία 
για την οριστικοποίηση των φακέλων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις 18.843 κλείδωσαν οι ανοι-
χτοί κωδικοί στους Νέους Αγρό-
τες και µένει να φανεί πόσες από 
αυτές τις αιτήσεις θα προχωρή-
σουν στο τελικό στάδιο, µετά την 
παράταση που δόθηκε έως τις 28 
∆εκεµβρίου για το «κλικ» της ο-
ριστικοποίησης. 

Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι να 
ανακοινωθεί η παράταση- κυριο-
λεκτικά στην εκπνοή της διορίας 
(14 ∆εκεµβρίου 1.00µ.µ), είχε ορι-
στικοποιηθεί το 50% των αιτήσεων, 
δηλαδή γύρω στις 9.000. Προς το 
παρόν κάθε εκτίµηση για το πού 
θα κυµανθεί ο αριθµός των ορι-
στικοποιήσεων είναι επίφοβη, µε 
έµπειρους µελετητές πάντως να α-
ναφέρουν πως υπολογίζουν ένα 
90% των πρόχειρων αιτήσεων να 
οριστικοποιηθούν. 

Το ίδιο ισχύει για τις προβλέ-
ψεις όσον αφορά τη µοριοδότηση 
ανά Περιφέρεια, ωστόσο είναι εν-
δεικτικό, όπως λέει στην Agrenda 
ιδιοκτήτης µεγάλου µελετητικού 
γραφείου της Λάρισας, ότι κάτω 
από 80 µόρια δεν πέρασε φάκε-
λος από τα χέρια του. O ίδιος ση-
µειώνει µε νόηµα πως δεν είναι 
λίγοι όσοι «δεν έχουν συνειδητο-
ποιήσει ότι θα πρέπει να µείνουν 
στο αγροτικό επάγγελµα (σ.σ και 
µάλιστα ως κατ’ επάγγελµα) για 
8 χρόνια ούτε και τις απαιτητικές 
δεσµεύσεις». 

Για υψηλή βάση κάνουν λόγο 
και µελετητές στην Κεντρική Μα-
κεδονία, εφόσον ο προϋπολογι-
σµός που δόθηκε στην Περιφέ-
ρεια είναι µόλις 62.200.000 ευ-
ρώ (4.447.000 περισσότερα από 
την περασµένη πρόσκληση) την 
ώρα που το πριµ διπλασιάστηκε. 

Σε άµεση συνάρτηση µε την πο-
ρεία αξιολόγησης των φακέλων 
Νέων Αγροτών είναι η καινούρ-
για πρόσκληση των Σχεδίων Βελ-
τίωσης που προγραµµατίζεται για 
το 2022. Ο προγραµµατισµός προ-
βλέπει την έκδοση της πρόσκλη-
σης µετά την έκδοση των προσω-
ρινών πινάκων δικαιούχων των 
Νέων Αγροτών, κάτι που αναµέ-
νεται να γίνει µέσα στην ερχόµε-
νη Άνοιξη. 

Νωρίτερα θα προηγηθεί η προ-
δηµοσίευση του Μέτρου σύµφωνα 
µε τον γενικό γραµµατέα Ενωσι-
ακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ∆ηµή-
τρη Παπαγιαννίδη για την καλύ-
τερη προετοιµασία των αγροτών 
και των µελετητών, ωστόσο ακό-
µα δεν έχει υπάρξει κάποιο χρο-
νοδιάγραµµα. Αξίζει να σηµειω-
θεί εδώ πως τα Σχέδια Βελτίωσης 
των 180 εκατ. ευρώ θα έχουν ως 
κύρια κατεύθυνση την ενίσχυση 
σε «Ψηφιακές & Πράσινες Επεν-
δύσεις», όπως αναφέρθηκε κατά 
τη 10 Επιτροπή Παρακολούθησης 
του ΠΑΑ στη Ναύπακτο. Το ενδια-

φέρον εδώ είναι πως µε αυτόν τον 
τίτλο (Ψηφιακές & Πράσινες Επεν-
δύσεις) έχει παρουσιαστεί ήδη από 
τις αρχές ∆εκεµβρίου ένας κορµός 
προτεινόµενου Μέτρο στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ. Σε αυτό το Μέτρο 
οι επιδοτήσεις αφορούν την κά-
λυψη του κόστους για τον µηχα-
νολογικό εξοπλισµό γεωργίας α-
κριβείας (άρδευση, λίπανση, πα-
ρακολούθηση και ρύθµιση συνθη-
κών θερµοκηπιακών εγκαταστά-
σεων) και αποµακρυσµένου ελέγ-

Μετά την αξιολόγηση Νέων

Σε Ήπειρο, νησιά και Αττική µε βά-
ση και µόνο την εµπειρία της περα-
σµένης πρόσκλησης, το πιο πιθα-
νό είναι να εγκριθεί η συντριπτική 
πλειοψηφία των αιτήσεων. 

Από εκεί πέρα, στόχος των διαχει-
ριστικών αρχών είναι η αξιολόγηση 
των φακέλων (α’ και β’ φάση) και οι 
όποιοι επιτόπιοι έλεγχοι να έχουν τε-
λειώσει το νωρίτερο τον ερχόµενο Α-
πρίλιο. Ώστε, στη συνέχεια, να εκδο-
θεί ο προσωρινός πίνακας δικαιού-
χων και µετά το πέρας των ενστάσε-
ων και την υποβολή συµπληρωµα-
τικών δικαιολογητικών, να πληρω-
θούν όλοι την 1η δόση µέχρι το τέ-
λος της Άνοιξης. Στη διαδικασία της 
αξιολόγησης αναµένεται να συνδρά-
µουν και τα στελέχη των διαχειριστι-
κών αρχών σύµφωνα µε τροποποι-
ητική απόφαση του Μέτρου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
την παράταση στο πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών (η παράταση αφορά µόνο 
ήδη ανοιγµένους κωδικούς) ανα-
φέρεται παράλληλα µεταξύ άλλων 
πως «στην κατεύθυνση ενίσχυσης 
της πολιτικής του ΥπΑΑΤ για προ-
σέλκυση περισσότερων νέων στον 
πρωτογενή τοµέα, υπενθυµίζεται 
ότι ο κ. Λιβανός έχει ανακοινώσει 
την προκήρυξη νέων προσκλήσεων 
για πρόγραµµα Νέων Αγροτών και 
το 2023 και το 2025». 

Μοριοδότηση
Η µοριοδότηση θα είναι ανά 
Περιφέρεια και εξαρτάται 

από τα διαθέσιµα κονδύλια σε 
συνδυασµό µε τον αριθµό των 

αιτήσεων

∆εν είναι λίγοι οι 
υποψήφιοι Νέοι 
Αγρότες που 
κάνουν αίτηση 
χωρίς να έχουν 
συνειδητοποιήσει 
τις πιο αυστηρές 
δεσµεύσεις. 
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Διορία
Η παράταση αφορά όσους έχουν 
δηµιουργήσει στο ΠΣΚΕ κωδικό 
υποβολής αίτησης στήριξης 
µέχρι τις 14.12 και ώρα 13:00, 
και η προθεσµία οριστικοποίησης 
είναι πλέον µέχρι την Τρίτη, 
28.12 και ώρα 13:00. Αιτήµατα 
από-οριστικοποίησης θα γίνονται 
δεκτά µέχρι και τη ∆ευτέρα, 
27/12/2021 και ώρα 13:00.

Μπάτζετ
Τα κονδύλια της πρόσκλησης 
έχουν οριστεί στα 420 εκατ. 
ευρώ. Με το µέσο ποσό 
ενίσχυσης στα 37.500 ευρώ, 
οι δικαιούχοι θα κυµανθούν 
κοντά στους 11.200.

Εγκρίσεις
Στόχος των αρχών είναι οι 
πίνακες µε τις προσωρινές 
εγκρίσεις των Νέων Αγροτών 
να έχουν δηµοσιευθεί µέχρι 
τον ερχόµενο Απρίλιο. 



τα Σχέδια

Μία στις τέσσερις 
αιτήσεις εγγυημένων
δανείων εγκρίθηκε
Με επιτόκιο έως 6,5%, εξασφαλί-
σεις, όταν προβλέπονται, στο 30% 
του κεφαλαίου και µέση διάρκεια 
αποπληρωµής τα 8 έτη, είναι κατά 
κύριο λόγο τα χαρακτηριστικά των 
δανείων που παρέχουν οι Τράπε-
ζες, µέσω του Ταµείου Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω στοιχεία αφο-
ρούν 270 εγκεκριµένα δάνεια 
(σε σύνολο 1.086 αιτήσεων έως 
σήµερα), σύµφωνα µε στοιχεία 
που παρουσίασε ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Θεσµικής Υποστή-
ριξης και Αξιολόγησης της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ, Κωνσταντίνος Αποστολό-
πουλος. Όπως είναι φυσικό, για 
πάνω από το 70% των εγκεκριµέ-
νων δανείων δεν ζητήθηκαν εξα-
σφαλίσεις, καθώς το Πρόγραµ-
µα Αγροτικής Ανάπτυξης µπαίνει 
εγγυητής για το 80% του κεφα-
λαίου. Σύµφωνα µε τα όσα ανέ-
φερε ο κ. Αποστολόπουλος κα-
τά την 10η Επιτροπή Παρακολού-
θησης του ΠΑΑ στις 10 ∆εκεµ-
βρίου, το µέσο ύψος αυτών των 
δανείων είναι γύρω στα 30.000 
ευρώ, και για την αποπληρωµής 

τους δόθηκε περίοδος χάριτος 6 
µήνες (για κάτω του 10% των δα-
νείων). Αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
πως το 88% αυτών των δανείων 
αφορά επενδύσεις στις γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις από τις ο-
ποίες ένα 10% προέρχεται από 
νέους γεωργούς. 

Μόλις ένα 37% των αιτήσεων 
αφορά συνδυασµό µε επιχορή-
γηση (δηλαδή όταν ο ενδιαφερό-
µενος είναι ενταγµένος σε πρό-
γραµµα Σχεδίων Βελτίωσης), ε-
νώ το 19% περιλαµβάνει και κε-
φάλαιο κίνησης. Υπενθυµίζεται 
ότι τα εγγυηµένα δάνεια έχουν 
ευρεία επιλεξιµότητα δαπανών ό-
πως κεφάλαιο κίνησης, ζωικό κε-
φάλαιο, ετήσιο φυτικό κεφάλαιο 
και µεταχειρισµένο εξοπλισµό.

Το Ταµείο Μικροπιστώσεων
Παράλληλα ο κ. Αποστολόπου-

λος παρουσίασε και τα γενικά χα-
ρακτηριστικά του Ταµείου Μικρο-
πιστώσεων για τον πρωτογενή το-
µέα στο οποίο διαχειριστής είναι 
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα. Η συµµετοχή του  ΠΑΑ 2014-
2020 θα είναι 21,5 εκατ. ευρώ για 
δάνεια ύψους 3.000-25.000 ευ-
ρώ. Το επιτόκιο θα είναι µειωµέ-
νο κατά 50% σε σχέση µε αυτό της 
αγοράς, ενώ σκοπός των αρχών 
είναι όσοι λαµβάνουν το δάνειο 
να µην παρέχουν εξασφαλίσεις 
και παράλληλα να τους παρέχε-
ται τεχνική στήριξη για τις ανά-
γκες της επένδυσής τους. 

Για λίγους η πρόσκληση
αγροτικών επενδύσεων 
Προβληµατισµός επικρατεί για το 
µέγιστο ποσό προϋπολογισµού των 
έργων που θα επιδοτούν τα Σχέδια 
Βελτίωσης του 2022, µε τις 
πληροφορίες της Agrenda να 
αναφέρουν πως οι διαχειριστικές 
αρχές περιµένουν πρώτα να δουν 
πώς θα κλείσει η πρόσκληση των 
Νέων Αγροτών. Τα χρήµατα για τα 
Σχέδια Βελτίωσης είναι πολύ λίγα 
(180 εκατ. σε σχέση µε τα 600 που 
υπερδεσµεύτηκαν στην περασµένη 
πρόσκληση) και εκτιµάται πως ο 
µέγιστος προϋπολογισµός που θα 
επιτρέπεται ανά έργο θα κυµανθεί 
κοντά στα 100.000 ευρώ ώστε να 
διευρυνθεί ο αριθµός των 
δικαιούχων. Μάλιστα, είναι πιθανό 
να τεθεί και ελάχιστο όριο 
προϋπολογισµού κοντά στα 25.000 
ευρώ. Όπως και να έχει τα κριτήρια 
ένταξης και δεσµεύσεων θα είναι 
αυστηρότερα από την περασµένη 
πρόσκληση. Πάντως, ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ 
ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας είχε κάνει 
λόγο στο παρελθόν για µέγιστο 
τα 130.000 ευρώ στη φυτική 
παραγωγή και 200.000 στη ζωική.

χου,  επενδύσεις θερµοκηπιακών 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα υ-
δροπονίας/αεροπονίας και ψηφι-
ακός εξοπλισµός ρύθµισης και ε-
λέγχου παραγωγής κ.ο.κ. Μένει να 
φανεί λοιπόν αν οι αρµόδιες αρ-
χές θα ακολουθήσουν τη στρατη-
γική αυτή και για την προκήρυξη 
του 2022. Πάντως, εκτιµάται πως 
θα είναι αυξηµένες οι απαιτήσεις 
Τυπικής Απόδοσης στο Μέτρο των 
Σχεδίων Βελτίωσης (12.000 ευρώ, 
ίσως και περισσότερο). 

Μικροπιστώσεις
Θα περάσουν ακόµα αρκε-

τοί µήνες έως ότου να 
τρέξει κατ’ ουσίαν το νέο 
Ταµείο Μικροπιστώσεων 

που στήνεται µε 
την εγγύηση του ΠΑΑ 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

Μέτρο 10.1.09 
Σπάνιες Φυλές
Oι ενταγµένοι δικαιούχοι 
της ∆ράσης 10.1.09 
«∆ιατήρηση απειλούµενων 
αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων», κάτοχοι 
ιπποειδών της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης, που δεν είχαν 
καταχωρήσει τον αριθµό 
σήµανσης των ίππων τους, 
µπορούν να τον 
καταχωρήσουν στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα 
µέχρι και την Παρασκευή 7 
Ιανουαρίου 2022.

270

30.000
ΕΥΡΩ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

ΜΕΣΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

30%

ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

6,5% 

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για τις 20-23 Οκτωβρίου προγραµµατίζεται 
πλέον η διεξαγωγή της 29η Agrotica, µετά 
την αναβολή της, καθώς προηγήθηκε σχετι-
κή συµφωνία ΣΕΑΜ και ∆ΕΘ Hellexpo. Υπεν-
θυµίζεται ότι την αναβολή της 29ης Agrotica 
είχαν ζητήσει πριν από µια περίπου εβδοµά-
δα οι εκπρόσωποι του κλάδου των µηχανηµά-
των, λαµβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συν-
θήκες που δηµιουργεί το τελευταίο διάστηµα 
η εξέλιξη της πανδηµίας.

Όπως επισήµανε η ∆ΕΘ Hellexpo, σεβόµενη 
τις ανησυχίες των εκπροσώπων του αγροτι-
κού κλάδου για την εξέλιξη της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, «θέτει τη διαφύλαξη της δηµόσι-
ας υγείας και της ασφάλειας των εκθετών, ε-
πισκεπτών και συνεργατών της, που είναι εκ 
των ων ουκ άνευ παράγοντες για την επιτυ-
χία κάθε έκθεσης». 

Στο σχετικό δελτίο τύπου γίνεται λόγος για 
στενή συνεργασία µε τους φορείς του κλάδου 
που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της 
Agrotica, µε τον εθνικό εκθεσιακό φορέα να 
επισηµαίνει πως «έκρινε πως η µεταφορά της 

Η 29η Agrotica 
μεταφέρεται για 
20-23 Οκτωβρίου  
Μετά την παρέμβαση ΣΕΑΜ συμφωνήθηκε η αναβολή 
και μεταφορά της έκθεσης. Ακυρώθηκε η Agritechnica

Σε εκδόσεις 4 και 5 
µέτρων οι Enduro
Στη λίστα των καλλιεργη-
τών Enduro και Enduro 
Pro για την επόµενη σεζόν 
η Kverneland τοποθετεί τα 
νέα συρόµενα µοντέλα. Tα 
νέα αυτά µοντέλα είναι 
ιδιαίτερα ευπροσάρµοστα 
και επιτρέπουν την εργα-
σία σε βάθος 30 εκατο-
στών (µοντέλο Enduro) 
και 35 εκατοστών (µοντέ-
λο Enduro Pro).

Πιο ισχυροί 
οι Torion της Claas
Αλλαγές στη γκάµα των µε-
γάλων φορτωτών Torion 
κάνει η Claas, προσθέτο-
ντας περισσότερο ισχύ σε 
δύο κορυφαία µοντέλα. Τα 
Torion 1913 και 2014 µε 
τον τετρακύλινδρο κινητήρα 
της Liebherr αποκτούν 222 
και 249 ίππους αντίστοιχα. 
Έτσι, το µοντέλο 1913 φτά-
νει στην µέγιστη ισχύ του 
στις 1150 σ.α.λ. ενώ το µο-
ντέλο 2014 στις 1100 σ.α.λ.

Νέο κτηνοτροφικό 
app για ζωοτροφές
Η Topcon παρουσιάζει µια 
νέα εφαρµογή σίτισης για 
κτηνοτρόφους. Για τους τε-
λευταίους, η εφαρµογή 
TAP Feed, η οποία έχει 
πλέον παρουσιαστεί τόσο 
για κινητά µε λογισµικό 
Android όσο και για συ-
σκευές Apple, είναι µια 
πλατφόρµα διαχείρισης 
ζωοτροφών που επιτρέπει 
και την απευθείας σύνδεση 
µε τον µείκτη ζωοτροφών.

Εκδήλωση 
MeetAgrotech
Η εκδήλωση MeetAgrotech 
που πραγµατοποίησε η 
Agrotech, σε συνεργασία µε 
το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας στις 14 
∆εκεµβρίου, έδωσε την ευ-
καιρία στους φοιτητές του 

Η Kubota απέκτησε 
την AgJunction  
H Kubota Corporation 
αναλαµβάνει όλες τις µε-
τοχές της βορειοαµερικα-
νικής εξειδικευµένης εται-
ρείας AgJunction για τη 
διαµόρφωση της γεωργί-
ας του µέλλοντος προκει-
µένου να µπορέσει να 
προσφέρει λύσεις για την 
αύξηση της παραγωγικό-
τητας και έναν ασφαλή 
εφοδιασµό τροφίµων. 
Όπως αναφέρει, η αυτο-
µατοποίηση των αγροτι-
κών µηχανηµάτων παίζει 
σηµαντικό ρόλο στον αντί-
στοιχο κατάλογο µέτρων.

τµήµατος Γεωπονίας & 
Αγροτεχνολογίας να να 
ανακαλύψουν όλες τις ευ-
καιρίες σταδιοδροµίας στην 
εταιρεία. Στην εκδήλωση 
έγινε µια συνοπτική παρου-
σίαση της κεντρικής φιλοσο-
φίας καθώς και των µοναδι-
κών ευκαιριών καριέρας. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
µε επιλογή βιογραφικών ση-
µειωµάτων για προσωπικές 
συνεντεύξεις το 2022.



Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Εταιρικό σχήμα 
καινοτομίας ιδρύει 
το Γεωπονικό 
Την ίδρυση και λειτουργία ενός κέντρου ικανοτήτων, 
εξειδίκευσης και καινοτοµίας στην ευφυή γεωργία και 
στις νέες τεχνολογίες στον τοµέα της αγροδιατροφής, 
µε την επωνυµία «Smart Agro Hub», δροµολογεί το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Ήδη για τη νέα δοµή υπάρχει, από το περασµένο κα-
λοκαίρι, εγκριτική απόφαση από τη Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ), στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης για τα «Κέντρα Ικανοτήτων», ενώ εδώ και πε-
ρίπου 10 ηµέρες, σύµφωνα µε πληροφορίες, έγινε και 
η σύσταση της εταιρείας spin off (σ. σ. τεχνοβλαστός) 
που θα τρέξει το project. Στο εταιρικό σχήµα Smart Agro 
Hub, που έχει αρχικό µετοχικό κεφάλαιο περί τα 600 χιλ. 
ευρώ, συµµετέχουν και άλλες 14 ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της αγροδιατροφής, 
τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοµατισµών, ψηφια-
κών συστηµάτων κι ενέργειας.

Επιδίωξη της spin off «Smart Agro Hub», όπως εξή-
γησε στην Agrenda ο υπεύθυνος συντονιστής του έρ-
γου, αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Θωµάς Μπαρ-
τζάνας, είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη, την αξιολό-
γηση, την ενσωµάτωση, αλλά και τη χρήση, στην παρα-
γωγική αλυσίδα, νέων, ψηφιακών τεχνολογιών στον α-
γροδιατροφικό τοµέα της Ελλάδας.

Το δροµολογούµενο οικοσύστηµα 
έχει σχεδιαστεί µε σκοπό: 

 Να λειτουργήσει ως χώρος δοκιµής, αξιολόγησής 
και βελτίωσης σχετικών τεχνολογιών από εταιρείες του 
κλάδου (Living Lab).

 Την παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντων και 
συναφών ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα.

 Να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα υψηλής εξει-
δίκευσης προσωπικό µέσω της κατάλληλης εκπαίδευ-
σης και εµπειρίας.

 Να παρέχει συµβουλευτική, συντονισµό, καθοδή-
γηση και εκπαίδευση σε άλλες εταιρείες και οργανι-
σµούς γεφυρώνοντας το κενό ανάµεσα στην έρευνα 
και την εφαρµογή.

 Να λειτουργήσει ως σηµείο επαφής και αντιπροσώ-
πευσης των εταίρων σε συναντήσεις µεταξύ ιδιωτικών 
και δηµοσίων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 Να λειτουργήσει ως ηγέτης στο πεδίο της καινοτο-
µίας στην Ευφυή Γεωργία & Νέες Τεχνολογίες στον α-
γροδιατροφικό τοµέα.

Σε πρώτη φάση το Κέντρο Ικανοτήτων Smart Agrο Hub, 
όπως σηµειώνει ο κ. Μπαρτζάνας, θα επικεντρώνεται σε 
έξι βασικούς τοµείς, οι οποίοι θα λειτουργήσουν µε τη 
µορφή Ενεργών Εργαστηρίων / LiveLabs και αφορούν 
τεχνολογίες και συστήµατα ευφυούς γεωργίας, συστή-
µατα και τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας κ.α.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

έκθεσης θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συµφέ-
ροντα των εκθετών και των επισκεπτών της.». 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τον Οκτώβριο α-
ναµένεται να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης.

Για το 2023 µεταφέρθηκε η Agritechnica
Σε διεθνές επίπεδο, η Agritechnica 2022, 

που ήταν προγραµµατισµένη για τα τέλη Φε-
βρουαρίου, µετά από µια πρώτη αναβολή, τε-
λικά αποφασίστηκε πως δεν θα πραγµατοποι-
ηθεί. «Λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ε-
θνικές και παγκόσµιες εξελίξεις της πανδηµί-
ας του κορωνοϊού, την απότοµη αύξηση του 
αριθµού των µολύνσεων σε πολλές χώρες 
καθώς και τους ταξιδιωτικούς προορισµούς, 
η µεγάλη έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων 
Agritechnica ακυρώνεται και µεταφέρεται 

για δεύτερη φορά», ανακοίνωσε η διοργανώ-
τρια εταιρεία DLG. Η επόµενη ηµεροµηνία για 
την Agritechnica είναι 12 έως 18 Νοεµβρίου 
2023, στο Ανόβερο. Παρόλα αυτά η ψηφια-
κή Agritechnica, που ξεκίνησε τον Νοέµβριο 
του 2021, θα είναι διαθέσιµη όπως είχε προ-
γραµµατιστεί µέχρι τα τέλη Μαρτίου 2022 στην 
ψηφιακή πλατφόρµα «DLG-Connect». Οι επι-
σκέπτες της πλατφόρµας έχουν την ευκαιρία 
να ενηµερωθούν για τρέχουσες προσφορές 
και πληροφορίες από κατασκευαστές γεωρ-
γικών τεχνολογιών, να λάβουν µέρος σε ψη-
φιακές εκδηλώσεις και να δικτυωθούν µε ε-
ταιρείες και αγρότες. 

Σηµειώνεται εδώ πως η Επιτροπή Καινοτο-
µίας του οργανισµού DLG, απένειµε στα πλαί-
σια της ψηφιακής έκθεσης ένα χρυσό και 16 
ασηµένια µετάλλια σε εξαιρετικές καινοτο-
µίες. Tο µοναδικό χρυσό έλαβε η πλατφόρ-
µα της NexaT. Ένα ηλεκτροκίνητο όχηµα µε-
ταφοράς µε πλάτος εργασίας έως και 24 µέ-
τρα που µπορεί να χειριστεί όλα τα στάδια της 
εργασιακής διαδικασίας του αγρότη και είναι 
προετοιµασµένο για πλήρη αυτονοµία. Πρό-
κειται ουσιαστικά για «όλα σε ένα σύστηµα» 
που φροντίζει για κάθε βήµα εργασίας: από 
την καλλιέργεια µέχρι τη σπορά, την προστα-
σία των φυτών και τη συγκοµιδή. 

Ηχηρές απουσίες
Μεγάλες εταιρείες αγροτικών 

µηχανηµάτων όπως AGCO και John 
Deere είχαν ήδη αποφασίσει να 
απέχουν από την Agritechnica
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Κάποιος άλλος
 ∆ιαχρονικό: Είναι πολύ 

κουραστικό να υποκρίνεσαι ότι είσαι 
κάποιος άλλος. 

 ΚΑΠ 2023-2027: Η γεωργία 
αύριο θα είναι πιο δίκαιη, πιο πράσινη 
και θα βασίζεται πιο πολύ στις 
επιδόσεις. Η νέα ΚΓΠ που εγκρίθηκε 
σήµερα αποτελεί ορόσηµο στη 
γεωργική πολιτική της ΕΕ. Η νέα ΚΓΠ 
θα επιδιώκει να εξασφαλίσει βιώσιµο 
µέλλον στους ευρωπαίους γεωργούς, 
να παρέχει στοχευµένη στήριξη σε 
µικρότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
και να προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία 
στα κράτη µέλη ώστε τα ίδια να 
προσαρµόσουν τα µέτρα στις τοπικές 
συνθήκες. Σλοβενική Προεδρία. J. 
Podgoršek, υπουργός Γεωργίας 
Σλοβενίας, 2/12/2021.

 Best Villages: Το Σουφλί 
Έβρου επιλέχθηκε από τον 

Παγκόσµιο 
Οργανισµό 
Τουρισµού-ΠΟΤ 
ως Best Tourism 
Villages, ένα από 
τα καλυτέρα 
παραδείγµατα για 
την ανάπτυξη 
τουρισµού 

υπαίθρου και αγροτουρισµού, ένα 
από τα 41 χωριά που επιλέχθηκαν 
από πάνω από 170 υποψηφιότητες. 
Είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα το 
Σουφλί, η ∆υτική Σάµος και η 
Αλόννησος. «Ο ελληνικός τουρισµός 
του µέλλοντος θα εµπλουτιστεί µε 
πιο ποιοτικές επιλογές και κάθε 
περιοχή θα αναπτύξει τουριστικές 
δυνατότητες µε σεβασµό στη φυσική 
και την πολιτιστική κληρονοµία», 
Υφυπ. Τουρισµού Σ. Ζαχαράκη, 
2/12/2021.

 Νέες καλλιέργειες: Ειδικό πριµ 
για τους αγρότες που εισάγουν νέες 
καλλιέργειες από τις άµεσες 
ενισχύσεις στην ελληνική ΚΓΠ. (1) για 
την καλλιέργεια συγκεκριµένων 
ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και 
οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, 
µικρού βιολογικού κύκλου, (2) για την 
καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών 
ετησίων και (3) για εισαγωγή νέων ή/
και καινοτόµων καλλιεργειών 
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές 
συνθήκες, όπως Κινόα, Χια, Τεφ, 
Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καµελίνα, 
Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, 
ΑΛΗΘΕΙΑ, 10/12/2021.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Από τη χορτοφαγία και τη λιγότερη ζά-
χαρη µέχρι τους influencer και τα τρό-
φιµα βιώσιµης ανάπτυξης, η απόστα-
ση πλέον για το νέο διατροφικό µο-
ντέλο είναι από ότι φαίνεται µικρή… 
Αυτό εξάλλου καταδεικνύει η νέα  πα-
νελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Ελ-
λήνων Καταναλωτών -ΙΕΛΚΑ που πα-
ρουσίασε στο 12ο συνέδριο του από 
την οποία προέκυψαν οι πέντε διατρο-
φικές και καταναλωτικές τάσεις οι ο-
ποίες αναµένεται να διαµορφώσουν 
το λιανεµπόριο τα επόµενα χρόνια.

Τάση 1η: Flexitarians και vegetarians.  
Στην Ελλάδα το ποσοστό των κατα-
ναλωτών που δηλώνουν χορτοφά-
γοι βρίσκεται περίπου στο 4%, δηλα-
δή 400 χιλιάδες πολίτες. ∆ίπλα σε 
αυτή την κατηγορία καταναλωτών υ-
πάρχει η κατηγορία των flexitarians 
ή ηµιχορτοφάγων, καταναλωτών δη-
λαδή που προσπαθούν να υιοθετή-
σουν µία πιο χορτοφαγική διατρο-
φή, αλλά όχι ολοκληρωτικά χορτο-
φαγική. Η κατηγορία αυτή είναι πε-
ρίπου το 15% του πληθυσµού, δηλα-
δή περίπου 1,5 εκατ. πολίτες, και α-

ποτελεί µία πολύ σηµαντική οµάδα. 
Τάση 2η: Plant-based και lab-grown 

τρόφιµα προϊόντα όπως το φυτικό τυ-
ρί, τα φυτικά γάλατα, το κρέας εργα-
στηρίου κλπ υπάρχουν ήδη στην ελ-
ληνική αγορά. Το 14% καταναλώνει 
γαλακτοκοµικά φυτικής προέλευσης, 
το 11% θα έτρωγε κρέας εργαστηρί-
ου, ενώ το 19% του κοινού θεωρεί αυ-
τές τις εναλλακτικές ως πιο υγιεινές. 

Τάση 3η: Μείωση σε ζάχαρη και α-
λάτι. Η πλειοψηφία των καταναλωτών 
(και ειδικά οι µεγαλύτερες ηλικίες) α-
ναµένεται να αφιερώνουν όλο και πε-
ρισσότερο χρόνο για τον σχεδιασµό 
και προγραµµατισµό της διατροφή 
τους. Η στροφή προς εναλλακτικές 
γλυκαντικές ύλες όπως είναι η ζαχα-

ρίνη και η στέβια φαίνεται ότι κερδί-
ζει έδαφος, µε το 26% του κοινού να 
επιλέγει αυτές τις εναλλακτικές. Πα-
ράλληλα ένα 37% του κοινού δηλώ-
νει ότι γενικότερα αποφεύγει την κα-
τανάλωση γλυκών και ζάχαρης. Ακό-
µα πιο έντονη είναι η τάση για τη µεί-
ωση του αλατιού, την οποία επιθυµεί 
το 48% του κοινού.

Τάση 4η: Η Επίδραση των κοινω-
νικών δικτύων στη διατροφή. Όπως 
προκύπτει το 53% του κοινού µαγει-
ρεύει σήµερα έχοντας ανοιχτό το κι-
νητό δίπλα για να βλέπει συνταγές, 
ενώ το 26% έχει ρωτήσει ενεργά συµ-
βουλές µέσω των social media.

Τάση 5η: Κλιµατική αλλαγή και βι-
ώσιµη ανάπτυξη. 

Η ημιχορτοφαγική διατροφή 
και η δύναμη των influencers 
στο ελληνικό τραπέζι και το 
λιανεμπόριο Τις πέντε διατροφικές και καταναλωτικές 

τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν 
το λιανεμπόριο καταγράφει έρευνα ΙΕΛΚΑ

Μόνο το 32% διατίθεται να πληρώσει 
υψηλότερη τιµή για κάποια προϊόντα.

Μειοψηφία οι καταναλωτές που θα πληρώσουν
κάτι παραπάνω για βιώσιµα τρόφιµα

Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη διατροφή αντανακλά την 4η τάση, 
σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ΙΕΛΚΑ. Όπως προκύπτει το 53% του κοινού 
µαγειρεύει σήµερα µε ανοιχτό το κινητό δίπλα για να βλέπει συνταγές, ενώ 
το 26% έχει ρωτήσει ενεργά συµβουλές µέσω των social media. Πλέον το 
φαγητό δεν αρκεί να είναι νόστιµο, πρέπει να είναι και όµορφο για το 75% 
του κοινού, κάτι που αποδίδεται στα social media και την αυξηµένη χρήση 
βίντεο και φωτογραφίας για την µαγειρική σε ποσοστά 27% και 33% 
αντίστοιχα. Τέλος, κλιµατική αλλαγή και βιώσιµη ανάπτυξη είναι η 5η τάση.  
Η πρόθεση αγοράς µε κριτήριο τη διαφάνεια των επιχειρήσεων για τον 
τρόπο λειτουργίας τους καταγράφεται σε ποσοστό 77% στην Ελλάδα, ενώ 
το 67% δηλώνει ότι είναι σηµαντικό για τους ίδιους τα προϊόντα που 
καταναλώνουν να παράγονται µε φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον. 

Με ρόλο
Οι influencers 

θα αποκτή-
σουν πιο ενερ-
γούς ρόλους 

επηρεάζοντας 
τις εξελίξεις

Υγιεινά
Το 19% των 

καταναλωτών 
θεωρεί τα 

Plant-based 
και lab-grown 

τρόφιµα 
πιο υγιεινές 

εναλλακτικές 

15%
Η κατηγορία 

των ηµιχορτο-
φάγων αφορά 

το 15% του 
πληθυσµού, 
δηλαδή 1,5 

εκατ. πολίτες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 Agrenda 39

Έναν πρώτο κύκλο ραγδαίας ανάπτυξης 
φαίνεται ότι διανύει ο ελληνικός αφρώ-
δης οίνος, µε τις προτάσεις των οινοποι-
είων να αυξάνονται, τις διεθνείς αγορές 
να απορροφούν κατά χιλιάδες τις φιά-
λες και την εγχώρια κατανάλωση να ει-
σάγει νέα κριτήρια και συνήθειες στην 
εν λόγω κατηγορία. «Στις προηγµένες 
χώρες, µια συνάντηση θα ξεκινήσει µε 
ένα αφρώδες και θα κλείσει µε ένα γλυ-
κό κρασί», θα πει ο Ντίνος Στεργίδης, εκ 
µέρους της διοργάνωσης Αφρός και Νέ-
κταρ, που γέµισε την αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Hilton στην Αθήνα την περα-
σµένη Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου. 

Εκατοντάδες φιάλες ανοίχτηκαν και 
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δο-
κιµάσουν τις εδραιωµένες ετικέτες ελ-
ληνικών οινοποιίων, κλασικές γαλλικές 
σαµπάνιες και τα γλυκά κρασιά της Σά-
µου κι άλλων ανερχόµενων ζωνών της 
Ελλάδας, όπως η Πάτρα και ο Τύρναβος. 

Κοινή διαπίστωση, ότι τελικά στην Ελ-
λάδα υπάρχει µια διακριτική αγορά που 
αρέσκεται στο να ανοίγει η όρεξή της µε 
αφρώδη κρασιά. Η παγκόσµια τάση θέ-
λει τα ροζέ και τα αφρώδη να είναι οι κα-
τηγορίες µε τη µεγαλύτερη αύξηση πω-
λήσεων. «Αυτό σηµαίνει ότι η τάση αυτή 
θα εκδηλωθεί και στην Ελλάδα» εκτιµά 
ο κ. Στεργίδης ο οποίος παρατηρεί ότι 
µέχρι πρόσφατα «τα αφρώδη κρασιά οι 
Έλληνες τα έκαναν δώρο ή τα κρατάνε. 
Υπάρχουν φιάλες που έχουν πάει από 
σπίτι σε σπίτι, αφού πρώτα πέρασαν λί-
γο χρόνο πάνω στο τζάκι, περιµένοντας 
για µια ειδική περίσταση».

Η δεξιοτεχνική προσέγγιση του Ξινό-
µαυρου για αφρώδεις οίνους, από το Κτή-
µα Κυρ Γιάννη αλλά και από τους συνε-
ταιριστές του Αµύνταιου, συνοµολογούν 
στην πεποίθηση ότι ο ελληνικός αµπε-
λώνας έχει περισσότερα ανεξερεύνητα 
εδάφη από όσα εκτιµάται. Συνηγορώ-
ντας ως προς αυτό και οι πωλήσεις του 
ηµίξηρου Aurelia από Βλάχικο, Μπεκά-

ρι και Ντεµπίνα, τις Ηπειρώτισσες σκλη-
ροτράχηλες ποικιλίες µε τις φιάλες να 
φεύγουν όλες προς εξαγωγή όπως α-
ναφέρει ο ∆ηµήτρης Μηλιώτης από το 
τµήµα πωλήσεων του συνεταιριστικού 
οινοποιείου Ζοίνος. Ο ίδιος εντοπίζει 
και στη δική του γειτονιά την ασταµά-
τητη πλέον επιµονή των Ελλήνων οινο-
ποιών και αµπελουργών να αναδείξουν 
τις γηγενείς ποικιλίες. 

«Οι περισσότεροι σήµερα θα σου πουν 
ότι πουλάνε» παρατηρεί ο Ντίνος Στεργί-
δης που εκτιµά ότι εν καιρώ η τάση αυ-
τή θα µεταφερθεί και στην κατηγορία 
των γλυκών κρασιών, αρκετών εκ των 
οποίων άλλωστε κάνουν θραύση στις α-
γορές του εξωτερικού, όπως τα κρασιά 
του συνεταιρισµού της Σάµου, που ειδι-
κά για την εκδήλωση στο Χίλτον, φύλα-
ξαν µια ειδική εµφιάλωση του 1964, που 
παρά τις δεκαετίες που έχει στην πλά-
τη της, ανέδειξε τον απαράµιλλο χαρα-
κτήρα του σαµιώτικου terroir. 

Φυσαλίδες σε Ξινόμαυρο και
Ντεμπίνα δίνουν κοσμοπολίτικη
δίοδο σε γηγενείς ποικιλίες

Απαίτηση για διαφάνεια τροφίμων, 
ανεβάζει στροφές η ιχνηλασιμότητα
Η απαίτηση των καταναλωτών για 
ολοένα και περισσότερη διαφάνεια 
στην αγορά τροφίµων µετά την παν-
δηµία και τη ραγδαία τεχνολογική 
πρόοδο οδηγεί σε ισχυρή ανάπτυ-
ξη την παγκόσµιας αγορά ιχνηλα-
σιµότητας που αναµένεται να ση-
µειώσει ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 
10,2% τα επόµενα χρόνια.

Το µέγεθος της παγκόσµιας αγο-
ράς ιχνηλασιµότητας τροφίµων άγ-
γιξε τα 4,54 δις δολάρια το 2020 και 
αναµένεται να ανέλθει στα 9,75 δις 
δολάρια έως το 2028, σύµφωνα µε 
νέα µέλετη της Emergen Research.

Αυτή η αύξηση µεγέθους οφεί-
λεται στην αυξανόµενη ζήτηση για 
ολοκληρωµένα συστήµατα ιχνηλα-
σιµότητας, τα οποία αποδεικνύο-
νται στη πράξη πολύ χρήσιµα ερ-
γαλεία ασφάλισης της ποιότητας α-
γροτικών προϊόντων και τροφίµων.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια 
τροφίµων αυξάνονται συνεχώς σε 
εξωκοινοτικές χώρες, ειδικά εκεί-
νες µε έλλειψη προτύπων, κανο-
νισµών και αυστηρών διατάξεων, 
η οποία έχει επιτρέψει έως τώρα 
σοβαρές εκπτώσεις στον χειρισµό 
βρώσιµων αγαθών, µε την επιείκεια 
αυτή να εκθέτει τον τελικό κατανα-

λωτή δυνητικά σε σοβαρό κίνδυνο.
Στην έκθεσή της, η Emergen 

Research αναγνωρίζει πως µε α-
φορµή την πανδηµία ένας αρκετά 
µεγάλος αριθµός καταναλωτών πα-
γκοσµίως έχει αναπτύξει µία σοβα-
ρή φοβία και ανησυχία για την τρο-
φή που αγοράζει, ενώ τον ενδια-
φέρει περισσότερο από ποτέ να µά-
θει τι τρώει και ποιος ήρθε σε επα-
φή µε το προϊόν που καταναλώνει, 

Η διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει 
αρκετές εταιρείες στον κλάδο της 
ιχνηλασιµότητας να επενδύσουν 
περισσότερο µε στόχο την εγκαθί-
δρυσή τους στο παγκόσµιο επιχει-
ρηµατικό στερέωµα του κλάδου και 
να αυξήσουν τα έσοδά τους, ενώ οι 
νέες αυτές επενδύσεις έχουν γεννή-
σει µε την σειρά τους µεγαλύτερη 
ζήτηση από συγκεκριµένους κλά-
δους της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω και 
της ραγδαίας προόδου της τεχνο-
λογίας, η παγκόσµια αγορά ιχνη-
λασιµότητας τροφίµων αναµένεται 
να σηµειώσει ετήσιο ρυθµό ανάπτυ-
ξης 10,2% τα επόµενα χρόνια µε τα 
έσοδα να αναµένεται να αυξηθούν 
κατά 215%, από 4,54 δις δολάρια 
το 2020 σε 9,75 δις δολ. το 2028.

Εντυπωσίασαν 
στην Central 
Wine Fair οίνοι 
από Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα 
και Αττική
Tα κρασιά από τις νέες 
εσοδείες, παλιές 
χρονιές, ειδικές 
εµφιαλώσεις και 
καινούριες ετικέτες 
κέρδισαν τις εντυπώσεις 
στην φετινή Central 
Wine Fair όπου 
συµµετείχαν συνολικά 
600 επαγγελµατίες του 
οίνου και οινόφιλοι.
Συγκεκριµένα 
συµµετείχαν 36 
οινοποιεία από την 
Αττική, τη Στερεά 
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, 
ενώ θετική εντύπωση 
έκανε και η πολυπληθής 
παρουσία νεανικού 
κοινού. Η Θεσσαλία 
έδωσε ηχηρό παρών µε 
πλήθος γηγενών και 
διεθνών ποικιλιών να 
αναδεικνύουν το οινικό 
βάθος της περιοχής.

Οι οινοποιοί βλέπουν να εντείνεται η 
ζήτηση στις εξαγωγές και εγχωρίως. 

Εκτός ΕΕ
Οι ανησυχίες για την 
ασφάλεια τροφίµων 
αυξάνονται συνεχώς 
σε χώρες εκτός ΕΕ µε 
έλλειψη κανονισµών, 
αυστηρών διατάξεων

ΑΓΟΡΑ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2020

2028

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ 
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The Family Farm

Μία επίσκεψη στα 
Harrod’s έδωσε πνοή 
σε κτήμα του 1900 
Ένα ταξίδι στο Λονδίνο πηγή έμπνευσης για τα βιολογικά 
γλυκά από τον οπωρώνα της Ελένη Ντουντουνάκη

Συνταγές
«Οι συνταγές µου βασί-
στηκαν στις συνταγές 

της µάνας µου και 
της γιαγιάς µου, αλλά 

η τεχνοτροπία µου 
προσέγγισε τα νέα 

γούστα και τις τάσεις 
της εποχής», λέει 

η κα. Ντουντουνάκη 
Οι συνταγές µαρµελάδας και 
γλυκού κουταλιού βασίστηκαν 
από την πρώτη στιγµή στο 
ντόπιο πορτοκάλι και στο 
σταφύλι του νησιού.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mε κληρονοµιά την πατρική 
περιουσία, ένα κτήµα που α-
νήκε στην οικογένεια από το 
1900, η Ελένη Ντουντουνά-
κη, έστησε στο Βαρύπετρο Χα-
νίων τον δικό της βιολογικό 
οπωρώνα από τον οποίο συλλέ-
γει πορτοκάλια και λεµόνια, τα ο-
ποία µετατρέπει στη συνέχεια σε µαρ-
µελάδα και γλυκό κουταλιού. «Αφού µεγάλωσα 
τα παιδιά µου και ξεκίνησαν τις σπουδές τους, α-
φοσιώθηκα αρχικά στην παραγωγή και εµπορία 
νωπού βιολογικού πορτοκαλιού», εξηγεί.

Ταξιδεύοντας στις αγορές εκτός της Κρήτης, 
τα χνάρια της έφτασαν έως την Ελβετία. Εκεί δι-
απίστωσε την έλλειψη που υπήρχε σε συσκευα-
σµένο βιολογικό γλυκό κουταλιού. «∆εν υπήρ-
χε γλυκό κουταλιού στα βιολογικά καταστήµα-
τα. Και όταν πήγα στο Harrod’s στο Λονδίνο και 
είδα ότι δεν διέθετε προϊόντα χωρίς ζάχαρη, α-
ναφώνησα: εδώ είµαστε!». 

Με το ερέθισµα που έλαβε, βλέπο-
ντας ότι το γλυκό κουταλιού δεν υ-
πήρχε ούτε ως προϊόν βιολογικού 
φρούτου, ούτε ως προϊόν χωρίς 
ζάχαρη, ξεκίνησε να επεξεργά-
ζεται τα πορτοκάλια της και να 

τα βάζει σε βαζάκια. Όπως περι-
γράφει ένιωσε µεγάλη περηφάνεια 

να δηµιουργεί προϊόντα µε τη γεύση 
και το άρωµα της Κρήτης. «Οι συνταγές 

µαρµελάδας και γλυκού κουταλιού βασίστη-
καν από την πρώτη στιγµή στο ντόπιο πορτοκά-
λι και στο σταφύλι του νησιού. Το σταφύλι είναι 
ειδικά προορισµένο για να γίνεται χυµός και να 
χρησιµοποιείται ως γλυκαντική ουσία αντί της 
ζάχαρης. Οι συνταγές µου βασίστηκαν στις συ-
νταγές της µάνας µου και της γιαγιάς µου, αλ-
λά η τεχνοτροπία µου προσέγγισε τα νέα γού-
στα και τις τάσεις της εποχής. Ήθελα να δηµι-
ουργήσω προϊόντα vegan και χωρίς ζάχαρη µε 
µοναδική γλυκαντική ουσία τον χυµό σταφυ-
λιού. Στα γλυκά και στις µαρµελάδες µου χρη-
σιµοποίησα πορτοκάλι ή λεµόνι κατά 100%». 

Η Ελένη Ντουντουνάκη µεταποιεί τα πορτοκάλια που παράγει για να δηµιουργήσει 
γλυκό κουταλιού και µαρµελάδα µε τα κατάλληλα σάκχαρα, έτσι ώστε η νοστιµιά 
τους να µεταφέρεται στο βαζάκι, ενώ παράγει και νωπά βιολογικά πορτοκάλια.

 Ελένη Ντουντουνάκη
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Οι µαρµελάδες της Τhe Family 
Farm, όπως είναι η ετικέτα που 
φιγουράρει πάνω στα βαζάκια 
της, φιλοξενείται σε ξενοδοχεία 
της οικογένειας Μαµιδάκη, αλλά 
και στα delicatessen καταστήµατα 
Flora Market στη Μύκονο καθώς 
και σε επιλεγµένα σηµεία διάθε-
σης τροφίµων. Όπως περιγράφει 
η κυρία Ντουντουνάκη «τη µεγαλύ-
τερη στήριξη έλαβα από την πόλη 
µου, τα Χανιά. Γνωρίζετε ίσως πό-
σο δύσκολο είναι να σε στηρίξει η 
τοπική κοινωνία στην οποία ανή-
κεις. Τα προϊόντα µου διατίθενται 
µέσα από το δίκτυο της ελαιουργι-
κής βιοµηχανίας, ABEA, αλλά και 
στο δίκτυο δίκαιου και εναλλακτι-
κού εµπορίου, Terra Verde, καθό-
τι πάντοτε µε ενδιέφερε τα προϊό-
ντα µου να εµπεριέχουν κοινωνι-
κή ευαισθησία». 

«Αυτό που µε εξιτάρει περισσό-
τερο είναι ότι γίνοµαι µε τον τρό-
πο µου, πρεσβευτής του καλού 
ελληνικού προϊόντος. Με εξιτά-
ρει επίσης το γεγονός ότι µία α-
γροτισσα έχει εκτός από περιβαλ-
λοντική συνείδηση και κοινωνι-

κή ευαισθησία, καθώς έχω εντά-
ξει στην περιγραφή των προϊόντων 
µου τη γραφή Μπράιγ. Αυτά µπο-
ρεί να κάνει ο Έλληνας αγρότης, 
ο οποίος πλήττεται και ρηµάζεται 
από το κράτος. Οι δυσκολίες δεν 
µε πτοούν και δεν θέλω να τις συ-
ζητάω, γιατί παλεύω να βλέπω τα 
θετικά και αυτά είναι που µε κα-
θοδηγούν στα επόµενά µου βή-
µατα», περιγράφει την διαδροµή 
και την φιλοσοφία της.

Πρόσφατα τα προϊόντα της προ-
σέλκυσαν το ενδιαφέρον ενός κτή-
µατος βιολογικών προϊόντων στην 
Ιταλία. «Εκεί θα στείλω τα πρώτα 
µου προϊόντα εκτός Ελλάδος. Αυ-
τό που κάνω άλλωστε είναι για µέ-
να ένα ταξίδι άκρως γοητευτικό. 
Ξεκίνησα από το Ελληνικό Πρωι-
νό το 2019 µε τη βοήθεια του Ξε-
νοδοχειακού Επιµελητηρίου, πα-
ρουσιάζοντας τότε τα γλυκά κουτα-
λιού και κατάφερα να φτάσω µε το 
«καληµέρα» της επιχείρησής µου 
στη Μύκονο, βλέποντας τα προϊ-
όντα µου να ξεχωρίζουν. Σε αυτά 
τα χρόνια γνώρισα µία Ελλάδα 
όµορφη, έναν όµορφο κόσµο». 

Με προϊόν που ταξιδεύει σε πεντάστερα 
και στα delicatessen της Μυκόνου

THE FAMILY FARM
Εκτός από τις πορτοκαλιές και τις λεµονιές που 

διαθέτει η Ελένη Ντουντουνάκη στα 40 στρέµµατα 
γης που έχει στην ιδιοκτησία της, τα τελευταία χρόνια 

φύτεψε και αβοκάντο, το οποίο αποτελεί έναν νέο 
παραγωγικό προσανατολισµό για τα επόµενα χρόνια.

Και στην Ιταλία
Πρόσφατα τα προϊόντα 

της Family Farm προσέλ-
κυσαν το ενδιαφέρον ενός 

κτήµατος βιολογικών 
προϊόντων στην Ιταλία

ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ 

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

agrenda@agronews.gr

Σύμβουλος
Φάρμα Κουκάκη 
με Δ. Ζακαλκά
Θέση εξωτερικού συµβούλου 
ανέλαβε ο ∆ηµήτρης Ζακαλκάς στη 
Φάρµα Κουκάκη, µε αρµοδιότητες 
την Εταιρική Επικοινωνία και το 
λειτουργικό Marketing. Πρόκειται 
να επιµεληθεί την αναδιοργάνωση 
του τµήµατος Marketing και τη 
στελέχωσή του καθώς και το 
σχεδιασµό όλης της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας µε επανατοποθέτηση 
του συνολικού αποτυπώµατος της 
εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Μεταγραφή 
Από Unilever
στη Chanel
Ο γαλλικός οίκος πολυτελών ειδών 
Chanel όρισε το στέλεχος της 
Unilever, Leena Nair, ως τη νέα του 
γενική διευθύνουσα σύµβουλο, στο 
Λονδίνο. Η καριέρα της Nair στην 
παγκόσµια εταιρεία καταναλωτικών 
ειδών µετράει 30 χρόνια, πιο 
πρόσφατα στη θέση της επικεφαλής 
ανθρώπινου δυναµικού και µέλος 
εκτελεστικής επιτροπής Unilever.

Διάκριση ΓΠΑ
Τιμητική στη
Ρωξάνη Μάτσα
Tιµητική διάκριση απονέµει στη 
Ρωξάνη Μάτσα ο Σύλλογος 
Αποφοίτων Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών για την 
πολυετή και επιτυχηµένη 
ενασχόλησή της στην αµπελουργία. 
Η διάκριση αυτή αποτελεί τιµή και 
για την οινοποιία Μπουτάρη που 
συνεργάζεται µε την εµβληµατική 
αµπελουργό από το 1980.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τελευταία 
ευκαιρία 
για πολυετείς 
ενισχύσεις σε 
Βιολογικά και 
Απονιτροποίηση
Καταργούνται από τη νέα προγραμματική 
περίοδο τα Μέτρα διατήρησης Βιολογικής 
Γεωργίας και Απονιτροποίησης. Μόνο για 
νέες δεσμεύσεις θα βγει το Κομφούζιο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τελευταία ευκαιρία ένταξης σε πρόγραµµα Απονιτρο-
ποίησης (διετία) και ∆ιατήρησης Βιολογικής Γεωργίας 
(τριετία) αποτελούν οι σχετικές προκηρύξεις που ανα-
µένονται σύντοµα, καθώς από τη νέα ΚΑΠ τα δύο αυ-
τά Μέτρα µεταφέρονται στα eco-schemes των άµεσων 
ενισχύσεων και καταργούνται από το ΠΑΑ. 

Πρόκειται για δύο πριµοδοτήσεις που προσφέρουν 
µεγάλη βοήθεια έως σήµερα στις αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις της χώρας και αναµένεται η µεταφορά τους στις 
άµεσες ενισχύσεις να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την 
ενίσχυση που λάµβαναν στα πλαίσια των συγκεκριµέ-
νων Μέτρων οι δικαιούχοι. 

Ο λόγος είναι πως τα 425 εκατ. ευρώ (ετησίως) των 
οικολογικών σχηµάτων θα µοιράζονται σε 12 δράσεις, 
µε όλες τις αιτήσεις ένταξης να είναι υποχρεωµένη η 
Ελλάδα να τις κάνει δεκτές εφόσον τηρούνται οι βασι-
κές προϋποθέσεις, δίχως επιλαχόντες όπως γίνεται ό-
ταν δεν επαρκούν τα κονδύλια στα Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει πως ετησίως το µείγ-
µα των δικαιούχων και ο αριθµός τους µπορεί να αλ-
λάζει µε άµεση επίπτωση (αρνητική ή ακόµα και θετι-
κή) στο ύψος του πριµ. Σε αντίθεση και πάλι µε τα µέ-
τρα Αγροτικής Ανάπτυξης όπου το ύψος της ενίσχυσης 
παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσε-
ων παρέχοντας µία κάποια ασφάλεια στον δικαιούχο. 

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω ας πά-
ρουµε υπόψη την πρώτη πρόσκληση Απονιτροποίησης 

2017. Τότε εντάχθηκαν 4.000 δικαιούχοι και έµειναν 
πίσω αιτήσεις από περίπου 12.000 επιλαχόντες. Με τη 
µεταφορά του Μέτρου στα οικολογικά προγράµµατα των 
άµεσων πληρωµών, και οι 16.077 αιτήσεις θα έπρεπε 
να ικανοποιηθούν µε το µπάτζετ που έχει προβλεφθεί.

Αναλυτικότερα περιγράφοντας τις νέες γεωργοπε-
ριβαλλοντικές δράσεις στο ΠΑΑ 2023-2027, ο ∆ηµή-
τρης Λιανός της ΛΚΝ Ανάλυσις (σύµβουλος για τη νέα 
ΚΑΠ)κατά τη 10η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 
στη Ναύπακτο (10 ∆εκεµβρίου) ανέφερε: «Εδώ ουσι-
αστικά διατηρείται το ίδιο µείγµα παρεµβάσεων, εξαι-
ρουµένης της Νιτρορύπανσης. ∆ιότι οι δεσµεύσεις της 
Νιτρορύπανσης πλέον εξυπηρετούνται µέσω των οικο-
λογικών προγραµµάτων (eco-schemes). Γι’ αυτές δη-
λαδή τις πρόσθετες υποχρεώσεις που αναλάµβανε ο 
παραγωγός πλέον θα σταθµίζεται η απώλεια εισοδή-
µατος ή το πρόσθετο κόστος µέσω των eco-schemes».

Παρουσιάστηκε η µοριοδότηση στα Βιολογικά
Για τη µεταβατική περίοδο και την ερχόµενη πρόσκλη-

ση Βιολογικών, κατά τη διάρκεια της 10ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης τέθηκε παράλληλα προς συζήτηση 
η µοριοδότηση των Βιολογικών η οποία έχει ως εξής:

Κριτήρια µοριοδότησης φυτική (µετατροπή)
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ετών: 

40 µόρια. Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µει-
ούµενη.. 

2. Εντασσόµενη έκταση: Για κάθε 1 στρέµµα σε ορει-
νές περιοχές, 0,11 µόρια. Μέγιστο τα 11 µόρια. 

Με τη νέα ΚΑΠ διατηρείται το ίδιο 
µείγµα παρεµβάσεων, εξαιρουµένης 

της Νιτρορύπανσης, διότι οι δεσµεύσεις 
της πλέον εξυπηρετούνται µέσω των 

οικολογικών προγραµµάτων (eco-
schemes). Αυτό σηµαίνει ότι γι’ αυτές 

δηλαδή τις πρόσθετες υποχρεώσεις που 
αναλάµβανε ο παραγωγός πλέον θα 

σταθµίζεται η απώλεια εισοδήµατος ή το 
πρόσθετο κόστος µέσω των eco-schemes.
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Για κάθε 1 στρέµµα σε σε περιοχές µε φυσικούς πε-
ριορισµούς εκτός των ορεινών, 0,11 µόρια. Μέγιστο 
τα 11 µόρια. 

Για κάθε 1 στρέµµα µε ζωοτροφές (µόνο όταν ο υπο-
ψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο βιολογική κτηνο-
τροφίας) 0,11 µόρια. Μέγιστο τα 11 µόρια. 

Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτεί-
ται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (ε-
ξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέγιστο 22 µόρια.

3. Για κάθε ένα στρέµµα σε προστατευόµενη περι-
οχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρ-
κων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 0,05 µόρια. 
Μέγιστο τα 5 µόρια.

Κριτήρια µοριοδότησης φυτική (διατήρηση)
1. Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος 

της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των 
αµέσως προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία α-
ναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 µόρια/έτος.

2. Εντασσόµενη έκταση: Για κάθε 1 στρέµµα σε ορει-
νές περιοχές, 0,10 µόρια. Μέγιστο τα 10 µόρια. 

Για κάθε 1 στρέµµα σε σε περιοχές µε φυσικούς πε-
ριορισµούς εκτός των ορεινών, 0,10 µόρια. Μέγιστο 
τα 10 µόρια. 

Για κάθε 1 στρέµµα µε ζωοτροφές (µόνο όταν ο υπο-
ψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο βιολογική κτηνο-
τροφίας) 0,10 µόρια. Μέγιστο τα 10 µόρια. 

Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτεί-
ται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (ε-
ξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέγιστο 22 µόρια.

3. Για κάθε ένα στρέµµα σε προστατευόµενη περι-
οχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρ-
κων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 0,05 µόρια. 
Μέγιστο τα 5 µόρια.

3. Επαγγελµατίας αγρότης: 3.1 Εγγραφή του υποψη-
φίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα µέλος ενήµερου Συνε-
ταιρισµού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Οµάδας Παρα-
γωγών µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται 
στην πρόσκληση: 15 µόρια. 3.2 Εγγραφή του υποψη-
φίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, µέ-
χρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρό-
σκληση. 7,5 µόρια

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (µετατροπή)
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ε-

τών: 60 µόρια. Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαί-
νει µειούµενη.

2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η ο-
ποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθ-
µός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο 
τα 40 µόρια.

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (διατήρηση)
1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιο-

λογικού συστήµατος: Το ανώτατο όριο µοριοδότησης 
είναι τα 5 έτη: 6 µόρια/έτος.

2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία 
καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κά-
θε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια.

3. Επαγγελµατίας αγρότης: 30 µόρια.

∆ύο προσκλήσεις της ∆ράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού 
από γεωργική δραστηριότητα» έρχονται πριν βγει ο χρόνος.  

Κριτήρια
Στην 10η 

Επιτροπή Παρα-
κολούθησης 

συζητήθηκε η 
µοριοδότηση για 
τις επερχόµενες 
προσκλήσεις των 
Μέτρων Βιολο-
γικής Γεωργίας 
και προστασίας 
από τα Νιτρικά

Η µοριοδότηση
για προστασία
από τα Νιτρικά
Στην έκδοση δύο προσκλήσεων στο 
πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.04 «Μείωση 
της ρύπανσης του νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» θα προχωρήσει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
πριν βγει ο ∆εκέµβριος όπως έχουν 
ανακοινώσει οι αρµόδιες αρχές. Η 
πρώτη θα αφορά καλαµπόκι, βαµβάκι, 
τεύτλα, ηλίανθο και κηπευτικά για 
την εφαρµογή αγρανάπαυσης και την 
εφαρµογή αµειψισποράς. Και η 
δεύτερη την εφαρµογή χλωράς 
λίπανσης σε εσπεριδοειδή, 
πυρηνόκαρπα, µηλοειδή και ελιά και 
την εφαρµογής ακαλλιέργητης 

παρυδάτιας ζώνης 
ανάσχεσης στις 
αροτραίες 
καλλιέργειες και 
τα κηπευτικά. Στην 
10η Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
του ΠΑΑ 
παρουσιάστηκαν 
τα κριτήρια 
µοριοδότησης 
(κοινά για τις δύο 
προσκλήσεις)

 τα οποία έχουν τροποποιηθεί 
ως εξής:
1. Μετράει η συνολική υπό ένταξη 
γεωργική γη (στρµ.) σε υπόγεια 
υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική 
(χηµική) κατάσταση. (0.1 στρµ.-1 
στρµ.=0.2 µόρια, 1,1 στρµ.-2 στρµ.=0.4 
µόρια, 2. 1 στρµ. - 3 στρµ.=0.6 µόρια, 
…, 9.1 στρµ.-10 στρµ.=2 µόρια, … , 
199,1 στρµ. -200 στρµ.= 40 µόρια, 
>200 στρµ. = 40 µόρια).
2. Νέο κριτήριο: Ποσοστό της υπό 
ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια 
υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική 
(χηµική) κατάσταση σε σχέση µε την 
συνολική υπό ένταξη γεωργική γη 
(1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8… 100% 
=60 µόρια).
3. Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
προστατευόµενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές 
εθνικών πάρκων). Συνολική υπό 
ένταξη γεωργική γη (Ha) που 
βρίσκεται εντός προστατευόµενης 
περιοχής (περιοχές NATURA, 
θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών 
πάρκων). 0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.1 µόριο, 
1.1 στρµ-2 στρµ.= 0.2 µόρια, 2.1 στρµ.- 
3 στρµ.=0.3 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 
στρµ.= 1 µόριο, … ,199,1 στρµ. -200 
στρµ.=20 µόρια, >200 
στρεµµάτων=20 µόρια).

∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΟΡΥΖΩΝΩΝ  

Σε βαμβάκι και εσπεριδοειδή 
επεκτείνεται το Κομφούζιο
Το Κοµφούζιο της νέας προγραµµατικής περιόδου θα είναι διευρυµένο καθώς 
πέρα από τα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα αµπέλια θα προστεθούν το 
βαµβάκι και τα εσπεριδοειδή. Ωστόσο, αίτηση στο πρόγραµµα θα µπορούν να 
κάνουν µόνο οι νεοεισερχόµενοι σε αυτή τη µέθοδο, καθώς όσοι ήδη τηρούν τις 
σχετικές δεσµεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 θα µπορούν να συνεχίσουν να 
λαµβάνουν στήριξη µόνο µέσω των οικολογικών προγραµµάτων των άµεσων 
ενισχύσεων. Αναφορικά µε τα παραπάνω, ο κ. Λιανός ανέφερε από τη Ναύπακτο 
«Στα αγροπεριβαλλοντικά ουσιαστικά διατηρείται το ίδιο µείγµα παρεµβάσεων, 
εξαιρουµένης της Νιτρορύπανσης [...]. Θα διατηρηθεί η προστασία της Άγριας 
Ορνιθοπανίδας, η Καταπολέµηση Ζιζανίων στους Ορυζώνες, οι Σπάνιες Φυλές, 
οι Απειλούµενες Φυτικές Ποικιλίες από ∆ιάβρωση και θα υπάρχει διευρυµένο 
Κοµφούζιο. ∆ηλαδή, εκτός από τις ήδη υφιστάµενες καλλιέργειες προστίθενται 
το βαµβάκι και τα εσπεριδοειδή», είπε συγκεκριµένα. 

Έκταση
Τα κριτήρια 

όλα έχουν να 
κάνουν µε τον 

αριθµό των 
στρεµµάτων 
της εκµετάλ-

λευσης
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Την άµεση λήψη µέτρων στήριξης των τοπικών 
µυδοκαλλιεργητών για να αναπληρώσουν το 
χαµένο εισόδηµα του 2021, λόγω των µεγάλων 
καταστροφών που προκάλεσε στην παραγωγή 
τους ο καύσωνας και να µπορέσουν να διατηρη-
θούν στο επάγγελµα, ζητά µε οµόφωνο ψήφισµά 
του το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου ∆έλτα.

Το σχετικό ψήφισµα συντάχθηκε και εκδόθη-
κε µετά τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβου-

λίου στις 30 Νοεµβρίου του 2021 και αναφέρει: 
«Οι µυδοκαλλιεργητές του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ-

σαλονίκης αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλή-
µατα καθώς τη φετινή παραγωγική περίοδο, τα 
προβλήµατα λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ή-
ταν πολύ σοβαρά µε καταστροφικές συνέπειες.

Για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες, η θερµο-
κρασία των θαλάσσιων υδάτων στον Θερµαϊκό 
κόλπο κυρίως τον Ιούλιο, που παρατηρείται κο-

ρύφωση των εξαγωγών, προσέγγισε τους 30°C, 
µε αποτέλεσµα τη θανάτωση του µεγαλύτερου ό-
γκου της παραγωγής µυδιών. Το ∆Σ του ∆ήµου 
∆έλτα ζητά να ληφθούν µέτρα:

Οικονοµικής στήριξής τους, ώστε να εξακο-
λουθήσουν το επάγγελµα τα επόµενα 2-3 χρόνια.

Αναπλήρωσης του χαµένου εισοδήµατος των 
µυδοκαλλιεργητών για το έτος 2021. 

Αναστολή πληρωµής οφειλών».       Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στήριξη εισοδήματος ζητούν οι μυδοκαλλιεργητές Δέλτα

Η στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο 
πιάτο» οδηγεί σε 
απομάκρυνση 
από την μέχρι 
σήμερα «comfort 
zone» των υψηλών 
αποδόσεων από 
τις χημικές λύσεις 
φυτοπροστασίας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο δρόµο για την αναζήτηση της «χρυσής 
τοµής» ώστε να πάρει σάρκα και οστά η πρά-
σινη συµφωνία της ΕΕ που θέλει λιγότερα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα στον αγροτι-
κό τοµέα έως το 2030, βρίσκονται οι εµπλε-
κόµενοι του κλάδου αναζητώντας τις βέλτι-
στες λύσεις για να µην υπάρξει αναταραχή 
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αναµφίβολα, η στρατηγική «από το αγρό-
κτηµα στο πιάτο» οδηγεί σε αποµάκρυνση α-
πό την µέχρι σήµερα «comfort zone» των υ-
ψηλών αποδόσεων που φέρνουν οι χηµικές 
λύσεις φυτοπροστασίας, προκαλώντας ανη-
συχία στους συντελεστές του χώρου για την 
επόµενη ηµέρα, δεδοµένων των υψηλών ε-
πισιτιστικών απαιτήσεων παγκοσµίως. 

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και οι φωνές ε-
ταιρειών του χώρου των Μηδενικών Υπο-
λειµµάτων που υποστηρίζουν ότι δεν είναι 
όλα «άσπρο ή µαύρο», δεδοµένου ότι υπάρ-
χουν χώρες, όπως για παράδειγµα η ∆ανία, 
που εδώ και χρόνια έχει στραφεί πλήρως 
στη βιολογική γεωργία, χωρίς να καταγρά-
φεται απώλεια παραγωγής ή εισοδήµατος. 
Μάλιστα, εκεί όπως µας µεταφέρει γνώστης 
του χώρου, υπήρξε αγαστή συνεργασία κρά-
τους, συµβούλων, και λοιπών εµπλεκόµε-
νων και η παραγωγή όχι µόνο δεν µειώθη-
κε αλλά αυξήθηκε καθώς έχουν στη διάθε-
ση τους όλα τα απαραίτητα εναλλακτικά ερ-
γαλεία και την γνώση για την αντιµετώπιση 
ακόµα και πολύ δύσκολων ασθενειών, απλά 
µε Βιολογικές λύσεις, εκεί που τα χηµικά εί-
χαν πολύ µέτρια αποτελέσµατα (µικροορ-

γανισµούς, µακροοργανισµούς, βιοδιεγέρ-
τες κλπ.). Αντίστοιχα και στην Ισπανία υπο-
στηρίζεται ότι στη συντριπτική πλειοψηφία 
των θερµοκηπίων χρησιµοποιούν ωφέλιµα 
έντοµα και έχουν καταφέρει µόνο µε βιολο-
γικές µεθόδους να αντιµετωπίσουν πολύ ε-
πιτυχηµένα τον έλεγχο της Tuta και του θρί-
πα, αλευρώδη. Στην Γερµανία, επίσης, ήδη 
βρίσκονται πολύ πιο κοντά στα ζητούµενα 
του Farm to Fork αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητες που προσφέρει η τεχνολογία και η γε-
ωργία ακριβείας.

Μάλιστα, στον αντίλογο, που χρησιµο-
ποιούν στελέχη του χώρου Μηδενικών Υ-

πολειµµάτων, θέτουν ερωτήµατα «δηλαδή 
την τεχνολογία την χρειαζόµαστε στην µορ-
φή της Γεωργίας ακριβείας για να ψεκάζου-
µε λιγότερα χηµικά µε το ίδιο τελικό αποτέ-
λεσµα ή για να µπορέσουµε να χρησιµοποι-
ούµε πραγµατικά όλα τα διαθέσιµα µέσα ό-
ταν και όπου πρέπει; Τη λύση τελικά δηλα-
δή θα µας την φέρει η Γεωργία Ακριβείας ή 
η διαφορετική προσέγγιση της Γεωργίας µε 
κύριο οδηγό την τεχνογνωσία πάνω στις ε-
ναλλακτικές µεθόδους που έχει αναπτυχθεί 
πολύ γρήγορα σε παγκόσµια κλίµακα, ακρι-
βώς για να είναι ήδη έτοιµη να αντιµετωπίσει 
ρεαλιστικά τα όποια προβλήµατα ανακύψουν 

Σε αναζήτηση χρυσής τομής 

Δεν είναι όλα 
άσπρο ή μαύρο 
στη φυτοπροστασία

Οικονοµικό αποτέλεσµα
που ανέρχεται το 2020 σε

11,3 δισ. €

περισσότερο από τον
µέσο όρο της Ε.Ε

του εργατικού δυναµικού
της χώρας 

10%

Ελληνική
γεωργία

-1,7δις€ -15%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
από την εφαρµογή της ΠΣ

οι απώλειες

Τουλάχιστον

ή

εξαγωγές το 2020

6,5 δις €

του πληθυσµού ζει 
σε κατά βάση 

αγροτικές περιοχές

31,3% 

10,5% 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΦ
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Θέµατα απονοµής σήµατος επισκέψιµης εγκα-
τάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυρο-
κοµεία, ρυθµίζονται µεταξύ άλλων µε νοµοσχέ-
διο του Υπουργείου Τουρισµού που κατατέθηκε 
προς ψήφιση στη Βουλή µε στόχο την σύνδεση 
του πρωτογενούς τοµέα µε το τουριστικό προϊόν.

 Συγκεκριµένα θεσπίζεται «Σήµα Επισκέψιµου 
Ζυθοποιείου», «Σήµα Επισκέψιµου Ελαιοτριβεί-
ου», «Σήµα Επισκέψιµου Τυροκοµείου» µε σκο-

πό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υπο-
δοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευ-
σιγνωσίας σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις α-
παιτούµενες προδιαγραφές και διασφαλίζουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, και των α-
τόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα.

Να σηµειωθεί ότι το σήµα για τις παραπάνω 
κατηγορίες θα έχει ειδικό λογότυπο που χορη-
γείται από το υπουργείο Τουρισµού και θα απο-

νέµεται σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτή-
ρια και παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα θεσπίζονται σήµατα «Προσβάσι-
µου Τουριστικού Προορισµού», «Προσβάσιµης 
Τουριστικής Επιχείρησης» καθώς και «τουριστι-
κού καταλύµατος φιλικού προς ζώα συντροφιάς» 
και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορι-
σµό των κριτηρίων απονοµής αυτών, της µορφής 
και του τύπου τους, της διάρκειας ισχύος τους.

Επισκέψιμα με σήμα ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία

στο µεταβατικό µεσοδιάστηµα έως το 2030;».
Στη χώρα µας για την ώρα, παρότι όλοι µι-

λάνε για τα οφέλη της γεωργίας ακριβείας 
και τις νέες τεχνολογικές λύσεις, εντούτοις 
δεν έχει καταστεί σαφές πως αυτά θα ενσω-
µατωθούν στον παραγωγικό ιστό που βάλ-
λεται από υψηλά κόστη, νοοτροπίες, και ελ-
λιπή κατάρτιση. Η τελευταία πάντως έκθεση 
του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας 
περιγράφει µε µελανά χρώµατα τις επιπτώ-
σεις για την ελληνική γεωργία στην περίπτω-
ση πλήρους εφαρµογής του νέου πλαισίου 
βιώσιµης ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για αύ-
ξηση του καλλιεργητικού κόστους που µπο-
ρεί να ξεπερνά το 300% . Σύµφωνα πάντως µε 
τον ΕΣΥΦ οι επερχόµενες αλλαγές στο νοµικό 
καθεστώς δεν είναι πλήρως αποφασισµένες 
και θα τεθούν σε διαπραγµάτευση στα ευρω-
παϊκά όργανα. Για παράδειγµα η µείωση της 
χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
µπορεί να προβλέπεται στο 50% από την Πρά-
σινη Συµφωνία, αλλά η Ελλάδα συγκαταλέγε-
ται στα ΚΜ µε ελάχιστη χρήση φυτοπροστα-
τευτικών ανά εκτάριο. Μία οριζόντια µείωση 
θα πλήξει περισσότερο τους Έλληνες παρα-
γωγούς, ενώ αντίθετα µια αναλογική µείω-
ση θα έχει µικρότερη επίπτωση. 

Παράδειγµα 
η ∆ανία
Υπάρχουν 

χώρες, όπως για 
παράδειγµα η 

∆ανία, που εδώ 
και χρόνια έχει 

στραφεί πλήρως 
στη βιολογική 

γεωργία, χωρίς 
να καταγρά-

φεται απώλεια 
παραγωγής ή 
εισοδήµατος

Μαζί µε την αίτηση συνταξιοδότησης 
µπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφε-
ρόµενοι αγρότες την αίτηση αναγνώ-
ρισης πλασµατικών ετών ασφάλισης, 
σύµφωνα µε τα όσα διευκρινίζει νέα 
εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασί-
ας, Πάνου Τσακλόγλου. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι η αί-
τηση αναγνώρισης πλασµατικών ετών 
ασφάλισης µπορεί να υποβληθεί οπο-
τεδήποτε, προγενέστερα ή µεταγενέ-
στερα του έτους του οποίου τις προ-
ϋποθέσεις επιθυµούν να κατοχυρώ-
σουν και το αργότερο µαζί µε την αί-
τηση συνταξιοδότησης. Ο αναγνωρι-
ζόµενος µε την αίτηση αυτή χρόνος 
ασφάλισης µπορεί να αναχθεί σε ο-
ποιοδήποτε προηγούµενο έτος, προς 
θεµελίωση ή κατοχύρωση των τότε ι-
σχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδό-
τησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 
εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Τα ανωτέρω επιδρούν στην πλήρω-
ση της συνταξιοδοτικής προϋπόθεσης 
συµπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης 
και δεν επηρεάζουν την πλήρωση των 
τυχών λοιπών προϋποθέσεων συντα-
ξιοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές πε-
ριλαµβάνονται, ενδεικτικώς, ασφαλι-
σµένοι των πρώην ειδικών ταµείων που 
υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδή-
ποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου του 1982 και θεµελι-
ώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 

τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Συνεπώς, οι ασφαλισµένοι αγρότες 
του e-ΕΦΚΑ που µε χρήση πλασµατι-
κών ετών ασφάλισης µπορούν να θε-
µελιώσουν ή κατοχυρώσουν το δικαί-
ωµα συνταξιοδότησης σε µικρότερο 
ηλικιακό όριο παροτρύνονται να µην 
βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση α-
ναγνώρισης ή και την αίτηση συνταξι-
οδότησης, αφού µπορούν να υποβά-
λουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, α-
κόµη και µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

Στην εν λόγω εγκύκλιο, διαπιστώ-
νεται ότι από τον Ιούλιο του 2018 δεν 
υφίσταται πλέον διαφοροποίηση µε-
ταξύ των ασφαλισµένων του e-ΕΦΚΑ 
ως προς το χρόνο υποβολής αιτήσε-
ως αναγνώρισης πλασµατικών ετών 
ασφάλισης και των συνεπειών αυτής 
και, έκτοτε, είναι δυνατή η θεµελίωση 
ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαι-
ώµατος σε µικρότερο ηλικιακό όριο µε 
την αναγνώριση πλασµατικών ετών 
ασφάλισης, περιλαµβανοµένου και 
του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι οδηγίες που δίνονται µέσω της 
εγκυκλίου έρχονται συµπληρωµατικά 
σε πρόσφατες και παλαιότερες οδηγί-
ες του Υπουργείου προς τους ασφαλι-
σµένους, σχετικά µε την άσκηση θεµε-
λιωµένου ή κατοχυρωµένου δικαιώµα-
τος συνταξιοδότησης ακόµα και µετά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2021.

Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης 
μαζί με την αίτηση για σύνταξη αγροτών

Έτος θεµελίωσης 
συνταξιοδότησης
Για τους ασφαλισµένους 
που θεµελιώνουν 
δικαίωµα 
συνταξιοδότησης µε 
προϋποθέσεις που 
τροποποιήθηκαν µε το ν. 
3863/2010 και ισχύουν 
από 1.1.2011, επιτρέπεται 
η αναγνώριση των νέων 
διευρυµένων 
πλασµατικών χρόνων 
που προβλέπει το άρθρο 
40 του ν. 2084/1992, 
όπως είχε αντικατασταθεί 
µε την παρ. 18 του 
άρθρου 10 του ν. 
3863/2010, ενώ οι 
ασφαλισµένοι που 
θεµελιώνουν δικαίωµα 
συνταξιοδότησης µε 
προϋποθέσεις που δεν 
µεταβλήθηκαν µε το ν. 
3863/2010, µπορούν να 
αναγνωρίζουν τους 
πλασµατικούς χρόνους 
που ίσχυαν µέχρι 31 
∆εκεµβρίου του 2010. 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡΑ
Φ

IA
: ΓΕ

Ω
Ρ

ΓΙΑ
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�



Agrenda46 Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πιέσεις στις 
Βρυξέλλες 
για αγροτικές 
εισροές και 
ζωοτροφές
Επανέρχεται στα αρµόδια ευρωπαϊκά 
όργανα το ζήτηµα των παραγωγικών 
επιπλοκών που έχει επιφέρει ο 
υφιστάµενος κύκλος ανατιµήσεων στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές αγορές, µε 19 
κράτη µέλη µεταξύ των οποίων η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και 
η Γαλλία να ζητούν την άµεση 
παρέµβαση της Κοµισιόν προκειµένου 
να οµαλοποιηθεί 
η κατάσταση.
Στο τελευταίο συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ για το 
2021, που γίνεται στις Βρυξέλλες το 
διήµερο 12 και 13 ∆εκεµβρίου, 19 
κράτη µέλη του µπλοκ επαναφέρουν 
τις πιέσεις προς την Κοµισιόν, για 
στενή έστω παρακολούθηση των 
εξελίξεων στις αγορές αγροτικών 
εισροών και ζωοτροφών, 
προεξοφλώντας επικίνδυνες 
διαταραχές στην παραγωγική αλυσίδα 
του µπλοκ µε άµεσο αντίκτυπο στην 
παραγωγική αυτάρκεια της ΕΕ.
Εκπροσωπώντας το µέτωπο 
των 19 κρατών µελών, η 
αντιπροσωπεία της Ισπανίας 
παρουσίασε στις 13 ∆εκεµβρίου 
σχετικό αίτηµα για άµεση κινητοποίηση 
των ευρωπαϊκών αρχών, σε συνέχεια 
αντίστοιχου αιτήµατος το οποίο είχε 
παραδοθεί τον περασµένο Νοέµβριο 
στη Κοµισιόν, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει κάποια δέσµευση από 
πλευράς Κοµισιόν µέχρι στιγµής.

Σε δύσκολη θέση οι αγρότες, 
ζητούν «ρήτρα» προστασίας 
Τα έξοδα και οι «κακές» πληρωμές του τσεκ σηματωρός για εκρήξεις διαμαρτυρίας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βαρύ προδιαγράφεται το πολιτικό τίµηµα το ο-
ποίο χρεώνεται η κυβέρνηση στο αγροτικό µέ-
τωπο, όσο τα ζητήµατα αιχµής που προβάλουν 
το τελευταίο διάστηµα οι αγρότες της χώρας µέ-
νουν ασχολίαστα από τους ιθύνοντες, τη στιγ-
µή µάλιστα που οι οικονοµικές υποχρεώσεις ε-
νόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου τρέ-
χουν και προµηνύουν αρνητικά αποτελέσµατα 
για αρκετούς παραγωγούς.  Σηµαία των επερχό-
µενων κινητοποιήσεων, οι οποίες αναµένεται 
να κλιµακωθούν σε λιγότερο από ένα µήνα, εί-
ναι το κόστος ενέργειας και κυρίως του ρεύµα-
τος. Τελευταίο ανάχωµα στην «έκρηξη» αυτή, 
θα είναι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη το απόγευµα του Σαββάτου 
18 ∆εκεµβρίου στη Βουλή, που θα αφορούν σε 
ελαφρύνσεις για το αγροτικό ρεύµα. 

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη θα κρίνουν 
την ατζέντα της σύσκεψης στη Νίκαια

Για την αµέσως επόµενη ηµέρα, Κυριακή 19 
του µήνα, είναι προγραµµατισµένη και η πανελ-
λήνια σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, όπου 
και θα διαµορφωθεί η ατζέντα των επερχόµε-
νων κινητοποιήσεων. 

Πάντως, οι προειδοποιήσεις για µπλόκα και 
καταστάσεις ξεσηκωµού αποκτούν µεγαλύτερη 
βαρύτητα όταν προέρχονται από ανθρώπους της 
παραγωγής που προσεγγίζουν µε καθαρά επι-

χειρηµατική αντίληψη και κριτήρια την δραστη-
ριότητά τους. Με άλλα λόγια, η αγανάκτηση α-
πλώνεται σε όλους τους συντελεστές της αγροτο-
κτηνοτροφικής παραγωγής και δεν περιορίζεται 
στους επίµονους «µπλοκατζήδες» του κάµπου.   

Ήδη τα πρώτα µηνύµατα από τους κάµπους 
της χώρας, βλέπουν τις εκτάσεις µε σκληρό σι-
τάρι να αυξάνονται πέραν των αρχικών εκτιµή-
σεων, µε σπορές της τελευταίας στιγµής, γιατί 
πρόκειται για µια καλλιέργεια ήπιων απαιτήσε-
ων σε εφόδια και εισροές. ∆ηλαδή καλλιέργει-
ες όπως το καλαµπόκι και το βαµβάκι, µε µεγα-
λύτερο οικονοµικό αντίκρισµα βλέπουν διαρρο-
ές σε µια εξέλιξη που θα αφήσει βαθύ σηµάδι 
στο αγροτικό ΑΕΠ της χώρας και για τα επόµε-
να χρόνια, όταν δηλαδή η κατάσταση στην α-
γορά ενέργειας θα έχει εξοµαλυνθεί.

Σε ένα πρελούδιο του τι έπεται, παράσταση 
διαµαρτυρίας έξω από τα καταστήµατα της ∆ΕΗ 

πραγµατοποίησαν οι αγρότες σε Καρδίτσα Τρί-
καλα και Νάουσα στις 13 και 14 ∆εκεµβρίου δι-
εκδικώντας µείωση της τιµής του αγροτικού ρεύ-
µατος και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρµο-
γής. Οι αγρότες κατήγγειλαν πως οι λογαρια-
σµοί που φτάνουν είναι σχεδόν διπλάσιοι από 
πέρσι, ενώ µαζί µε τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, 
τα αγροτικά µέσα και εφόδια, οδηγούν σε µε-
γάλη συρρίκνωση του εισοδήµατός τους. Μάλι-
στα εκείνοι που δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
στους αυξηµένους λογαριασµούς απειλούνται 
µε διακοπή ρεύµατος, ενώ κάποιοι αδυνατούν 
να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία.

Εν τω µεταξύ, η τελευταία ρύθµιση που ανα-
κοίνωσαν τα αρµόδια υπουργεία και αφορούν 
στην αναστολή της πληρωµής των ΥΚΩ, φαντά-
ζει στάχτη στα µάτια των αγροτών, αφού το κό-
στος συµµετοχής στον τελικό λογαριασµό πε-
ριορίζεται σε ένα εύρος γύρω από τα 100 ευρώ, 
όταν η ρήτρα «παίζει» σε δεκαπλάσια επίπεδα.  

Το τεταµένο κλίµα επιβαρύνουν οι πετσο-
κοµµένες πληρωµές του τσεκ και των αποζηµι-
ώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς και οι προσπάθειες ε-
ξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες µέχρι στιγ-
µής αιφνιδιάζουν τους παραγωγούς και τους 
υποχρεώνουν σε εξαντλητικά γραφειοκρατικά 
βήµατα όσο παίζεται η βασική ενίσχυση. Αυτό 
δηλαδή που αρκετοί περιγράφουν ως µαζί µε 
τα «ξερά καίγονται και τα χλωρά», όπου ξερά, 
η γνωστή «αυλή» που εργολαβικά έχει αναλά-
βει τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων 
στις πλάτες των αγροτών.

Υπέρογκοι λογαριασµοί
Ο αγροτικός κόσµος διαµαρτύρε-
ται για τους υπέρογκους λογαρια-
σµούς ρεύµατος και τις αυξήσεις 
στο πετρέλαιο και τα αγροτικά 

εφόδια. Όλα αυτά...γράφουν στον 
καλλιεργητικό χάρτη

Το τελευταίο συµβούλιο των υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ για το 2021 έγινε στις 
12 και 13 ∆εκεµβρίου.
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«Μαζεύτηκαν πολλά» λένε οι εκπρόσωποι του 
ευρωπαϊκού αµπελοοινικού κλάδου, µετά και 
την έκθεση της επιτροπής BECA. Η αντίδραση 
αντανακλάται σε µια πραγµατική κατακραυγή 
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών Οίνων 
Ονοµασίας Προέλευσης. «Το εκλαµβάνουµε 
ως επίθεση στη βιοµηχανία κρασιού. Πάντα 
προωθούσαµε τη µέτρια κατανάλωση και θα 
συνεχίσουµε να το κάνουµε», δήλωσε ο Jérôme 
Bauer, ο πρόεδρος του CNAOC. Αντιµέτωποι µε 

τον ισχυρισµό ότι όλη η κατανάλωση αλκοόλ είναι 
κακή, ανεξάρτητα από την ποσότητα, ο Αλσατός 
οινοποιός ζητά από τις ευρωπαϊκές αρχές και τους 
βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο 
φόβος είναι κοινός στην Ισπανία και την Ιταλία. 
Τη λύπη της για τις «δογµατικές προτάσεις για 
µηδενική κατανάλωση σε οποιαδήποτε µορφή 
αλκοόλ, συµπεριλαµβανοµένου του κρασιού» 
εκφράζει η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών 
Αµπελουργικών Περιφερειών (AREV). 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μαύρα σύννεφα έχουν µαζευτεί 
πάνω από τον ευρωπαϊκό αµπελο-
οινικό τοµέα µετά την επικύρωση 
από ειδική επιτροπή του Ευρωκοι-
νοβουλίου έκθεσης για την κατα-
πολέµηση του καρκίνου, η οποία 
θεωρεί ότι η κατανάλωση αλκο-
ολούχων ποτών ανεξαιρέτως, εί-
ναι επιβλαβής από το πρώτο ποτό.

Σύσσωµη η βιοµηχανία οίνου εί-
ναι στα «κάγκελα» δηλώνοντας α-
ποφασισµένη να µην περάσει µια 
τέτοια ακραία απόφαση, η οποία 
θέτει σε κίνδυνο την βιωσιµότητα 
και τη στήριξη του κλάδου.

«Αυτή η απόφαση είναι µια πρό-
κληση, µια κήρυξη πολέµου και µια 
καταδίκη του τοµέα µας» εξανίστα-
ται ο Jean-Marie Fabre, πρόεδρος 
των Vignerons de France. «Μηδε-
νική κατανάλωση σηµαίνει µηδε-
νική παραγωγή. Ή τη διάλυση ε-
νός στρατηγικού τοµέα για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Είναι µια πολιτι-
κή επιλογή που πρέπει να γίνει α-
πό το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή 
και το Συµβούλιο», προειδοποιεί 
ο Jean-Marie Fabre, ο οποίος ζητά 
την υπευθυνότητα κάθε θεσµού.

Το εν λόγω casus belli αφορά 
την επικύρωση, στις 9 ∆εκεµβρί-
ου, της έκθεσης της ειδικής επιτρο-
πής κατά του καρκίνου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (BECA) που 
αναφέρει στην παράγραφο 11 της 
«ότι η κατανάλωση αλκοόλ αποτε-
λεί παράγοντα κινδύνου για πολ-
λούς καρκίνους, όπως του στόµα-
τος, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφά-
γου, ήπατος, παχέος εντέρου, µα-
στού…» και η οποία θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανά-
λωσης αλκοόλ.

Με 24 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 3 

αποχές στην επιτροπή, αυτό το άρ-
θρο πρέπει τώρα να µελετηθεί, µα-
ζί µε ολόκληρη την έκθεση προσα-
νατολισµού, από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στη σύνοδο ολοµέλειας 
στις αρχές του 2022.

«Ψηφίστηκαν όλες οι προβλη-
µατικές τροπολογίες για τον το-
µέα από την επιτροπή. Θα πρέπει 
να κινητοποιηθούµε στις συνόδους 
της ολοµέλειας, αλλά δεν θα είναι 
εύκολο», προειδοποιεί η Αλσατή 
ευρωβουλευτής Anne Sander (Les 
Républicains), σύµφωνα µε την ο-
ποία «το να λέµε ότι το αλκοόλ γενι-
κά, και ότι το κρασί ειδικότερα, είναι 
επιβλαβές σηµαίνει ότι αµφισβητεί-
ται η ευρωπαϊκή τέχνη της ζωής».

Καλώντας τους ευρωβουλευτές 
να µην «απλοποιήσουν τον όρο αλ-
κοόλ, ούτε να στείλουν µηνύµατα 

που συµβάλλουν στον αποπροσα-
νατολισµό των καταναλωτών εξε-
τάζοντας όλους τους τρόπους κατα-
νάλωσης µε τον ίδιο τρόπο», η Συ-
νέλευση των Ευρωπαϊκών Αµπελο-
οινικών Περιοχών (AREV ) θεωρεί 
επίσης σε δελτίο τύπου της ότι «το 
όραµα υγιεινής της Επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
καταπολέµηση του καρκίνου θέτει 
σε σοβαρό κίνδυνο τον ευρωπαϊκό 
αµπελοοινικό τοµέα». Αυτός ο πολι-
τικός προσανατολισµός µπορεί τε-
λικά να οδηγήσει στην κατάργηση 
της ευρωπαϊκής βοήθειας για ανα-
πτυξιακές πολιτικές στον αµπελο-
οινικό κλάδο.

Αν και το κείµενο µελέτης δεν έ-
χει νοµοθετική κλίση, υποχρεώνει 
να τοποθετηθούν πολιτικά οι ευρω-
βουλευτές σχετικά µε το αντικαρκι-

νικό σχέδιο που εκπόνησε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Για πολλούς οινι-
κούς οργανισµούς (από τη Γαλλία, 
αλλά και από την Ιταλία και την Ι-
σπανία), αυτή η κρίση ότι οποιαδή-
ποτε κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών θα ήταν επιβλαβής, ανεξάρ-
τητα από το επίπεδο κατανάλωσης, 
δεν είναι µόνο αντιπαραγωγική ό-
σον αφορά τη δηµόσια υγεία (χω-
ρίς να διακρίνει την υπεύθυνη κα-
τανάλωση από την καταχρηστική 
συµπεριφορά) και θα µπορούσε 
τελικά να οδηγήσει στην αναστο-
λή της ευρωπαϊκής βοήθειας στον 
αµπελοοινικό τοµέα (η επιτροπή 
Beca ζητά από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και τα κράτη µέλη της να α-
ναθεωρήσουν τις συνολικές πολι-
τικές τους για να καταστεί δυνατή 
η καλύτερη πρόληψη).

Στα χαρακώματα 
με την Ευρωβουλή 
ο κλάδος του οίνου

Κήρυξη πολέμου 
σηματοδοτεί για 
την βιομηχανία 

οίνου έκθεση του 
Ευρωκοινοβουλίου 

που θεωρεί 
ανεξαιρέτως 

ότι δεν υπάρχει 
ασφαλές επίπεδο 

κατανάλωσης 
αλκοόλ

∆ογµατικές αποφάσεις 
casus belli λένε 

οι αµπελουργοί της ΕΕ,
ανησυχίες για τη στήριξη 

24 υπέρ
Με 24 ψήφους υπέρ, 6 κατά 
και 3 αποχές στην επιτροπή, 
αυτό το άρθρο πρέπει τώρα 
να µελετηθεί, µαζί µε όλη την 
έκθεση προσανατολισµού, 
από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη σύνοδο 
ολοµέλειας αρχές του 2022. 

Επιβλαβής
Για πολλούς οινικούς 
οργανισµούς από Γαλλία, 
Ιταλία και Ισπανία, αυτή η 
κρίση δεν είναι µόνο 
αντιπαραγωγική όσον αφορά 
τη δηµόσια υγεία, αλλά θα 
µπορούσε τελικά να 
αναστείλει την ευρωπαϊκή 
βοήθεια σε αµπελουργούς. 

Εισηγητής
Μετά από 18 µήνες 
εργασίας, η ευρωβουλευτής 
της πλειοψηφίας Véronique 
Trillet-Lenoir δηλώνει ότι 
είναι ικανοποιηµένη αφού 
υπερψηφίστηκε στις 9 
∆εκεµβρίου όλη η έκθεση. 
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ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ένας από τους λόγους 
που άρχισα να πίνω, ήταν 
επειδή ένιωθα 
παγιδευµένος. Νόµιζα ότι 
δεν θα µπορούσα να βάλω 
τέλος σ’ αυτό τον γάµο 
λόγω των παιδιών µου, 
αλλά ήµουν δυστυχισµένος, 
οπότε τι έπρεπε να κάνω; 
Όσο δυσκόλευε ο γάµος, 
τόσο περισσότερο έπινα».

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Είµαι 51 ετών και µε… 
τους χειµώνες και τα 
καλοκαίρια. Θυµάµαι σαν 
τώρα τη στιγµή που 
έφευγα από τη 
Θεσσαλονίκη, είχα και το 
παιδί µου δύο ετών. ∆εν το 
περίµενα ότι θα γίνει όλο 
αυτό. Άνοιγε ένας κύκλος 
ζωής που δεν ήξερες 
που θα οδηγήσει».

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Η ελπίδα είναι πως η 
πρόσφατη αστάθεια στις 
αγορές είναι απλώς µια 
επανάληψη προηγούµενων 
επεισοδίων αναστρέψιµης 
έλλειψης ρευστότητας. Ο 
κίνδυνος ως αντίδραση 
στην επιµονή του υψηλού 
πληθωρισµού είναι όµως 
µια πιο µόνιµη υποχώρηση 
της ρευστότητας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μπαρούτι
Στην Κουµουνδούρου φαίνεται 
πως «µύρισαν το µπαρούτι» και 
άρχισαν τις περιοδείες. Προ 
ηµερών οι βουλευτές του 
κόµµατος, Στ. Αραχωβίτης, Όλ. 
Γεροβασίλη και Β. Τσίρκας, µαζί 
µε τους κοµµατικούς 
παράγοντες της Άρτας, 
επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της 
∆ιεπαγγελµατικής Ακτινιδίου 
ζητώντας να τους ενηµερώσει. 
Χαιρετίσµατα στην εξουσία…

Άφαντος ο Γκοντό
Στο θεατρικό του Σάµιουελ 
Μπέκετ «Περιµένοντας το 
Γκοντό», στο οποίο οι 
πρωταγωνιστές αναµένουν επί 
µαταίω την άφιξη του Γκοντό, 
που δεν έρχεται ποτέ, 
παραπέµπει η υπόθεση µε τον 
έµπορο σιτηρών από το 
Ζαγκλιβέρι, που ένα βράδυ 
έγινε… Λούης και άφησε 
εµβρόντητους εκατοντάδες 
αγρότες να µετρούν απώλειες. 

STOIXIMAN
O υπουργός της πλατείας αντί 
να κάνει τον πολιτικό αναλυτή 
για τα στοιχήµατα του νέου 
προέδρου του ΚΙΝΑΛ, δεν 
κοιτά τα του οίκου του, ήτοι του 
αγροτικού χώρου που πλήττεται 
βάναυσα πανταχόθεν; Πάντως, 
στο δρόµο µέχρι την αλλαγή 
του παραγωγικού µοντέλου θα 
πέσουν στοιχήµατα µε φόντο τις 
εκλογές και τους συσχετισµούς 
µετά την έλευση Ανδρουλάκη.

Προσοχή στη βαλβίδα, που ‘λεγε ο Κοκκινούλης

Κινητοποιήσεις µε αγρότες και τρακτέρ στους δρόµους µέσα στον Ι-
ανουάριο του 2022, προέβλεψε παραγωγός, φίλος της στήλης ο ο-
ποίος έχει γράψει πολλά χιλιόµετρα στα κοινά του αγροτικού τοµέα 
και στο συνεταιρίζεσθε. Μάλιστα, εξέφρασε την έκπληξή του πώς 
και δεν έχουν ξεσπάσει ακόµη οι αγρότες µε τις ανατιµήσεις που 
καταγράφονται στην ενέργεια, τα καύσιµα, τα φυτοπροστατευτικά 
και τα λιπάσµατα. «Έρχεται τσουνάµι. Με την ουρία από 17-18 ευ-
ρώ το σακί, να έχει πάει στα 43 ευρώ και τη βασική λίπανση από τα 
13-14 ευρώ στα 35 ευρώ το σακί, το ρεύµα στα ύψη και το πετρέλαιο 
απλησίαστο, πώς να αντέξει ο κόσµος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο οινοποιός Βαγγέλης 
Γεροβασιλείου 
παρήγαγε, πριν 25 
χρόνια, ένα απόσταγµα 
από Μαλαγουζιά και 
το άφησε να ωριµάζει. 
Φέτος το αποσφράγισε 
και το εµφιάλωσε για 
20 εκλεκτούς του 
φίλους, µε την ευχή 
«καλά Χριστούγεννα».

Το timing κάθε φορά 
δεν είναι µε το µέρος 
του υπουργού της 
πλατείας που όταν 
µιλάει για αρδευτικά 
και φράγµατα 
τυγχάνει να βουλιάζει 
ο τόπος. Όταν δε 
µιλάει «για ανάσες στη 
χειµαζόµενη ελληνική 
περιφέρεια», κλαίνε 
και τα βουνά.

Υβρίδια
Θέλει να βοηθήσει τους 

νέους να µείνουν στην 
ύπαιθρο ο υπουργός της 
πλατείας Σπήλιος, όµως τα 
κουκιά δεν βγαίνουν, λένε 
από την Αγιά, φέρνοντας ως 
παράδειγµα τα υψηλά 
κόστη για 1 στρέµµα 
µηλοκαλλιέργειας που βγάζει 
δαπάνη 1.295 ευρώ.

Ένα στρέµµα 
µηλοκαλλιέργειας παράγει 
µέσο όρο 4 τόνους µήλα και µε 
τη µέση τιµή πώλησης στα 0,35 
ευρώ, ο παραγωγός λαµβάνει 
τελικά 1.400 ευρώ το στρέµµα. 

Καλείται, λοιπόν, ο αγρότης 
να ζήσει τη χρονιά µε κέρδος 
105 ευρώ το στρέµµα και 
από εκεί να πληρώσει 
ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, 
χαράτσι ΕΝΦΙΑ και γενικά 
όλα τα έξοδα διαβίωσης µιας  
οικογένειας. Τουτέστιν, 
αδύνατον!

;

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΤΖΕΪΜΣ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
«Είναι, ίσως, το καλύτερο 
παράδειγµα ποδοσφαιριστή 
[σ.σ για Τσιµίκα] που 
βελτιώθηκε τροµερά υπό 
τις οδηγίες του Κλοπ. 
Ξεκίνησε τη φετινή σεζόν 
σε τέτοια κατάσταση λες 
και παίζει στην οµάδα τρία 
χρόνια. Στα παιχνίδια του 
και σκεφτόµουν ότι αυτός 
ο τύπος είναι αγνώριστος».

Θα πέσουµε όλοι 
µαζί ή να πέσω 
µόνος µου;

Λίγα 24ωρα έµειναν για την εξόφληση του 
τσεκ και οι φόβοι των αγροτών για το τι αυτή 
θα φέρει όλο και µεγαλώνουν. Άλλωστε, ο 
Οργανισµός Πληρωµών από γκάφα σε γκάφα 
το πάει. Από το τέλος του καλοκαιριού µε τις 
εγκυκλίους και τις ανακοινώσεις του, το µόνο 
που κάνει είναι να αναστατώνει τους αγρότες 
και να αυξάνει το κόστος της γραφειοκρατίας. 

Αφορµή η απαίτηση των αγροτών και των 
οργανώσεων για διαφάνεια στην κατανοµή 
του εθνικού αποθέµατος και την απλοποίηση 
των διαδικασιών του απαρχαιωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος που τους 
καταταλαιπωρεί. Το θέµα είναι, βέβαια, 
ότι αντί να διορθώσουν τα πράγµατα, όλο 
και χειρότερα τα κάνουν.

Ρόλο υποθηκοφυλακείου ανέλαβε ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας ένα σκασµό χαρτιά 
από τους µικροϊδιοκτήτες για εκτάσεις που 
παίρνουν επιδοτήσεις εδώ και πολλά χρόνια. 
Έτσι όµως οι παραγωγοί θα καταλήξουν να 
δώσουν στον τοπογράφο πιο πολλά από αυτά 
που παίρνουν ως επιδότηση. Άσε δε που είναι 
και πολλοί οι κληρονόµοι που αδυνατούν να 
πληρώσουν τα έξοδα αποδοχής κληρονοµιάς.

Να σου ο ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ρόλο ΑΑ∆Ε, να 
καθορίζει πώς θα γίνονται τα µισθωτήρια, αν 
και να σηµειωθεί ότι η νοµοθεσία προβλέπει 
άλλα. Κι άλλα έξοδα για τους παραγωγούς 
αυτή τη φορά στο λογιστή τους για να τους 
κάνει on line τα συµφωνητικά, παρά το ότι 
αφενός υπάρχουν κάποιοι που έχουν ήδη 
πολυετή συµφωνητικά και αφετέρου είναι 
και άλλοι που τα υπέγραψαν από το 
καλοκαίρι µε πραγµατικά ενοίκια κι έχουν 
δώσει προκαταβολές, σύµφωνα µε το νόµο. 

Μπέρδεµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και λόγω ΑΤΑΚ, 
καθώς παίρνει θέσφατα τα ΑΤΑΚ που δεν 
προέρχονται από µητρώο απλά από δηλωτικό 
αρχείο. Αγνοεί δηλαδή την ψηφιοποίηση 
στο χάρτη και κάνει τον γεωχωρικό έλεγχο 
αλφαριθµητικό, Έτσι όµως αφήνει εκτός 
όσους δεν έχουν καταφέρει να τελειώσουν 
µε αγορές και κληρονοµιές λόγω οικονοµικής 
κρίσης ή και λόγω δασικών χαρτών. 

Όσο για τα τεχνικά του θέµατος, ο 
παραγωγός, σου λέει, µέσα σε 10 µέρες από 
όταν πάρει τα αποτελέσµατα ελέγχου πρέπει 
να κάνει αίτηση αλλιώς είναι εκπρόθεσµος 
και χάνει τα δικαιώµατά του. Από την άλλη, 
όµως, δεν αναφέρεται πουθενά ότι και ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει µέσα σε 20 ηµέρες 
µετά την  υποβολή της ένστασης να 
απαντήσει στον παραγωγό. Και είναι 
εκατοντάδες οι παραγωγοί που περιµένουν 
όχι ηµέρες αλλά ακόµα και µήνες για µια 
απάντηση, για µια πληρωµή, για µια διοικητική 
πράξη ή για µία ένσταση. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
γιορτινή ατµόσφαιρα των ηµερών έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση µε το «µαύ-
ρο» που κυριαρχεί αυτόν τον καιρό 
στις καρδιές του αγροτικού κόσµου. 

Κι αυτό το «µαύρο», ότι κι αν λέτε, δεν είναι εύ-
κολο να το κρύψουν τα πυκνά φώτα της πόλης, 
οι φιέστες του υπουργού, οι λαµπερές όσο και 
φλύαρες διαφηµίσεις της τηλεόρασης, τα µεγά-
λα λόγια των πολιτικών ηγετών, η επίπλαστη αι-
σιοδοξία για τον καινούργιο χρόνο που έρχεται.  

Έξω υπάρχει απελπισία
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ µόνο τα ζόρικα παιχνίδια του καιρού, 
οι µεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει από τις 
πυρκαγιές το περασµένο καλοκαίρι και τις πληµ-
µύρες κάθε τόσο, ο φόβος για την πανδηµία και 
οι αναγγελίες θανάτων στα δελτία ειδήσεων. Υ-
πάρχει µια βαθιά απογοήτευση, µια απελπισία, 
µπορώ να πω, µπροστά στις ανυπέρβλητες οικο-
νοµικές δυσκολίες που φέρνει ο φετινός 
χειµώνας, ειδικά για τους αγρότες.  

Πολύ μεγάλο το ρίσκο
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ µε ενδιαφέρον τις σηµερι-
νές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Βουλή 
για τον «µετριασµό», όπως λέγεται, του ενεργει-
ακού κόστους στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 
Ωστόσο, είναι από τις λίγες φορές που ακόµα 
και οργανωµένοι αγρότες, το σκέφτονται σοβα-
ρά να µετριάσουν το ρίσκο τους στην αγροτική 
παραγωγή. Κι αυτό γιατί, είναι σίγουρο πως ό-
λα τα κόστη µέχρι τις εαρινές σπορές θα είναι 
διπλά και τριπλά, ενώ, οι τιµές διάθεσης των α-
γροτικών προϊόντων από το καλοκαίρι και µετά 
δεν αποκλείεται να υποχωρήσουν. 

Μέχρι πότε κορόιδα;
ΑΛΗΘΕΙΑ, τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση; 
Ποιος αναλαµβάνει να αντισταθµίσει αυτό το ρί-
σκο; Που είναι τα «µέτρα για την προστασία από 
την αγορά» που εδώ και χρόνια «ψιθυρίζουν» 

Βρυξέλλες και Αθήνα; Γιατί να πάρει ο αγρότης, 
µόνος του, όλο αυτή την οικονοµική ευθύνη, ό-
ταν µάλιστα, το ίδιο το κράτος τον βλέπει… σαν 
τη µύγα στο γάλα και την ίδια στιγµή, τα καλο-
πληρωµένα funds τον περιµένουν στη γωνία; 

Γεμίσαμε αυλοκόλακες
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ φορά στη σύγχρονη ιστορία που ο 
Έλληνας αγρότης αισθάνεται τόσο µόνος. Η κυ-
βέρνηση χαίρεται να κάνει πλάτες στα µεγάλα δι-
εθνή κεφάλαια, η αντιπολίτευση βράζει στο ζου-
µί της, οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν πά-
ει περίπατο, οι νεολαίοι του πανελλαδικού έχουν 
γίνει αυλοκόλακες, οι νέοι αγρότες της ΠΕΝΑ έ-
χουν χαθεί από την πιάτσα, οι µπλοκατζήδες ρί-
χνουν ντουφεκιές στον αέρα, οι ψετοκυριλέδες 
της ΕΘΕΑΣ έχουν παραδοθεί στην εξουσία πριν 
ακόµα αναλάβουν επίσηµα θέσεις στα όργανα δι-
οίκησης της νεοσύστατης οργάνωσης. 

Όλοι εξ ονόματος
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από κάθε έλλειµ-
µα διαλόγου, είναι ο ψευδε-
πίγραφος διάλογος. Η εντύ-
πωση που καλλιεργείται από 
τους ασκούντες εξουσία, ό-
τι τα πάντα έχουν συζητηθεί 
µε τους ενδιαφερόµενους, 
χωρίς επί της ουσίας να έ-
χει γίνει καµιά οργανωµένη 
συζήτηση µε θεσµοθετηµέ-
να όργανα τα οποία βεβαί-
ως να λογοδοτούν αντίστοι-
χα στα µέλη που εκπροσω-

πούν. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, ποιοι εξ αυτών που 
προαναφέρθηκαν και παρελαύνουν τον τελευταίο 
καιρό από την πλατεία Βάθη, έχουν εξουσιοδοτη-
θεί από τους αγρότες και πως αυτό θεµελιώνεται. 

Προσοχή στα λιβανιστήρια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, ο Λιβανός και τα λι-
βανιστήρια άλλο που δεν θέλουν! ∆εν είναι τυ-
χαίο το γεγονός ότι η πολιτική επικοινωνία τον 
τελευταίο καιρό, γίνεται περισσότερο µε εικό-
νες (χαριτωµένες φωτογραφίες) και λιγότερο 
µε γραπτό λόγο. Ακόµη κι όταν αυτές οι εικό-
νες συνοδεύονται από κάποια γραπτή ανακοί-
νωση, είναι κάτι σαν την οµιλία του υπουργού 
στη Βουλή την περασµένη Πέµπτη, µε την  κα-
τάληξη «ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις 
του µέλλοντος προς όφελος της Ελληνίδας και 
του Έλληνα γεωργού, που αξίζουν το σεβασµό 
και το θαυµασµό όλων µας».  

Τώρα τον πιστέψαµε
«Ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις του 
µέλλοντος προς όφελος της Ελληνίδας 
και του Έλληνα γεωργού, που αξίζουν 
το σεβασµό και το θαυµασµό όλων µας»

Σ
υζητούσα πριν από λίγες µέρες µε έ-
ναν από τους πιο έξυπνους διαχειρι-
στές hedge funds που γνωρίζω. Μι-
λούσαµε για την πρόσφατη «σφα-

γή» στις µετοχές µη άµεσα κερδοφόρων µετο-
χών τεχνολογίας (θεωρούµενων ως επενδυτι-
κών «ονείρων») κι εκείνος µου θύµισε µια ε-
ποχή που πολλοί έχουν ξεχάσει. «Από το 1995 
έως το 2000, έβλεπα µερικούς από τους πιο έ-
ξυπνους µάνατζερ να εκµηδενίζονται σορτάρο-
ντας τη φούσκα των dot-com», ανέφερε. «Προς 
το τέλος, όλοι έµειναν χωρίς δουλειά. Παρα-
κολούθησα τα επόµενα πέντε χρόνια να κατα-
στρέφονται όλοι οι µάνατζερ long θέσεων που 
είχαν καθοδηγήσει την ανοδική ευφορία, έως 
ότου οι περισσότεροι από τους πλέον επιθετι-
κούς εξ αυτών στάλθηκαν επίσης για διακοπές».

Εκ των υστέρων, οι φούσκες φαίνονται πάντα 
προφανείς και εύκολες ως προς τη διαχείρισή 
τους. Ως κάποιος που έχει βιώσει περισσότερες 
απ’ όσες θέλω να θυµάµαι, σας διαβεβαιώνω ό-
τι δεν είναι. Πάρτε ως παράδειγµα το «επεισό-
διο» µε τα ακίνητα στα µέσα της δεκαετίας του 
2000. Με ταινίες όπως το «Big Short» και πε-
ρίλαµπρα άρθρα εφηµερίδων για διαχειριστές 
hedge funds που έκαναν περιουσίες επωφελού-
µενοι από την κατάρρευση των ακινήτων, φαί-

νεται σαν οι ευκαι-
ρίες να ήταν πανεύ-
κολα ορατές. Αυτό 
που ξεχνάµε είναι 
ότι αυτές οι συναλ-
λαγές ήταν επιτυ-
χηµένες επειδή τό-
σο λίγοι πίστευαν 
ότι θα µπορούσαν 
ποτέ να συµβούν.

[…] ∆εν θα ξεχάσω ποτέ την προσπάθεια να εκ-
µεταλλευτώ τη «φρενίτιδα» του real estate το 
2005. Θεωρούσα ότι ο κλάδος ήταν υπερβολικά 
υπερτιµηµένος. Εκείνο τον Φεβρουάριο, όταν 
φάνηκε ότι οι κατασκευαστές κατοικιών είχαν 
φτάσει στην κορυφή και το παιχνίδι άρχιζε να 
γυρίζει, σόρταρα ένα καλάθι µετοχές εταιρειών 
κατασκευής κατοικιών. Η κίνησή µου λειτούρ-
γησε ως τον Απρίλιο. Στη συνέχεια, προς µεγά-
λη έκπληξη των «αρκούδων», οι µετοχές των 
κατασκευαστών κατοικιών σηµείωσαν άνοδο 
35% σε διάστηµα δύο µηνών, γεγονός που τε-
λικά µε αποµάκρυνε από τις short θέσεις µου. 

Η πικρή αλήθεια σχετικά µε τις φούσκες εί-
ναι ότι και οι «αρκούδες» και οι «ταύροι» κα-
ταλήγουν να χάνουν. Οι αρκούδες µπαίνουν 
αναπόφευκτα πολύ νωρίς στο παιχνίδι και, τη 
στιγµή που η αγορά «γυρίζει» η συντριπτική 
πλειοψηφία έχει ήδη παραιτηθεί. Οι ταύροι, 
οι οποίοι είναι «ρυθµισµένοι» να αγοράζουν 
κάθε βουτιά, µένουν στο πάρτι µέχρι πολύ αρ-
γότερα απ’ όσο θα έπρεπε. […].

*ΠΡΩΗΝ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ BLOOMBERG

Το κακό με 
τις «φούσκες» 

ΤOY ΚΕΒΙΝ ΜΟΥΙΡ *
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Α
πό τα τέλη του 2019, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ενέκρινε την Πράσινη Συµφω-
νία, δηλαδή µία σειρά από µέτρα ενά-
ντια στην κλιµατική αλλαγή και υπέρ 

της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, τα οποία α-
ποσκοπούν στην αναπροσαρµογή των πολιτικών 
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
µε στόχο τη µείωση των καθαρών εκποµπών αε-
ρίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έ-
ως το 2030, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, 
καθώς και την αναγνώριση της Ευρώπης ως την 
πρώτη κλιµατικά ουδέτερη ήπειρο ως το 2050. 

Στα πλαίσια των παραπάνω µέτρων ενάντια 
στην κλιµατική αλλαγή που έχει υιοθετή-
σει η ΕΕ, η στρατηγική Farm to Fork (στα 

ελληνικά: Από το χωράφι στο τραπέζι), βρίσκεται 
στο επίκεντρο της Πράσινης Συµφωνίας και περι-
λαµβάνει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα νέων πολιτι-
κών προς υιοθέτηση για τον τοµέα της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας, οι οποίες έχουν σαν στό-
χο µία περισσότερο βιώσιµη αγροτική παραγωγή. 
Μεταξύ των πολιτικών αυτών περιλαµβάνονται: η 
αύξηση της καλλιεργήσιµης επιφάνειας προς βι-
ολογική γεωργία κατά 25%, ο µηδενισµός των ει-
σαγωγών της ΕΕ σε σόγια µε παράλληλη εστίαση 
στην προώθηση εναλλακτικών πρωτεϊνικών πη-
γών για ζωοτεχνική χρήση από φυτά που καλλι-
εργούνται στην ΕΕ, η µείωση της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων κα-
τά 50%, καθώς και χηµικών λι-
πασµάτων κατά 20%, σε σύ-
γκριση µε το 2019. Ωστό-
σο, η στρατηγική Farm to 
Fork, ήδη εγείρει πολλά 
ερωτήµατα στην ευρωπα-
ϊκή αγροτική και αγρο-
διατροφική κοινότητα, 
σχετικά µε την επίδρα-
ση που αυτή µπορεί να 
έχει στην παραγωγική α-
λυσίδα των τροφίµων και 
στη διαµόρφωση των τιµών 
που θα κληθούν να πληρώ-
σουν στο άµεσο µέλλον οι κα-
ταναλωτές για µία σειρά γεωργι-
κών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Με δεδοµένο την έλλειψη µίας αναλυτικής 
έκθεσης των επιπτώσεων της υιοθέτησης 
των πολιτικών της στρατηγικής Farm to 

Fork για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας ανατρέξουµε σε 
µία έρευνα η οποία δηµοσιεύτηκε από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) το Νοέµβριο του 
2020, σχετικά µε τις πιθανές οικονοµικές επιπτώ-
σεις της στρατηγικής Farm to Fork. Μεταξύ των α-
ποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας προκύ-
πτει ότι το δεκαετές πλάνο της ΕΕ για µία περισσό-
τερο βιώσιµη αγροτική παραγωγή, θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της παραγω-
γικότητας των κρατών-µελών της ΕΕ, ενώ παράλ-
ληλα θα µείωνε την ανταγωνιστικότητά των προ-
ϊόντων της ΕΕ στις κοινοτικές και εξωτερικές αγο-
ρές. Στην περίπτωση δε που η στρατηγική Farm to 
Fork υιοθετούνταν και εκτός ΕΕ, οι προαναφερ-
θείσες επιπτώσεις δύναται να επεκταθούν σε πα-
γκόσµιο επίπεδο µε οδυνηρές συνέπειες στη βι-
οασφάλεια των τροφίµων και σηµαντική αύξηση 
των ατόµων που δεν θα είχαν πρόσβαση σε µια 
δίαιτα τουλάχιστον 2.100 θερµίδων την ηµέρα, ι-
διαίτερα στην Αφρική. Επιπρόσθετα, σε οικονοµι-
κό επίπεδο, η στρατηγική Farm to Fork µπορεί να 
οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιµών συγκεκρι-
µένων αγροτικών προϊόντων για τον καταναλωτή 
τα επόµενα χρόνια. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος 
και η µελέτη η οποία εκ-
πονήθηκε από τον Dr. 

Christian Henning, καθηγη-
τή Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιευθυντή του Ινστιτού-
του Αγροτικής Οικονο-
µίας του Πανεπιστηµίου 
του Κίελου της Γερµανί-
ας, για λογαριασµό της 
συµµαχίας Grain Club. 
Ανάµεσα στα συµπερά-

σµατα που προκύπτουν α-
πό τη συγκεκριµένη έρευ-

να, αναφέρεται πως τα µέ-
τρα που προτείνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 
της στρατηγικής Farm to Fork, εάν ε-

φαρµοστούν πλήρως, θα οδηγήσουν σε σηµαντι-
κή πτώση της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ. Συ-
γκεκριµένα, για τους δηµητριακούς καρπούς, τα 
ελαιούχα σπέρµατα και το βοδινό κρέας, η µείωση 
της παραγωγής σε σύγκριση µε το 2019 προβλέ-
πεται ότι θα είναι της τάξης του 20%, ενώ η παρα-
γωγή του γάλακτος προβλέπεται να µειωθεί κα-
τά 6,3%. Παράλληλα, οι τιµές των γεωργικών προ-
ϊόντων στην ΕΕ θα ακολουθήσουν σηµαντική ά-
νοδο, µε πιο χαρακτηριστική την προβλεπόµενη 
αύξηση σχεδόν κατά 60% της τιµής του βοδινού 
κρέατος, 50% για το χοιρινό, πάνω από 30% για το 
µη παστεριωµένο γάλα, καθώς και µεταξύ 10 και 
20% για τα φρούτα και τα λαχανικά. Το ευρωπαϊ-
κό εµπορικό ισοζύγιο θα αλλάξει επίσης, καθώς 
η ΕΕ θα αναγκαστεί να εισάγει κρέας και γάλα α-
πό τρίτες χώρες, όπου οι τιµές θα είναι µεν χαµη-
λότερες αλλά και τα πρωτόκολλα ασφαλείας των 
τροφίµων καθώς και εκείνα της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας, λιγότερο αυστηρά.

Εν κατακλείδι, τα µέτρα που προτείνονται 
στα πλαίσια της στρατηγικής Farm to Fork 
για την επίτευξη µίας παραγωγικής αλυ-

σίδας µε µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, 
θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα διεθνές πλαίσιο, 
το οποίο δεν θα περιορίζεται µόνο στα κράτη-µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα, τα 
προτεινόµενα µέτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν 
δίπλα σε συγκεκριµένες εµπορικές πολιτικές έ-
τσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος µετατόπισης 
του εµπορικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών 
σε µία σειρά από βασικά αγροτικά προϊόντα. Τέ-
λος, η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψιν της τις επιπτώ-
σεις των νέων «πράσινων» πολιτικών προς υιο-
θέτηση, στις τιµές που θα κληθεί να πληρώσει ο 
καταναλωτής, µέσω µίας αναλυτικής οικονοµικής 
έκθεσης η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει δηµοσι-
ευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στρατηγική Farm to Fork: Χρυσή ευκαιρία 
ή ρίσκο για παραγωγούς και καταναλωτές;

*Γεωπόνου-Ζωοτέχνη Α.Π.Θ. / Animal Scientist A.U.TH 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 130 πρόβατα ετοιµόγεννα τα 30 γεννη-
µένα τιµή 10000 ευρώ. Τηλ. 6907/027111

Πωλούνται 50 γνήσιες αίγες ανγκλονούµπια ετοι-
µόγεννες.Τηλ.6955/316314.

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

Πωλούνται 50 γίδες βελτιωµένες, περιοχή Καλα-
βρύτων Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λακόν ,4 µη-
νών από πιστοποιηµένους γονείς. Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρσενικά και 
θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής πε-
ριοχή Λάρισας.Τηλ.6973/722978.

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

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα όλα ετοι-
µόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλεκτά.6908/383129.

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

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

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. κος 
Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη για επι-
βήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά µοσχα-
ράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής. 
Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής ποιό-
τητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνική εκτροφή. 
Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, 
πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµ-
µάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγ-
χρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής 
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνα-
τίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιαν-
δήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση 
,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό και Γί-
δια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, Τηλ.6947/457656.

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

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής εκτρο-
φής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή Νοµού Ηµα-
θίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεοπα-
ραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών 
τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής 
Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννηµένα. Περι-
οχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας 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 ζυγούρια λακόν, 
γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λιµουζίν για 
κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα.Πωλούνται και 
δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090 

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

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λακόν ,4 µη-
νών από πιστοποιηµένους γονεις. Τηλ.6974/311730. 

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειοδο-
τούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα 
και νερό. Θεσσαλονίκη 6948102420, 6942226598 

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής µαζί µε µο-
σχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ. 6972/076780

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έ-
γκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

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

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοιµόγεν-
να, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά περι-
οχή 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 γένους 
µετά τις 20 ∆εκεµβρίου.Τιµή 55 ευρώ το ένα. 
Τηλ.6957/689843.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής από βιολο-
γική εκτροφή στην Εύβοια.Τηλ.6948/447046.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα, πρόβα-
τα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.

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

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός αγελάδων ελευ-
θέρας βοσκής στην Εύβοια. Αµοιβή πολύ καλή. Τηλ. 
6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βί-
κου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσι-
ρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: papapg100@
gmail.com

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα µε καλ-
λιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές από εν-
σίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-µπιζέλι- βρώµη. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες 
από το χωράφι κατευθείαν σε κτηνοτρόφους και φορ-
τηγατζήδες. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παραγω-
γή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λίπαν-
ση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική κα-
θώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού 
φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλληλα για 
πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και αρωµατι-
κός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο έλαιο και θε-
ραπεία από το βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6978/566420.

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

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες µε πι-
στοποιητικά. Τηλ.6985/556637. 

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 στρέµµα-
τα. Τηλ.6972/216536. 

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

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

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρίστης ποιότη-
τας. Περιοχή Μαγνησίας.Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. Περιο-
χή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κριθάρι «nure» 
και βρώµη «αρτζεντίνα» τηλ.6972802670

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορισµένος, 
περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος,σα-
κιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400

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

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

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

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270. 

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθαρισµέ-
νος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, διασταυ-
ρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκκινου χρώµατος µε 
πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό. Τηλ.6972/285256. 
6974/313224.

Πωλείται κριθάρι κτηνοτροφικό, περιοχή Ταξιάρχες 
Τρικάλων. Τηλ.6980/963635.

Πωλούνται 20 τόνοι καρπού καλαµποκιού από χω-
ράφι µε υγρασία 12,8, τιµή 33 λεπτά συν φπα ανά κι-
λό, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6980/048507.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για χωράφια (καλαµπόκι, 
βαµβάκι, σιτάρι κλπ).Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια και οι-
κοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο 
Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζα-
κύνθου, 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 οικόπε-
δο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περι-
οχή του Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορα αγροτε-
µαχίων καθως και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10 ετή 
µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέντρα. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο δή-
µο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

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

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµά-
των στο δήµο Τανάγρας. Τηλ.6942/547096.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώ-
ληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για φωτο-
βολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 
6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ραζάτα Κε-
φαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τόπου ρεύµα, νερό, 
άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθιακό 
κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κορινθίας. Τι-
µή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 6937/030859

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρικό.Περι-
οχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµοκού,Θέση Καρά-
πλα. Είναι κατάλληλο για φωτοβολταικό πάρκο(έχει 
κοντά ρεύµα) και για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 
30.000 ευρώ. Τηλ.6995/309580.

Πωλείται ένα αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων εντός ζώ-
νης. Περιοχή Αµφίκλειας.Τηλ.2234/023184.

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυτα Βοιωτί-
ας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για αντίστοιχες εργα-
σίες. Τηλ. 6944/252180.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιο-
χή της Φθιώτιδας,ορεινό, αρδευόµενο από γεώ-
τρηση,ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και φω-
τοβολταικό πάρκο.Τιµή 3.500 ευρώ το στρέµµα.
Τηλ.6974/426911.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε 51 πό-
ντους δίσκο. Τηλ.6979/957956.

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

Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρόβατα 15 
τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

Πωλείται βυτίο νερού για πότισµα αιγοπροβάτων 3,5 
τόνων. Θεσσαλονίκη 6948102420, 6942226598

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 
300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. 
Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 200 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρε-
λαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέ-
τρων. 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.πλά-
τος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδροροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. 
Τηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 αρ-
µεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 24 ζώ-
ων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµο-
δότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µο-
νάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 
12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας 
Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή και δι-
πλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 20 στρέµ-
µατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.Τηλ.2310711/456.

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

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευ-
ής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και ενισχυµέ-
νος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.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 Σίνδος. Τηλ.: 
6972/366043.

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

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

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

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

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προϊό-
ντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτερι-
κό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθηση των 
προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απο-
λυµαντικά). Email επικοινωνίας: 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 Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιοχή 
Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003. 

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 Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας 
και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή ευκαιρίας. 
Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής για 
φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και ενας κύλινδρος, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, Περιοχή Γέ-
φυρα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310/7150377.

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

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

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρίσειρη µε δυ-
νατότητα 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 θέ-
σεων. Τηλ.6906/402754.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιοχή Λα-
γκαδά. Τηλ. 6944/877852 

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυροκό-
µο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ. 2710544704

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιοχή Λα-
γκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ µι-
κρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέτρα, όλα µε-
ταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Αµπε-
λιές 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 µπράτσα.
Τηλ.6982/776003.

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 4820 µαζί µε µία πλατφόρ-
µα 4,10 µέτρων, µία φρέζα 1,6 µέτρων,ένα άροτρο 
και έναν ισοπεδωτή.Τιµή 5.000 ευρώ, περιοχή Κορ-
δελιό Θεσσαλονίκης.Τηλ.6906/407758.

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

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κατά-
σταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων,προβάτων.
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πετρελαί-
ου.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται άροτρο περιστρεφόµενο 3υνο.
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται Αγροτικό Μηχάνηµα NISSAN PARTOL, 
περιοχή Κορινθία, τηλέφωνο 6944624443.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κατάστα-
ση 4x4. Τηλ. 6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τηλέφω-
νο Tηλ. 6976/141565.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα 
µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µε-
γάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com
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Η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ πιο
premium από ποτέ
Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η πιο premium έκθεση που 
στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς αποτελεί τη 
µεγαλύτερη προσπάθεια ανάδειξης των 
ποιοτικών ελληνικών προϊόντων τόσο για τους 
επαγγελµατίες του πιο premium κλάδου 
τροφίµων και ποτών, όσο και για τους λάτρεις της 
ελληνικής γαστρονοµίας και του fine food. Με 
στόχο να µετατρέψει σε πόλο έλξης τους 
«θησαυρούς» της ελληνικής γης που ξεχωρίζουν 
για την ποιότητα, την καινοτοµία,την πρώτη ύλη 
τους, η έκθεση συνεχίζει για 8η συνεχή χρονιά 
να φιλοξενεί πάνω από 350 παραγωγούς που 
έχουν βραβευτεί σε ελληνικούς και διεθνείς 
διαγωνισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο https://expotrof.gr/

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 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. 

 Κανονικά στις 18-20 
Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 
«Fruchtwelt Bodensee» στην 
Βάδη-Βυτεµβέργη, µία από τις 
µεγαλύτερες εκθέσεις στο 
κλάδο των οπωρολαχανικών, µε 
εκατοντάδες εκθέτες από όλο 
τον κόσµο. Η είσοδος 
επιτρέπεται αυστηρά σε 
επαγγελµατίες, ενώ θα 
τηρηθούν αυστηρά τα 

πρωτόκολλα ενάντια στον 
COVID-19. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://www.
visit.fruchtwelt-bodensee.de/en
Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου 
2022 η διεθνής έκθεση κρασιού 
Prowein, έπειτα από δύο χρόνια 
αναβολής λόγω κορωνοϊού, στο 
Ντίσελντορφ Γερµανίας. 

 Η διεθνής έκθεση για 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
Fruit Logistica θα 
πραγµατοποιηθεί τελικά στις 5-7 
Απριλίου του 2022 στον 
Εκθεσιακό Οργανισµό του 
Βερολίνου που 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα 
από το Ελληνογερµανικό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο

 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. 

 Τριήµερο συµπόσιο µε θέµα τη 
µετασυλλεκτική διαχείριση 
φρούτων, λαχανικών, βοτάνων 
και λουλουδιών θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 29 
Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022 
για πρώτη φορά στη Λεµεσό στη 

Κύπρο από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο.

 H ασιατική έκδοση της 
διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Asia Fruit 
Logistica, επιστρέφει στις 7-9 
Σεπτεµβρίου 2022 στο Χόνγκ 
Κονγκ, µε περισσότερους από 
800 εκθέτες από 70 χώρες. Για 
πληροφορίες: https://www.
asiafruitlogistica.com/en/

 Μεταφέρθηκε για το 2023 η 
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του 
Βερολίνου, όπως ενηµερώνει το 
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο. Θα 
επακολουθήσει σχετική ενηµέρωση 
για την νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής.

Επιστρέφει δυνατά 
µε φυσική παρουσία 
η Food Expo 2022
Η Food Expo, η µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων και 
Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη και µία από τις 
σηµαντικότερες του είδους της διεθνώς, 

επιστρέφει δυναµικά 12-14 Μαρτίου 2022, σε 
συνθήκες Covid Free στο Metropolitan Expo.
Η εµπειρία των όσων έχουν συµβεί τον τελευταίο 
καιρό, απέδειξε ότι η αγορά έχει ανάγκη την 
πραγµατοποίηση των εκθέσεων µε φυσική 
παρουσία, αφού µόνο αυτές εξακολουθούν να 
αποτελούν το σηµαντικότερο forum για τις 
εµπορικές συναλλαγές και δεν µπορούν να 
υποκατασταθούν από ενέργειες και δράσεις 
άλλων µορφών. Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://foodexpo.gr/

ΜETROPOLITAN EXPO

Το 7ο εαρινό 
συνέδριο 
δηµητριακών 
στις 6-8 Απριλίου 
Έπειτα από µια µακρά µη 
εθελοντική παύση 2 ετών 
λόγω πανδηµίας, το 
ευρωπαϊκό ανοιξιάτικο 
συνέδριο δηµητριακών θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος στη 
Θεσσαλονίκη από 6 έως 8 
Απριλίου 2022 . Το 
Συνέδριο θα λάβει µέρος 
στο ξενοδοχείο ΜΕΤ της 
συµπρωτεύουσας, µε τις 
προεγγραφές να έχουν 
ανοίξει και να είναι 
υποχρεωτικές. Οι 
συµµετέχοντες θα λάβουν 
µια σηµαντική έκπτωση στο 
εισιτήριο τους αν 
πραγµατοποιήσουν την 
εγγραφή τους µέχρι τις 24 
Φεβρουαρίου. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 
cespringmeeting2020.eu 
και στο τηλ: 2310-257809.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Παράταση µέχρι 28 ∆εκεµβρίου 
για συµπλήρωση αιτήσεων 
στήριξης σε όσους έχουν ήδη 
κωδικό υποβολής αίτησης Νέων 
Αγροτών.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου 
χοίρων έως και 31 ∆εκεµβρίου.

Μέχρι τέλος του έτους η 
τοποθέτηση εγκεκριµένου τύπου 
∆ιατάξεων Προστασίας Έναντι 
Ανατροπής (∆ΠΕΑ) στους παλιούς 
γεωργικούς ελκυστήρες.
Έως 31 ∆εκεµβρίου αιτήσεις για 
µετάκληση εποχικών εργατών γης 
µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας.

Παράταση έως τις 28 
Ιανουαρίου για την παράδοση 
ξηρής σταφίδας για να µη χαθεί η 
συνδεδεµένη ενίσχυση.
Παρατείνεται µέχρι τις 31 
Ιανουαρίου η αίτηση πρώτης 
πληρωµής για τους ενταγµένους 
στο µέτρο της µεταποίησης, οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκεκριµένη 
εξάµηνη παράταση.

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

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Κλείνει τα 100 η SΙMA
6-10 Νοεµβρίου 2022

Κλείνοντας 100 χρόνια, η µεγάλη 
γαλλική έκθεση για τον γεωργικό 
κλάδο, SIMA, µεταφέρθηκε στις 
6-10 Νοεµβρίου του 2022. Οι 
διοργανωτές φιλοδοξούν να έχουν 
στο πρόγραµµά τους συναντήσεις 
καινοτοµίας, εκπαίδευσης και 
εργασίας καθώς επίσης 
παρουσιάσεις νέων µηχανηµάτων, 
οµιλιών και βραβεύσεων. Για να 
διατηρήσουν υψηλά το ενδιαφέρον 
του κοινού µέχρι την έκθεση, 
έχουν προγραµµατιστεί 
διαδικτυακά γεγονότα και 
συναντήσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά την 
διάρκεια του 2021 και 2022. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.simaonline.com

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ
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Τα ζευγάρια 
και οι γνώριμοι 
Κλήρωσε για τους 16 στο Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο Λιονέλ Μέσι επιστρέφει στη Μα-
δρίτη ως αντίπαλος της -πιθανότα-
τα- επόµενης οµάδας του Κιλιάν 
Εµπαπέ ή αλλιώς η Παρί αντιµε-
τωπίζει τη Ρεάλ, στο πιο ενδιαφέ-
ρον ζευγάρι που προέκυψε από 
τη νέα κλήρωση της φάσης των 
16 του Τσάµπιονς Λιγκ. Τις δύο 
οµάδες ενώνει και ο εµβληµατι-
κός ηγέτης των Μερένγκες, Σέρ-
χιο Ράµος, που πλέον ανήκει στο 
δυναµικό των Γάλλων. 

Σπουδαίο ζευγάρι είναι και αυ-
τό µεταξύ της πρωταθλήτριας Ιτα-
λίας, Ίντερ, µε την πάντα ισχυρή 
Λίβερπουλ, ενώ ο Κριστιάνο Ρο-

νάλντο θα αντιµετωπίσει κι αυ-
τός µια γνώριµη οµάδα, την αγα-
πηµένη του στο σκοράρισµα όταν 
ήταν παίκτη της Ρεάλ, αφού η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ κληρώθηκε 
µε την Ατλέτικο. 

Απέναντι σε Σάλτσµπουργκ και 
Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θα βρεθούν 
αντίστοιχα, Μπάγερν και Μάντσε-
στερ Σίτι, η πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Τσέλσι θα αναµετρηθεί µε την 
Λιλ, ενώ η Μπενφίκα θα αγωνιστεί 
για την πρόκριση κόντρα στον Ά-
γιαξ. Τέλος η Βιγιαρεάλ κληρώ-
θηκε µε τη Γιουβέντους.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν 
στις έδρες των ανίσχυρων στις 15, 
16, 22 και 23 Φεβρουαρίου και οι 
δεύτεροι 8, 9, 15 και 16 Μαρτίου. 

Ο Μαξ Φερστάπεν έγινε ο τέταρτος νεαρότερος 
πιλότος που κατακτά πρωτάθληµα στη Formula 1. 
Αυτό δεν ήταν όµως το µοναδικό του επίτευγµα για 
τη φετινή σεζόν. Οι δέκα νίκες που πήρε µέσα στο 
2021 είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση µετά από τις 
13 των Σουµάχερ και Φέτελ και τις 11 των Σουµάχερ, 
Φέτελ και του Λιούις Χάµιλτον.

Τους άφησε άφωνους 
ο Μαξ Φερστάπεν 

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Αταλάντα - Ρόµα 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Μουµπαντάλα)

Τελικός ανδρών 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Ατρόµητος 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (NBA)

Σέλτικς - Νικς 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Λαµία 15.00 Novasports Prime

Βόλος – Απόλλων Σµύρνης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Μπουλς - Λέικερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Αταλάντα - Ρόµα 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Μουµπαντάλα)

Τελικός ανδρών 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Ατρόµητος 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (NBA)

Σέλτικς - Νικς 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Λαµία 15.00 Novasports Prime

Βόλος – Απόλλων Σµύρνης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Μπουλς - Λέικερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μετά το ρεύµα
και το πετρέλαιο 
το βάρος πέφτει 
στις ζωοτροφές

Πώς επηρεάζει   
η αγορά αγροτικών 
εμπορευμάτων τα 
ενοίκια αγροτικής γης

Παρά λίγο  
να πιστέψουμε  
ότι το ΟΣΔΕ πάει 
στον Πιερρακάκη

Αργότερα η πρεµιέρα πόλο
Οι αλλαγές στο World League 
του πόλο, µετέθεσαν το παιχνίδι 
της πρεµιέρας της Εθνικής µας 
Οµάδας των Ανδρών απέναντι 
στην Κροατία για τις 25 
Φεβρουαρίου (αντί για τις 18 
Ιανουαρίου), το οποίο και θα 
διεξαχθεί στην Πάτρα.
Στην Πάτρα, θα διεξαχθεί (25 
Ιανουαρίου) και ο αγώνας της 
πρεµιέρας της Εθνικής Γυναικών 
µε την Ουγγαρία.

Άγαλµα για Αγκουέρο
Η Μάντσεστερ Σίτι ενηµέρωσε 
λίγο µετά την ανακοίνωση 
αποχώρησης από την ενεργό 
δράση του Σέρτζιο Αγκουέρο, 
ότι θα κατασκευαστεί άγαλµα έξω 
από το Ετιχάντ, δίπλα σε άλλους 
σπουδαίους πρώην άσους του 
συλλόγου, τον Κοµπανί και τον 
Νταβίντ Σίλβα και θα παρουσιαστεί 
το 2022. Ο Αγκουέρο έµεινε 10 
χρόνια στους «Πολίτες». 

∆ιπλή πρόκληση για ΑΕΛ
Οι... χαµένοι της 8ης αγωνιστικής 
ήταν η Αναγέννηση Καρδίτσας και 
η ΑΕΛ, που κόλλησαν στο µηδέν 
στη µεταξύ τους αναµέτρησης, 
την περασµένη Τετάρτη. Τώρα 
η ΑΕΛ στρέφει το βλέµµα της στο 
κυριακάτικο παιχνίδι µε τον 
Πιερικό, ενώ στις 22 ∆εκεµβρίου 
σειρά έχει η ρεβάνς µε τον ΠΑΟΚ 
για το Κύπελλο. Υπενθυµίζεται 
ότι στο πρώτο µατς οι «βυσσινί» 
αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 στο 
Αλκαζάρ µε τον «∆ικέφαλο 
του Βορρά».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Top 50
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
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Σ
την αγορά µας υπάρχει ζήτηση για 
τα προβροχικά βαµβάκια ή ελάχι-
στα επιβαρυµένα από τη βροχή χρώ-
µατα αλλά όχι προσφορά. Αντιθέ-

τως υπάρχουν προσφορές για τα βαριά µε-
ταβροχικά αλλά οι αγοραστές για την ώρα 
τα αποφεύγουν, ισχυριζόµενοι πως δεν µπο-
ρούν να τα δουλέψουν τα κλωστήρια, που 
πιάνουν περίπου τα 109 σεντς ανά λίµπρα.

  Στα σκληρά σιτάρια τελικά κλείστηκαν 
νέες δουλειές στη χώρα µας για εξαγωγή α-
πό τα επίπεδα των 490 ευρώ ο τόνος µέχρι 
και τα 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Τα 
στοκ φυσικά έχουν λιγοστέψει σηµαντικά.

Υψηλή ζήτηση 
για προβροχικά
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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∆ύσκολη η πώληση για τα βαριά µεταβροχικά
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∆ΕΚ

Ανοδικά 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 12 ευρώ ο 
τόνος η τιµή παραγωγού για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στη 
λίστα της Μπολόνια. 

Υποχωρεί κατά 10 ευρώ ο τόνος η 
τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 365 ευρώ. 

Στα 3,33 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

Σε νέα βάση λειτουργεί η εγχώρια 
αγορά πατάτας, µε τις τιµές παρα-
γωγού να διαµορφώνουν υψηλά µε 
βάση άνω των 50 λεπτών για την η-
πειρωτική χώρα και φτάνουν τα 72 
λεπτά για τις χοντρές πατάτες Νά-
ξου. Με άλλα λόγια, η αγορά πλη-
ρώνει σχεδόν υπερδιπλάσια τιµή σε 
σχέση µε πέρυσι σχεδόν σε όλα τα 
παραγωγικά κέντρα της χώρας, ε-
νώ δεν αποκλείεται µια περαιτέρω 
τόνωση των επιπέδων τιµών εξαιτί-
ας της πρόσφατης κακοκαιρίας που 
είδε πολλά χωράφια να πληµµυρί-
ζουν σε Στερεά Ελλάδα και Αχαΐα, 
προκαλώντας από καθυστερήσεις 
στη συγκοµιδή µέχρι και ολική κα-
ταστροφή σε ορισµένα αγροτεµάχια.

Στο Νευροκόπι που αυτή την επο-
χή διατηρεί τις µεγαλύτερες ποσό-
τητες, οι τιµές για την πρώτη ποιό-
τητα τείνουν να υπερβούν τα 45 λε-
πτά το κιλό, ενώ στη Βοιωτία όπου η 

επίσπορη καλλιέργεια βαίνει µειού-
µενη στρεµµατικά εδώ και κάποια 
χρόνια, οι τιµές φτάνουν στα 58 λε-
πτά το κιλό. Στο κοµµάτι των εισα-
γωγών, οι γαλλικές πατάτες που έρ-
χονται να καλύψουν κοµµάτι της εγ-
χώριας ζήτησης, φτάνουν στη χώ-
ρα µε 42 περίπου λεπτά το κιλό και 
φεύγουν από τους χονδρεµπόρους 
σε τιµές άνω των 45 λεπτών το κιλό. 
Μάλιστα, οι ροές είναι περιορισµέ-
νες εξαιτίας της ελλειµµατικής προ-
σφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι φετινές σπορές στη Νάξο, τον 
περασµένο Αύγουστο, «έγιναν στα 
τυφλά» όπως µεταφέρει ο παραγω-
γός Μιχάλης Ρώτας στην Agrenda. 
Έπειτα από µια έντονη ξηρασία, το 
νερό στα πηγάδια ανέβασε υψηλή 
αγωγιµότητα, κάτι που επηρέασε τό-
σο τον όγκο της παραγωγής όσο και 
τα µεγέθη. Η µείωση διαµορφώνε-
ται στο 50% περίπου, µε τη συγκο-
µιδή να έχει πάει πίσω µερικές ηµέ-
ρες εξαιτίας των τελευταίων βροχών. 

Παρά τα υψηλά που διαµορφώ-

νει η αγορά το τελευταίο διάστη-
µα, ο προβληµατισµός κυριαρχεί 
στις τάξεις των παραγωγών, αφού 
οι ποσότητες που διαθέτουν είναι 
µειωµένες, ενώ µπροστά τούς πε-
ριµένει µια δύσκολη καλλιεργητι-
κή περίοδος αφού το κοστολόγιο 
των περίπου 1.000 ευρώ το στρέµ-
µα, αναµένεται να επιβαρυνθεί από 
ανατιµήσεις 300% στα εφόδια, 70% 
στο πετρέλαιο, 250% στο ρεύµα. Ό-
πως µεταφέρουν, τα δεδοµένα δεν 
βγαίνουν, κάτι που θα εµπεδωθεί 
µέσα στο επόµενο εξάµηνο, αφού 
η φρέσκια παραγωγή που συγκο-
µίζεται και εµπορεύεται αυτό το δι-
άστηµα, έχει παραχθεί µε το παλιό 
κοστολόγιο.

Υπερδιπλάσια από πέρυσι η τιµή για την πατάτα
 Σε υψηλά µε βάση τα 50 λεπτά για την ηπειρωτική χώρα, στα 72 λεπτά οι χοντρές Νάξου
 Δεν αποκλείεται νέα ενίσχυση τιµών λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας σε Δυτική και Στερεά Ελλάδα

Σε φάση συσσώρευσης 
βρίσκεται η ευρωπαϊκή 
αγορά σκληρού σίτου εδώ 
και δύο εβδοµάδες, µετά από 
τρία πτωτικά εβδοµαδιαία 
κλεισίµατα, µε αναλυτές να 
εκτιµούν πως τις επόµενες 
εβδοµάδες ενδέχεται οι 
δείκτες να κινηθούν 
κατακόρυφα ανοδικά.
Η βάση των εκτιµήσεων 
ανόδου διαµορφώνεται από 
την εικόνα της παραγωγής 
στην Αυστραλία, της οποίας 
το σκληρό σιτάρι φέτος είναι 
λίγο και χαµηλής ποιότητας. 
Αυτό, λένε οι αναλυτές, δεν 
το έχει αξιολογήσει ακόµα 
η αγορά, ενώ τις επόµενες 
ηµέρες αναµένονται νέα 
στοιχεία για την παραγωγή 
στον Καναδά, όπου η 
αρµόδια υπηρεσία της χώρας 
ακούγεται ότι θα ανακοινώσει 
ακόµα µικρότερη παραγωγή. 
Σε περίπτωση που συµβεί 
αυτό, οι ποσότητες που 
εξάγει ο Καναδάς αναµένεται 
να γίνουν ακόµα λιγότερες, 
µε την τιµή FOB να αγγίζει τα 
584 περίπου ευρώ ο τόνος. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ 
ΑΝΟ∆Ο ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ  

Οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να είναι χαµηλού 
τζίρου, µε στενό εύρος τιµών και φυσικά χωρίς 
σαφή κατεύθυνση. Εφόσον δεν προκύψουν 
σηµαντικά νέα, ενδεχοµένως το χρηµατιστήριο να 
κινείται µε αυτό το µοτίβο µέχρι τα Χριστούγεννα. 
Η ζήτηση στη φυσική αγορά παραµένει ισχυρή και 
αυτό αποτυπώνεται κάθε εβδοµάδα στις 
εξαγωγές / φορτώσεις αµερικανικής σοδειάς. 
Ακόµα και στο ενδεχόµενο πτώσης, αναλυτές 
θεωρούν πως η αγορά θα αντιστέκεται για 
τεχνικούς λόγους από τα κλεισίµατα τιµών σε 
ανοιχτά συµβόλαια των κλωστηρίων.

ΝEA ΥOΡKH
Τα βαµβάκια που έχουν υποβαθµιστεί ελαφρά ή 
καθόλου από τις βροχές µπορούν και πωλούνται µε 
σχετική ευκολία προς όλες τις παραδοσιακές µας 
αγορές. Οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε το πόσο 
προβροχικά ή µεταβροχικά είναι, εντούτοις οι 
εκκοκκιστές τα προσφέρουν µε δυσκολία. Αντιθέτως 
τα βαριά µεταβροχικά, για τα οποία υπάρχει 
διαθεσιµότητα,  ακόµα αποφεύγονται από τα 
κλωστήρια λόγω χρώµατος. Θεωρητικά το πριµ 
επί του χρηµατιστηρίου για αυτά τα βαµβάκια 
θα ήταν µεταξύ 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις αντίστοιχες τιµές Μαρτίου ‘22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Το κοστολόγιο για την καλλιέργεια 
ανέρχεται σε 1.000 ευρώ/στρµ..

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
Στο Νευροκόπι οι τιµές 

για την πρώτη ποιότητα 

φτάνουν τα 45 λεπτά και 

στη Βοιωτία τα 58 λεπτά

116,0

114,0

112,0

110,0

108,0

106,0

104,0

102,0

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21

Τρίτη
14/12

Τετάρτη
01/09

Τετάρτη
15/12

Πέµπτη
09/12

∆ευτέρα
13/12

Παρασκευή
10/12

∆ευτέρα
28/07Συνεδρίαση 15/12/2021

Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  105,79 -0,11

Μάιος ‘22 104,37 -0,18
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Ψηλά στις προτιµήσεις βρί-
σκεται και το καλαµπόκι, για 
το οποίο η ΕΑΣ Ορεστιάδας 
έκανε δύο µεγάλες πράξεις 
προ 15 ηµερών, πουλώντας 
µε 271 ευρώ τον τόνο, 2.000 
τόνους στους Μύλους Σόγιας 
κι άλλους 2.000 τόνους στη 
Βουλγαράκης στα Φάρσαλα. 
Πρακτικά αυτό µεταφράζε-
ται σε 25,5 λεπτά το κιλό, 

στο χέρι του παραγωγού, ό-
ταν ένα χρόνο πριν η τιµή ή-
ταν 16 λεπτά το κιλό, µε απο-
τέλεσµα οι εκτάσεις να θεω-
ρείται βέβαιο πως θα αυξη-
θούν. Την περασµένη εβδο-
µάδα, τα συµβόλαια µελλο-
ντικής εκµίσθωσης καλαµπο-
κιού που λήγουν τον Ιανου-
άριο του 2022, κατέγραψαν 
πάντως µικρές απώλειες, µε 

την αγορά να µην έχει ανα-
κάµψει πλήρως µετά την α-
πότοµη διόρθωση που προ-
κλήθηκε καθ’ όλο το µήκος 
των ταµπλό στο άκουσµα της 
µετάλλαξης Όµικρον του κο-
ρωνοϊού. Η φυσική αγορά στο 
Μπορντό δουλεύει στα 246 
δολάρια ο τόνος, στον Ρήνο 
στα 250 δολάρια και στην Ι-
ταλία στα 289 δολάρια.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ιαρροές από την καλλιέργεια 
ηλίανθου προδιαγράφει το καλ-
λιεργητικό πλάνο των αγροτών 
για τις επόµενες σπορές, µε τις 
τιµές που πλήρωσε φέτος η α-
γορά να µην µπορούν να υπο-
στηρίξουν τα αυξηµένα κόστη 
που επιβάλει η νέα οικονοµι-
κή συγκυρία και οι πληθωριστι-
κές τάσεις, εκτός και αν τα συµ-
βόλαια της επερχόµενης περιό-
δου περιλάβουν γενναιόδωρες 
αυξήσεις. Υπενθυµίζεται ότι η α-
γορά ξεκίνησε το 2021 προσφέ-
ροντας συµβόλαια στα 35 λεπτά 
το κιλό, πριν οι διαπραγµατεύ-
σεις ανεβάσουν την τιµή σε έ-
να εύρος µεταξύ των 39 και 42 
λεπτών το κιλό.

Σ’ αυτή τη φάση, κερδισµέ-
νους κυρίως το σκληρό σιτάρι, 
το βαµβάκι και το καλαµπόκι, 
δείχνουν οι συσχετισµοί, που 
διαµορφώνονται στις τάξεις των 
παραγωγών, στην περιοχή του 
Βορείου Έβρου, ενόψει της νέ-
ας καλλιεργητικής περιόδου. 
Την εκτίµηση αυτή διατυπώνει 
στην Agrenda, ο πολύπειρος 
πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
Λάµπρος Κουµπρίδης, προσθέ-
τοντας πως µόνο µια θεαµατι-
κή κίνηση σε επίπεδο τιµών εί-
ναι ικανή να αλλάξει τη µοίρα 
του ηλιόσπορου, από τη στιγ-
µή που οι ανταγωνιστικές καλ-
λιέργειες έδωσαν πέρυσι καλό 
εισόδηµα σε όσους αγρότες τις 
εµπιστεύτηκαν.

«∆εν πρέπει να ξανασυµβούν 

τα περσινά. Το προϊόν µπορεί 
τελικά να πληρώθηκε µε 41 λε-
πτά το κιλό, ωστόσο στην αρ-
χή τα συµβόλαια που πρότει-
ναν οι µεταποιητικές βιοµηχα-
νίες ξεκινούσαν από τα 32 λε-
πτά το κιλό και ο κόσµος απο-
θαρρύνθηκε. Αποτέλεσµα; Ε-
νώ τη σεζόν 2019-2020 είχα-
µε, ως ΕΑΣ, 79.000 στρέµµατα, 
πέρσι οι συµβάσεις έπεσαν σε 
65.000 στρέµµατα. Που σηµαί-
νει ότι 14.000 στρέµµατα κα-
τευθύνθηκαν σε ανταγωνιστι-
κές καλλιέργειες», ανέφερε ο 
κ. Κουµπρίδης.

Για τον ίδιο µεσοβέζικες λύ-
σεις δεν υπάρχουν. «Αν δεν έρ-
θουν οι µεταποιητές µε συµβά-
σεις που θα προβλέπουν του-
λάχιστον 45 λεπτά το κιλό, πο-
λύ φοβάµαι -ιδίως µε τις µεγά-
λες ανατιµήσεις που έχουµε στα 
καύσιµα και στη βασική και την 
επιφανειακή λίπανση, η οποία 
έχει τριπλασιαστεί, φτάνοντας 
από 30 έως και 45 ευρώ το σα-
κί- πως φέτος ο ηλίανθος θα πέ-
σει ακόµη πιο κάτω, κοντά στα 
50.000 στρέµµατα», είπε.

Στον αντίποδα το σκληρό σι-
τάρι, µετά την απογείωση των 
τιµών του στη σεζόν που έκλει-
σε, φαίνεται να βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας των προτιµή-
σεων για τους αγρότες της πε-
ριοχής. «Υπάρχει σαφής στρο-
φή προς το σκληρό σιτάρι. Οι ε-
κτάσεις φέτος, µε βάση το σπό-
ρο και τα άλλα εφόδια που έχου-
µε πουλήσει από το κατάστη-

µα της Ένωσης, θα είναι αυξη-
µένες τουλάχιστον 15% σε σχέ-
ση µε πέρυσι. Το προϊόν έπια-
σε πολύ καλή τιµή κι οι παρα-
γωγοί έσπειραν περισσότερα 
στρέµµατα», εξηγεί ο επικεφα-
λής της δραστήριας οργάνωσης, 
η οποία µε τον έναν ή τον άλ-
λο τρόπο, συνδέει τη λειτουργία 
της µε σχεδόν 150.000 στρέµ-
µατα, από τα περίπου 600.000 
στρέµµατα γης που καλλιεργού-
νται στο Βόρειο Έβρο.

Αυξηµένο ενδιαφέρον κατα-
γράφεται τοπικά φέτος και για 
το βαµβάκι. «Ως Ένωση συγκε-
ντρώσαµε γύρω στους 3.500 τό-
νους, οι οποίοι έφυγαν προς τον 
Σιάρκο, τον Καραγιώργο και τον 
Κουρούδη, µε τιµές οι οποίες σε 
κάποιες περιπτώσεις έφτασαν τα 
80 λεπτά το κιλό και ήταν ιδιαί-
τερα ικανοποιητικές. Αυτό όπως 
αντιλαµβάνεστε έχει παίξει ρό-
λο» ανέφερε ο ίδιος, προσθέτο-
ντας πως «φέτος υπολογίζουµε 
πως το βαµβάκι θα έχει µια αύ-
ξηση της τάξης του 5% στις καλ-
λιεργούµενες εκτάσεις».

Χαµένος ο ηλίανθος στις επερχόµενες εαρινές 
Στρέµµατα σε σκληρό, βαµβάκι, καλαµπόκι 
Αυξηµένες κατά τουλάχιστον 15% αναµένονται οι εκτάσεις σκληρού σίτου 

Βέβαιη η αύξηση των εκτάσεων για το καλαµπόκι
µε την τιµή στα 25,5 λεπτά στο χέρι του παραγωγού

50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Αν δεν έρθουν οι µεταποι-

ητές µε συµβάσεις που θα 

προβλέπουν τουλάχιστον 

45 λεπτά το κιλό, φέτος ο 

ηλίανθος θα πέσει ακόµη 

πιο κάτω, κοντά στα 50.000 

στρέµµατα

ΒΑΜΒΑΚΙ 
Αύξηση της τάξης του 5% στις 

καλλιεργούµενες εκτάσεις 

υπολογίζεται φέτος για το βαµβάκι

Σ
την αγορά µας σηµειώθη-
καν νέες πωλήσεις σκλη-
ρού σίτου προς εξαγωγή 
από τα επίπεδα των 490 

µέχρι 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-
νι µας. Μάλιστα φαίνεται πως µια 
δουλειά, αν και χαµηλών ποιοτι-
κών προδιαγραφών, προορίζεται 
για τον πρόσφατο διαγωνισµό της 
Τυνησίας. Κατόπιν αυτού του τε-
λευταίου κύµατος φαίνεται πως τα 
φετινά αποθέµατα έχουν λιγοστέ-
ψει σηµαντικά.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
Φότζια παρέµειναν σταθερές για άλ-
λη µια εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 

79 kg/hl, υα-
λώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% 
η τιµή αποθή-
κης εµπόρου 
διαπραγµατεύ-

εται στα 535-540 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου κυµαίνεται στα 525-
530 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία εί-
χαµε συνέχιση της ανοδικής τάσης 
της προηγούµενης εβδοµάδας, µε 
τις τιµές να πιάνουν πλέον τα 460 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι. Βοήθησε σ’ αυτό η πρό-
σφατη µεγάλη αγορά της Τυνησί-
ας, αλλά και το γεγονός πως η στα-
τιστική υπηρεσία του Καναδά µείω-
σε για άλλη µια φορά την εκτίµηση 
φετινής παραγωγής κατά 900.000 
τόνους φτάνοντας στο αρνητικό ρε-
κόρ των 2,7 εκατ. τόνων.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
παρά την προσπάθεια για ανοδική 
αντίδραση οι τιµές µαλακού σίτου 
πάλι µειώθηκαν λόγω έλλειψης α-
νταγωνιστικότητας σε πρόσφατους 
κρατικούς διαγωνισµούς. Παράλ-
ληλα και οι τιµές της φυσικής α-
γοράς πιέστηκαν µε την πρόσφα-
τη αγορά της Αλγερίας να κλείνει 
σε τιµή 10 δολάρια χαµηλότερη α-
πό την προηγούµενη. Μάλιστα η 
στροφή της Αλγερίας σε άλλες σο-
δειές, αποκλείοντας τη γαλλική, 
πίεσαν τις τιµές  στην Γαλλία προς 
τα 275 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 7 ευ-
ρώ χαµηλότερα από την προηγού-
µενη εβδοµάδα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΒΑΜΒΑΚΙΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

5% 10%15%

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
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Με ανοδικές τάσεις κινείται ενόψει της εορταστικής περιόδου, η τιµή της γαλοπούλας, η οποία όπως επιβεβαιώνουν στην Agrenda παραγωγοί κινείται 
σε µονοψήφια ποσοστά και έρχονται σε συνέπεια της ευρύτερης πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την αγορά και της αύξησης στις τιµές των 
ζωοτροφών. Χαρακτηριστικό είναι ο δείκτης πληθωρισµό τον Νοέµβριο βάσει των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ανήλθε στα επίπεδα του 4,8%. 

Αποθαρρυντικό είναι το κλίµα στην εγχώρια αγορά χοιρινού 
κρέατος, µε τις τιµές παραγωγού σε µια κατά κανόνα δρα-
στήρια περίοδο να µην υπερβαίνουν τα 1,10 µε 1,20 ευρώ 
το κιλό. Η ζήτηση για ελληνικό χοιρινό κρέας είναι σχετικά 
υποτονική, κάτι που αποδίδεται στη µειωµένη κατανάλω-
ση αλλά κυρίως στις χαµηλές τιµές στο εισαγόµενο κρέας, 
µε τη Γερµανία, την Ολλανδία και την Ισπανία να είναι πλε-
ονασµατικές εξαιτίας του αποκλεισµού της Γερµανίας από 
την αγορά της Κίνας εδώ και πλέον του ενός έτους, εξαιτίας 
κρουσµάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα.

Όλες οι ποσότητες που άλλοτε κατευθύνονται προς την 

Κίνα, πλέον εγκλωβίζονται στην Ευρώπη, µε το αντίκτυπο 
να είναι ιδιαίτερα έντονο στην ελληνική χοιροτροφία, η ο-
ποία αν καλύπτει µόλις το 25% της εγχώριας, παρασέρνεται 
στον χορό των χαµηλών τιµών λόγω ανεξέλεγκτων ελληνο-
ποιήσεων, σύµφωνα µε τα όσα καταγγέλλουν παραγωγοί.

Αν και η κατάσταση αυτή επιµένει από το 2020, φέτος η 
ζηµιά για τις χοιροτροφικές µονάδες είναι διπλή λόγω των α-
νατιµήσεων που έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής στα 
1,55 ευρώ το κιλό. Ενδεικτικά, η σόγια από 0,32 ευρώ το κι-
λό πέρυσι, φέτος φτάνει στα 0,48 ευρώ, τα πίτουρα από 0,14 
ευρώ κοστίζουν 0,23 ευρώ και το καλαµπόκι από 0,18 ευρώ 
έχει φτάσει στα 0,32 ευρώ. Ταυτόχρονα για την ίδια κατανά-
λωση, το κόστος του ρεύµατος έχει τριπλασιαστεί. Όπως µε-
ταφέρει πολύπειρος παραγωγός στην Agrenda, «έχει ανέβει 
οι πρώτες ύλες και έχουν πέσει οι τιµές. Και τα δύο µαζί σε 
τέτοια ένταση, δεν έχουν συµπέσει άλλοτε».         Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ της Αµερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής ανέρχε-
ται στα 20.000 πτηνά, το σύνολο των 
οποίων έχει ήδη προπωληθεί για να 
καλυφθεί η ζήτηση που υπάρχει στην 
αγορά αυτή την περίοδο, αναφέρει 
ο Στάθης Γιαννακάκης, υπεύθυνος 
του πτηνοτροφείου της Σχολής. «Α-
νάλογη ήταν η παραγωγή µας και 

στη διάρκεια του 2020», επισηµαί-
νει. Για να είναι σε θέση να αντιµε-
τωπίσει το κύµα αυξήσεων στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα, η Αµερικανι-
κή Γεωργική Σχολή προέβη σε αύ-
ξηση τιµής, στα επίπεδα του 5% επί 
της τιµής κιλού. Σύµφωνα µε τον ί-
διο, η αύξηση της τιµής περιορίζε-
ται σε µονοψήφιο ποσοστό. 

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ προ-
µηθεύεται νεοσσούς από το εξωτερι-
κό και συγκεκριµένα φέτος αγόρασε 
από τη Βόρεια Γερµανία, ενώ όπως 
επισηµαίνει ο Στάθης Γιαννακάκης 
οι τιµές στους νεοσσούς δεν παρου-
σίασαν αύξηση φέτος, κινούµενες 
στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Ο 

Γιώργος Μιντζάς µε έδρα τα Τρίκα-
λα δραστηριοποιείται στην αναπα-
ραγωγή γαλοπούλας, στην πάχυν-
ση καθώς και στη χονδρική και λια-
νική πώληση. Όπως επισηµαίνει οι 
τιµές φέτος είναι ελαφρώς αυξηµέ-
νες λόγω των δηµητριακών και των 
µεταφορικών. 

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πτηνών µε ε-
ποχικά χαρακτηριστικά ως προς την 
περίοδο διάθεσής της στην αγορά εί-
ναι και τα κοκόρια, µία ειδική εκτρο-
φή, που αναπτύσσει αυτή την περί-
οδο η Αµβροσιάδης Κοτόπουλα Ε-
ξοχής. Όπως αναφέρει η Χάιντι Κα-

τσάρα από την εταιρεία, η ζήτηση 
και οι τιµές φέτος θα κινηθούν σε 
λογικά επίπεδα. «Είναι γεγονός ό-
τι σε σύγκριση µε πέρυσι οι πρώτες 
ύλες έχουν χτυπήσει «κόκκινο» σε 
συνδυασµό µε το βιοµηχανικό κό-
στος λόγω ενέργειας, ζωοτροφών». 

Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ από 
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
γίνεται σε κρεοπωλεία, χονδρεµπό-
ρους και σούπερ µάρκετ ως επώνυ-
µο συσκευασµένο προϊόν. Όσον α-
φορά τις διακυµάνσεις των ζωοτρο-
φών ο επικεφαλής πτηνοτροφείου 
της Σχολής επισηµαίνει ότι η αύξη-
ση στο καλαµπόκι που αποτελεί το 

60% της διατροφής µίας γαλοπού-
λας από τα 200 ευρώ ανά τόνο πέ-
ρυσι, φέτος έχει εκτοξευθεί στα 290 
ευρώ. «Το µη γενετικά τροποποιη-
µένο σογιάλευρο, πέρσι αγοράζα-
µε µε 500 ευρώ τον τόνο και φέτος 
η τιµή ανέρχεται στα 650 ευρώ τον 
τόνο. Στα υλικά συσκευασίας η αύ-
ξηση κινείται στα επίπεδα του 12%». 

«Η ΑΥΞΗΣΗ στο κόστος πώλησης 
ανέρχεται στο +15%. Η αύξηση αυ-
τή είναι λογική, δεδοµένου ότι το 
κόστος ζωοτροφών είναι ενισχυ-
µένο κατά τουλάχιστον 50%», ό-
πως λέει ο ίδιος. Σε επίπεδο πα-
ραγόµενων πτηνών θα είναι φέ-
τος µεταξύ 50.000 και 55.000 ό-

πως προκύπτει από στοιχεία που 
επικαλείται ο κύριος Μιντζάς για 
τις φάρµες που εκτρέφουν νεοσ-
σούς. Των συνολικών παραγόµε-
νων ποσοτήτων εξαιρούνται οι 
γαλοπούλες της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, οι νεοσσοί 
της οποίας εισάγονται.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε σύγκριση 
µε το 2020 είναι αυξηµένο κατά 35% 
για την Αµβροσιάδης, σύµφωνα µε 
την κυρία Κατσάρα. «Προσπαθούµε 
να κρατήσουµε τις τιµές σε λογικά ε-
πίπεδα» επισηµαίνει και προσθέτει 
ότι η εταιρεία έχοντας καταφέρει να 

συγκρατήσει µεγάλο µέρος των αυ-
ξήσεων, έχει περάσει ένα ποσοστό 
αύξησης 5% στην τιµή λιανικής για 
τα κοκόρια. Οι ποσότητες που πα-
ράγει σε κόκκορα η Αµβροσιάδης 
κατευθύνεται µόνο στην εγχώρια 
αγορά.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Πιέζουν το χοιρινό πλεονασματικές 
διεθνείς αγορές και ανατιμήσεις 
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ΑΓΟΡΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ
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Ανατιµηµένες φέτος οι γαλοπούλες και τα κοκόρια 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ

2020

200
0,32 

0,14

0,18

1,10 � 1,20

1,55

0,32

0,23

0,48
290

12%
2021

60%

ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

15%ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

50%ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ

500 650

ΧΟΙΡΙΝO

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΟΓΙΑ

ΠΙΤΟΥΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ�
2020 2021
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XHTOΣ: Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, 
διευρύνοντας το portfolio της 
αναλαµβάνει την εµπορία και 

διακίνηση του συνόλου του 
προϊοντικού χαρτοφυλακίου της 
Green Cola Hellas AE, από 1η 
Ιανουαρίου του 2022.

ΙΤΗ: Η Imperial Tobacco Hellas, 
διακρίθηκε ως µια από τις κορυφαίες 
εταιρικές επωνυµίες στη χώρα µας, 
στο πλαίσιο του Θεσµού Business 
Superbrands 2021, που αναδεικνύει 
κορυφαίες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: H ανώνυµη εταιρεία µε 
την επωνυµία «Αλλαντοβιοµηχανία 
Κρεατοβιοµηχανία και χοιροτροφική 
εταιρεία Ρεθύµνου ΑΒΕΕ», 
ανακοινώνει προς το επενδυτικό 
κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εισαγωγών και 
Λειτουργίας Αγορών της Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια – Χρηµατιστήριο 
Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία 
Συµµετοχών (ATHEX) αποφασίστηκε 
η διαγραφή από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών των µετοχών της Εταιρείας.

UNILEVER: Επενδύσεις για την 
αύξηση της δυναµικότητας του 
εργοστασίου που διαθέτει στην 
περιοχή του Ρέντη και στο οποίο 
παράγεται, µεταξύ άλλων, η µαγιονέζα 
Hellmann’s και το απορρυπαντικό 
ρούχων Skip σχεδιάζει η Unillever. 

ΗELLAGRO: Για µια ακόµη φορά,  η 
εταιρία HELLAGRO Α.Ε απέκτησε το 
κορυφαίο πρότυπο πιστοποίησης ISO 
22000 : 2018, από την TÜV Austria 
για την αποθήκευση και διακίνηση 
υλικών συσκευασίας στα τρόφιµα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Κίνδυνο για παράλυση διαρκείας συ-
νιστά για τις υπερχρεωµένες οικονο-
µίες η αύξηση του δηµοσίου χρέους, 
που εξαιτίας της πανδηµικής κρίσης έ-
χει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύµφωνα 
µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το 
οποίο σηµειώνει ότι η στοχευµένη σύ-
σφιξη σε δηµοσιονοµικό και νοµισµα-
τικό επίπεδο είναι πλέον εκ των ων ουκ 
άνευ. Ειδικότερα, το 2020 έλαβε χώρα 
η µεγαλύτερη αύξηση του χρέους από 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε αποτέλε-
σµα να αυξηθεί, στα 226 τρισ. δολάρια.
Στο µεταξύ, ο «κύβος ερρίφθη», µε τη Fed 
να διπλασιάζει τον ρυθµό του tapering 
στα 30 δισ. δολ. τον µήνα και να βλέ-
πει τρεις αυξήσεις επιτοκίων το 2022 
και συνολικά έξι ως το τέλος του 2023.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα έδωσε σήµα ότι το έκτα-

κτο πρόγραµµα αγορών οµολόγων λό-
γω της πανδηµίας (PEPP)  ύψους 1,85 
τρισ. ευρώ, θα λήξει τον Μάρτιο του 
2022. Σύµφωνα µε αναλυτές, η στάση 
της ΕΚΤ δικαιολογείται λόγω της διαφο-
ρετικής κατάστασης που βρίσκεται η οι-
κονοµία της ευρωζώνης, πράγµα που 
σηµαίνει ότι εάν ο πληθωρισµός απο-
δειχθεί πιο επίµονος τότε κινδυνεύει µε 
λανθασµένη πολιτική. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η «απάντηση» της ΕΚΤ για αύξηση 
των µηνιαίων αγορών του κανονικού 
προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης 
αφήνει ανοιχτή την επιλογή επανενερ-
γοποίησης του PEPP, χρησιµοποιώντας 
τα εναποµείναντα περίπου 100 δισ. ευ-
ρώ µε έµφαση τις πιο ευάλωτες χώρες. 
Ως εκ τούτου και η πρόβλεψη για την 
Ελλάδα που αφήνει παράθυρο για συ-
νέχιση των αγορών οµολόγων.

Μπράντα
Πρώτη στον κλάδο της, ως Κορυφαία 
Εταιρική Επωνυµία στην κατηγορία 
«Είδη διατροφής», αναδείχθηκε η 
εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, 
θυγατρική της Vivartia, στην 
πρόσφατη διοργάνωση «Business 
Superbrands 2021-2022».Η εταιρεία 
τιµήθηκε για τέταρτη χρονιά, έχοντας 
ξεχωρίσει για την αναγνωρισιµότητα, 
την αξιοπιστία και την ποιότητα της.

Διάκριση
Η Olympian Green International (O.G.I.), 
θυγατρική της «Inspiring Earth», µε 
χαρά ανακοινώνει ότι για το έτος 2021 
κατέκτησε στην 40ή θέση στις 
«Κορυφαίες 100 Εταιρείες Ελαιολάδου 
του Κόσµου», µια αξιόπιστη κατάταξη του 
EVOO WORLD RANKING. Η κατάταξη 
γίνεται µε βάση τον αριθµό των 
βραβείων και τις συµµετοχές σε διεθνείς 
διαγωνισµούς µέσα στο κάθε έτος.

Κίνδυνος παράλυσης 
από το δημόσιο χρέος

 Συνεχίζεται η αγορά ελληνικών ομολόγων  
 Σε νομισματική σύσφιξη προτρέπει το ΔΝΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 16/12 892,83

Τετάρτη
15/12

Τρίτη
14/12

∆ευτέρα
13/12

Πέµπτη
16/12

Παρασκευή
10/12

900

895

890

885

880

875

870

865

Top Movers
 Ευρώ  Μεταβολή %
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6450 +7,50%

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,5800 +6,76%

QUALITY AND REL. Α.Β.Ε.Ε. 0,3880 +6,59%

VIOHALCO SA/NY 4,6500 +5,80%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,7700 +4,76%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,1000    -13,04%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2980    -11,83%

ΑΝΩΝ.ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0825 -8,33%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,3000 -8,00%

BIOKARPET S.A. 1,7100 -5,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 36,159.80 +0.65%
 NASDAQ Comp 15,456.98 -0.70%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,219.69 +1.44%
Λονδίνο FTSE 100 7,268.16 +1.39%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,679.34 +1.32%
Παρίσι CAC-40 7,020.08 +1.33%
Ζυρίχη SMI 12,817.16 + 2.29%
Τόκιο NIKKEI-225 29,066.32 + 2.13%
 
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

Ανοδικά καύσιµα αλλά λιγοστές 
συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο
Περισσότερα ανοδικά καύσιµα έδωσε την 
περασµένη εβδοµάδα η πρόθεση της ΕΚΤ να 
συνεχίζει τις αγορές ελληνικών οµολόγων. 
Ωστόσο η θετική αυτή εξέλιξη δεν συνοδεύτηκε 
από την ανάλογη αύξηση της καθαρής αξίας 
συναλλαγών, αναγκάζοντας αρκετούς αναλυτές 
να συνοµολογήσουν πως οι υφιστάµενοι όγκοι 
δεν µπορούν να θεωρηθούν επαρκείς, για την 
διαφυγή του Χ.Α. προς την µία ή την άλλη 
κατεύθυνση. Πλέον η προσοχή των συντελεστών 
στρέφεται στον καινούργιο χρόνο.



Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

My DATA-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Α
φού αναφέρθηκα στην προηγούµενη ε-
βδοµάδα στα ηλεκτρονικά τιµολόγια, δε-
δοµένου ότι τα πάντα ξαφνικά έχουν ηλε-
κτρονικοποιηθεί, λέω να επαναφέρω το 

θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA.
Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθη-

µερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι α-
γρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και οι αγρό-
τες τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτε-
λούν µία παγκόσµια πρωτοτυπία 
που έχει αποφασίσει να εφαρµό-
σει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων. ∆εν εφαρµόζεται πουθε-
νά αλλού στον κόσµο µε τον τρό-
πο που ξεκίνησαν να την εφαρ-
µόσουν εδώ, ενώ σε µερικές χώ-
ρες λειτουργούν επιµέρους τµή-
µατα των my data. Πρέπει να κά-
νουµε έναν διαχωρισµό: άλλο το 
θέµα του αν είναι δίκαια ή άδικη 
η εφαρµογή των ηλεκτρονικών 
βιβλίων και ο τρόπος που επιβάλ-
λονται και άλλο ο χρόνος έναρξης 
της ενηµέρωσης των τιµολογίων, 
οποίος έχει ήδη ξεκινήσει.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑ-
ΘΕΣΤΩΤΟΣ

Κι αφού το ξεκαθαρίσαµε κι αυ-
τό, να πάµε λίγο στα διαδικαστικά, 

όσο πιο πρακτικά, λιτά και λαϊκά γίνεται, ώστε να 
γίνουν κατανοητά.

 Όσοι αγρότες έχουν το 2019, τζίρο άνω των  
50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώ-
λησης άνω των 50, υποχρεούνται να καταργήσουν 
τα χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και να χρησι-
µοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό πρό-
γραµµα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή).

 Στο σύνολο του τζίρου δεν υπολογίζονται οι ε-
πιδοτήσεις, αλλά µόνο οι πραγ-
µατικές πωλήσεις αγροτικών προ-
ϊόντων.

 Στο σύνολο του τζίρου επί-

σης, συνυπολογίζονται και οι πωλήσεις ρεύµατος 
από Φ/Β πάρκα, αλλά και οι αγροτικές επιδοτήσεις 
οι οποίες φορολογούνται (βασική ενίσχυση και τα 
ποσά άνω των 12.000 ευρώ που προκύπτουν από 
την άθροιση πρασινίσµατος και συνδεδεµένων ε-
πιδοτήσεων).

 Στο σύνολο των τιµολογίων δεν συνυπολογίζο-
νται οι εκκαθαρίσεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµο-
λόγηση. Π.χ. ένας κτηνοτρόφος είχε τζίρο το 2019 
70.000 ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος 
εξέδωσε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια 
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή , ο κτηνοτρόφος δεν 
έχει υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα. 

Συνεπώς,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελά-
χιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέω-
ση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό ποσο-
στό των υπολοίπων.

Ρωτάει λοιπόν κάποιος: «ωραία, δεν έχω υποχρέ-
ωση να εκδώσω  µε υπολογιστή. Έχω άλλες υπο-
χρεώσεις; Πολλές, περισσότερο πολύπλοκες, τόσο 
χρονικά όσο και διαδικαστικά, σε σχέση µε πριν.

 Τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύ-
στηµα των my data µέχρι τις 20 κάθε µήνα. Π.χ. 

τα τιµολόγια του Σεπτεµβρίου (που έχουν εκδοθεί 
στο διάστηµα 01.01-30.90.21), πρέπει να διαβιβα-
στούν µέχρι τις 20 Οκτωβρίου, του Οκτωβρίου µέ-
χρι τις 20/11 κ.λπ..

 Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τα τιµολόγια των α-
γροτών να βρίσκονται στο λογιστή εντός των πρώ-
των δύο (2) ηµερών κάθε µήνα, ώστε να είµαστε σε 
θέση να κάνουµε τις καταχωρήσεις εµπρόθεσµα.

 Αυτό σηµαίνει επίσης ότι, την προσκόµιση των 
τιµολογίων, αποδείξεων κλπ, την ξεχνάτε µε τον τρό-
πο που γίνονταν µέχρι τώρα, δηλαδή µία φορά κά-
θε τρίµηνο. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε ο καθένας 
άλλο τρόπο επικοινωνίας µε το λογιστή   του, ώστε 
να αποφευχθούν µελλοντικά πρόστιµα. 

Το πιο σηµαντικό ακόµη δεν έχει ξεκινήσει και 
αυτό είναι τα έξοδα: µέχρι τώρα, οι αγρότες προσκό-
µιζαν τα παραστατικά στο λογιστή, γινόταν η κατα-
χώρηση και οι λοιπές εργασίες. 

Πολύ σύντοµα, ο χρόνος απασχόλησης για τα ίδια 
τιµολόγια θα πολλαπλασιαστεί. Απαιτείται πλέον:

 Να ελέγχουµε κάθε τιµολόγιο και κάθε έξοδο 
στο σύστηµα των my data, 

 να τα διασταυρώνουµε µε αυτά που µας έχετε 
προσκοµίσει,

 σε περίπτωση που λείπει τιµολόγιο να σας ενηµε-
ρώνουµε να αναζητήσετε από τον προµηθευτή σας.

Μέχρι να γίνει αυτό και να συµφωνήσουν οι δύο 
καταστάσεις, τίποτε δεν µπορεί να υποβληθεί. 

Κάτι τελευταίο: ό,τι µπορεί να βοηθήσει προς την 
πλευρά καταπολέµησης της φοροδιαφυγής είναι α-
ποδεκτό. Αρκεί το ίδιο το κράτος να λειτουργεί προς 
αυτή την κατεύθυνση και να µην αντιµετωπίζει τον 
πολίτη ως καταρχάς απατεώνα. 

Θα εφαρµοστούν που θα εφαρµοστούν τα ηλε-
κτρονικά βιβλία, δε χωρεί αµφιβολία περί τούτου. 
Τουλάχιστον να φροντίσουν, η εφαρµογή τους να 
γίνει µε τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής. 

Ενηµερωθείτε σε συνεννόηση µε το λογιστή σας 
για τα νέα δεδοµένα, τον τρόπο λειτουργίας από 
τούδε και στο εξής και κυρίως: θα πρέπει πλέον να 
αποστέλλετε τα τιµολόγια σας πολύ πιο τακτικά α-
πό τη µία φορά / τρίµηνο που το κάνατε µέχρι τώρα. 

Χωρίς επιδοτήσεις
Στο σύνολο του τζίρου 
δεν υπολογίζονται οι 
επιδοτήσεις, µόνο οι 

πραγµατικές πωλήσεις

Αυτοτιµολόγηση
Στο σύνολο των τιµο-
λογίων δεν συνυπολο-
γίζονται οι πωλήσεις µε 

αυτοτιµολόγηση

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)

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
φορολογικού έτους 2019
Για τελευταία χρονιά φέτος, θα πρέπει να 
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2019. 
Πρόκειται για τις συνδεδεµένες και λοιπές 
επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2019 και 
καταβλήθηκαν το 2020, ενώ η προθεσµία 
υποβολής είναι µέχρι τις 31.12.21.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής 
των ηλεκτρονικών βιβλίων;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων 
είναι  γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα 

θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή 
(µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους 

ποιος θα το επιβαρυνθεί; 



Το 2020 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε 
από μεγάλες διακυμάνσεις λόγω της 
εμφάνισης της πανδημίας, με βασική 
επίπτωση το κλείσιμο των αγορών και της 
εστίασης που επηρέασε καθοριστικά τον 
κλάδο των τροφίμων. Οι ισχυρές αντοχές 
του κλάδου υδατοκαλλιέργειας,  απέναντι στις πρωτόγνωρες 
δυσκολίες αποδίδονται πρωτίστως στις στέρεες υποδομές, 
στην πείρα, στην τεχνογνωσία αλλά και στον στρατηγικό 
προσανατολισμό των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, γεγονός 
που κατέστησε τον κλάδο ιδιαίτερα ευνοημένο όσον αφορά 
τις εξαγωγές και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω 
διείσδυση στις διεθνείς αγορές. Οι ενδείξεις, μάλιστα, εν όψει 
του κλεισίματος του 2021 είναι ενθαρρυντικές και εκτιμάται ότι 
ο κλάδος θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα και θα 
κλείσει με αύξηση της παραγωγής περίπου στο 3%.

Σήμερα όμως η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια βρίσκεται ξανά 
αντιμέτωπη με μία νέα πρόκληση, τη σημαντική αύξηση στο 
κόστος λειτουργίας και παραγωγής, η οποία συνδέεται άμεσα με 
τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει στο κόστος της ενέργειας 
και των μεταφορών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά 
πολλούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και επηρεάζει 
αλυσιδωτά όλες τις επί μέρους παραμέτρους της παραγωγής 
και της διανομής. 

Οι πρόσφατες εκτιμήσεις, τεκμηριωμένες με ανάλυση των 
πραγματικών δεδομένων, οδηγούν σε συμπεράσματα που 
επιβάλλουν εγρήγορση και άμεση προσαρμογή από τις εταιρείες 
του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του ενεργειακού 
κόστους για τη λειτουργία των μονάδων του κλάδου εκτιμάται 
ότι θα φτάσει το 97%. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί αύξηση της 
τάξης του 15% στις τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται 

στις ιχθυοτροφές και αύξηση 17% στο 
κόστος των συσκευασιών, λόγω της αύξησης 
κόστους των πρώτων υλών στη βιομηχανία 
πλαστικών και μετάλλων. Επιπλέον, σε όλα 
τα προηγούμενα έρχεται να προστεθεί και 
η αύξηση στο κόστος των μεταφορών που 

υπολογίζεται να αγγίξει το 8%, λόγω της εκρηκτικής αύξησης 
των τιμών των καυσίμων και των ναύλων. 

Η συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων που προαναφέρθηκαν 
οδηγεί σε μια συνολική αύξηση του κόστους παραγωγής της 
τάξης του 20%. Η παραγωγική αλυσίδα βρίσκεται σε μεγάλη 
πίεση και ο κλάδος κινείται ήδη εδώ και πολύ καιρό σε καθεστώς 
μιας ιδιαίτερα συγκρατημένης τιμολογιακής πολιτικής, που 
πιέστηκε ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας. Οι εταιρείες  
του κλάδου δεν είναι δυνατόν να απορροφήσουν την αύξηση 
του κόστους παραγωγής που έχουν προκαλέσει οι διαδοχικές 
ανατιμήσεις σε όλες τις βασικές πρώτες ύλες, ιδίως όταν υπάρχει 
ταυτόχρονα και πίεση στις τιμές λόγω του ανταγωνισμού. 
Αναγκαστικά θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μετακύλισης 
μέρους της αύξησης του κόστους παραγωγής στην τελική τιμή 
του προϊόντος.

Ως εκ τούτου, η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια βρίσκεται μπροστά 
σε σημαντικές αποφάσεις, κινούμενη πάντα σε πνεύμα απόλυτης 
διαφάνειας και συστηματικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων 
μερών, που θα την βοηθήσουν να προσαρμοστεί συνολικά στην 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Πρωταρχικός στόχος είναι 
η διαφύλαξη της επιχειρηματικής υγείας και της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων του κλάδου, ο οποίος καλείται να εξασφαλίσει 
τα περιθώρια κέρδους που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει 
τόσο τις επενδύσεις του, όσο και την ενίσχυση της καινοτομίας 
και της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο.

Σηµαντική 
αύξηση 

στο κόστος 
λειτουργίας 

και παραγωγής  
των εταιρειών 

του κλάδου

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  
ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια πληρωµή λίγο πάνω από 50 ε-
κατ. ευρώ, η οποία δροµολογείται για 
την Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου, ο ΕΛΓΑ θε-
ωρεί ότι «κλείνει» για το 2021 τις υπο-
χρεώσεις του απέναντι στους αγρότες 
σχετικά µε τον παγετό της άνοιξης. Ω-
στόσο, τόσο από τα δεδοµένα των εκτι-
µήσεων στα κατά τόπους υποκαταστή-
µατα όσο και από τις κατά καιρούς δε-
σµεύσεις των αρµοδίων προκύπτει ένα 
ποσό πάνω από 70 εκατ. ευρώ για την ε-
ξόφληση του συνόλου των παραγωγών.

Το ρεπορτάζ έρχεται να επιβεβαιώσει 
τις ανησυχίες αρκετών συντελεστών της 
παραγωγής, που περιστρέφονται γύρω 
από τη δυνατότητα του ΕΛΓΑ να διεκπε-
ραιώσει τη διαδικασία -όπως πολλάκις 
είχε ανακοινωθεί – πριν την αλλαγή του 
έτους. Κι αυτό γιατί τα ποσά που φέρε-
ται να έχει δεσµεύσει ο ΕΛΓΑ για την ε-
περχόµενη πληρωµή, αφορούν ζηµιές 
που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς µέχρι και το περασµένο καλο-
καίρι, τις οποίες η διοίκηση του ΕΛΓΑ 
δεν έχει ακουµπήσει µέχρι σήµερα. Πά-
ντως, οι πληροφορίες που ήθελαν την 
προηγούµενη εβδοµάδα τα ταµεία του 
ΕΛΓΑ να είναι µάλλον άδεια, επιβεβαι-

ώνονται από τη σπουδή να µεταφερ-
θούν στον φορέα περίπου 30 εκατ. ευ-
ρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό το 
πρωί της Τετάρτης 15 ∆εκεµβρίου, εν α-
ναµονή της επερχόµενης καταβολής α-
ποζηµιώσεων.

Όπως µεταφέρουν στην Agrenda στε-
λέχη του φορέα, ο ΕΛΓΑ εκτιµά πως µό-
νη εκκρεµότητα µετά και την πληρωµή 
της 23ης ∆εκεµβρίου θα είναι ένα πο-
σοστό µόλις 10% των παραγωγών που 
ζηµιώθηκαν από τους ανοιξιάτικους πα-

γετούς και «δικαιούνται αποζηµίωση» 
- όπως  τονίζουν- την οποία και θα λά-
βουν στην πληρωµή που θα γίνει τον Ι-
ανουάριο. Να σηµειωθεί ότι σε αυτούς 
δεν περιλαµβάνονται οι παραγωγοί κε-
ρασιών σε ορεινές περιοχές, των οποίων 
το ενδεχόµενο να πληρωθούν ακροβατεί 
µεταξύ του απίθανου και της υπόσχεσης 
να βρεθεί άλλος τρόπος αποζηµίωσης.

Υπό αυτή την έννοια, πράγµατι η τε-
λευταία πληρωµή του ΕΛΓΑ, θυµίζει ρου-
λέτα. Όπου κάτσει η µπίλια, εκεί θα γίνει 

µια µικρή πληρωµή, που σε καµία περί-
πτωση δεν ανταποκρίνεται στις προσδο-
κίες που καλλιέργησαν οι πολιτικοί ιθύ-
νοντες του ΕΛΓΑ και της Βάθη τους προη-
γούµενους µήνες. Για τους υπόλοιπους, 
ίσως σταθούν πιο τυχεροί στην πληρω-
µή του Ιανουαρίου, µε βασική προϋπό-
θεση να µπουν λεφτά στους λογαρια-
σµούς τους από το λαχείο του τσεκ, α-
φού θα πρέπει να έχουν πληρώσει µέ-
χρι τότε τις εισφορές τους στον οργανι-
σµό αποζηµιώσεων.  

Με 50 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 
κλείνει ο ΕΛΓΑ για το 2021
Για τις 23 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η νέα πληρωμή με την οποία καλύπτεται 
κατά βάση το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων παγετού της περασμένης άνοιξης  

Υπόλοιπο 10% 
Μετά και την 

πληρωµή της 23ης 
∆εκεµβρίου θα 

µείνει µόλις 10% των 
παραγωγών 

που ζηµιώθηκαν από 
τους παγετούς 

Μεταφορά 
Το πρωί της Τετάρτης 
15 ∆εκεµβρίου µετα-
φέρθηκαν εκτάκτως 
στον ΕΛΓΑ περίπου 
30 εκατ. ευρώ από 

τον κρατικό προϋπο-
λογισµό

Ανυπολόγιστες ζηµιές άφησε πίσω του το 
πέρασµα της νεροποντής την περασµένη 
εβδοµάδα σε Φθιώτιδα, Ήπειρος, Θεσσα-
λία, Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊα, Ηλεία και 
νησιά του Ιονίου. Εκτός από τις καταστρο-
φές στις καλλιέργειες, έχουν δηµιουργη-
θεί τεράστια προβλήµατα σε οικισµούς, 
στο οδικό δίκτυο και γενικά στις υποδο-
µές των περιοχών από τις οποίες πέρασε 
µε σφοδρότητα η κακοκαιρία.

Απέραντη λίµνη ο κάµπος της Λαµίας
Τα νερά του Σπερχειού σκέπασαν χιλιά-

δες στρέµµατα στον κάµπο της Λαµίας.
Η τρίτη πληµµύρα σε διάστηµα µόλις 

δύο εβδοµάδων ήταν το τελειωτικό χτύ-
πηµα για τους καλλιεργητές µανταρινιών 
και άλλων εσπεριδοειδών στον κάµπο της 
Βρυσέλλας Φιλιατών, που βλέπουν για 
δεύτερη χρονιά την παραγωγή τους να 

καταστρέφεται. Χιλιάδες δέντρα βρίσκο-
νται µέσα στο νερό, λίγο πριν τη συγκο-
µιδή τους, αφού σχεδόν κανείς από τους 
παραγωγούς δεν είχε προλάβει να διαθέ-
σει το προϊόν του.

Υπερχείλισε ο ποταµός Αχέροντας
Από το νωρίς το µεσηµέρι του Σαββά-

του υπερχείλισε ο Αχέροντας στην Γλυ-
κή, µε αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν ε-
πιχειρήσεις και εκτάσεις, ενώ δύσκολη 
είναι η κατάσταση και στη ∆ηµοτική Ενό-
τητα Φαναρίου, όπου όλος ο κάµπος έχει 
µετατραπεί σε απέραντη λίµνη, όπως επί-
σης και οι κάµποι της Μενίνας (Νεράιδας) 
και της Ρίζιανης.

Φούσκωσε ο Πηνειός στη Θεσσαλία
Σοβαρά προβλήµατα εντοπίστηκαν στα 

Τρίκαλα όπου ο µεγάλος όγκος του νερού 

στον Πηνειό είχε ως αποτέλεσµα να υπερ-
χειλίσει και να «σπάσει» προς τα χωράφια 
µε αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν, ενώ κα-
ταπτώσεις βράχων σηµειώθηκαν σε ορι-
σµένα σηµεία του οδικού δικτύου στο δή-
µο Λίµνης Πλαστήρας.

Εκκενώθηκαν κατοικίες στην 
Αιτωλοακαρνανία

Εντολή άµεσης προληπτικής εκκένωσης 
του οικισµού Καµαρετσέικα Ζευγαρακίου 
έδωσε ο δήµαρχος Αγρινίου, Γιώργος Πα-
παναστασίου, λόγω της απότοµης ανόδου 
της στάθµης των υδάτων στην λίµνη Λυ-
σιµάχεια, ενώ σε ποτάµια µετατράπηκαν 
δρόµοι στη Ναύπακτο, λόγω της έντονης 
βροχόπτωσης. Η βροχόπτωση ήταν τόσο 
έντονη που το Παπαχαραλάµπειο Στάδιο 
Ναυπάκτου να έχει µετατραπεί σε «λίµνη», 
µε το νέρο να φτάνει τους 50 πόντους.

Κατάπιε γέφυρες το πέρασμα της κακοκαιρίας,
ανυπολόγιστες οι ζημιές σε όλη τη χώρα
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ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ

ΕΥΡΟΥΣ ΤΙΜΩΝ

Τις τελευταίες ηµέρες του 2021 οι διεθνείς αγορές των αγροτικών 
προϊόντων εµφανίζουν πρώτα σηµάδια κόπωσης, µε την αποκλιµάκωση 
των τιµών στο βαµβάκι και τα σιτηρά να δίνει τη θέση της σε µια περίοδο 
σταθεροποίησης που οι αναλυτές εκτιµούν πως θα κρατήσει κι άλλο. 

Τις τελευταίες ηµέρες του 2021 οι διεθνείς αγορές των αγροτικών ΣΤΑ ΥΨΗΛΑΣΤΑ ΥΨΗΛΑΣΤΑ ΥΨΗΛΑΣΤΑ ΥΨΗΛΑ

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το ερωτηµατικό των τιµών στα βασι-
κά αγροτικά εµπορεύµατα δεν προ-
βάλλεται ως το κυρίαρχο για το 2022 
αφού οι περισσότεροι αναλυτές προ-
εξοφλούν πως η αγορά θα διατηρη-
θεί στα υψηλά του εύρους καθ’ όλη 
τη διάρκεια του νέου έτους, όσο τα α-
ποθέµατα παραµένουν αποδυναµωµέ-
να και η ζήτηση διατηρείται σε υψηλά 
επίπεδα, καθώς η συνθήκη της παν-
δηµίας θα αποδυναµώνεται. Οι παρα-
γωγικές επιδόσεις διαµορφώνουν τη 
µια βασική παράµετρο που θα καθο-
ρίσει την πορεία των αγορών αγροτι-
κών προϊόντων. Τα δεδοµένα γέρνουν 
προς την άνοδο, αφού όπως σηµειώ-
νει η Rabobank, η IGN, η SnP Global 
Platts, οι συνθήκες υπό το φαινόµενο 
La Nina που εκδηλώνεται για δεύτε-
ρη χρονιά, υπαγορεύουν «κόντρα ά-
νεµο» στην εξέλιξη των καλλιεργειών. 

Ένας βασικός παράγοντας όµως 
που έρχεται να συµπιέσει τις αξιώσεις 

για µεγάλες παραγωγές, ειδικά σε ε-
κτατικές καλλιέργειες υψηλών απαι-
τήσεων, είναι το κόστος της ενέργει-
ας που αποθαρρύνει αρκετούς παρα-
γωγούς από το κυνήγι επιδόσεων αλ-
λά και από τις εν λόγω επιλογές. Ήδη 
οι αναλυτές προεξοφλούν µειωµένες 
παραγωγές στο καλαµπόκι.   

Ο άλλος παράγοντας είναι τεχνι-

κός και έχει να κάνει µε τις αποφά-
σεις των µεγάλων funds που τροφοδό-
τησαν κερδοσκοπικά την άνοδο τους 
προηγούµενους µήνες. Εφόσον οι κε-
ντρικές τράπεζες φρενάρουν τους ε-
κτυπωτές και τα επιτόκια αυξηθούν 
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του νέου έ-
τους, µια πτωτική αντίδραση σε όλα τα 
ταµπλό δεν θα προκαλέσει έκπληξη. 

Ζήτηση ανάκαμψης 
και εξαντλημένα στοκ 
στηρίζουν τις τιμές
Διατήρηση των τιμών στα υψηλά του εύρους αναμένουν για 
μια σειρά αγροτικών προϊόντων διεθνείς αναλυτές, που βλέπουν 
ωστόσο επιπλοκές στην καλλιεργητική διαδικασία της νέας σεζόν 
από τα υψηλά κόστη και τις εντάσεις των καιρικών φαινομένων

Funds
Απρόβλεπτος παράγοντας πτώσης 
για τις αγορές τα funds εφόσον το 
2022 αναχαιτιστεί ο πληθωρισµός

Omicron
Πτωτικά οι αγορές στο άκουσµα 
της µετάλλαξης, ο κορωνοϊός 
όµως δεν απασχολεί ιδιαίτερα

Πετρέλαιο
Καθοριστικός παράγοντας για την 
εξέλιξη της χρονιάς η ενέργεια και 
ιδίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 2,7%  2,3%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ
ΩΣ ΤΟ 2030

 0,8% 70�100 
∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ
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Οριακή µείωση των αγροτικών εκτάσεων της ΕΕ αναµένει η Κοµισιόν µέχρι το τέλος της δεκαετίας, 
που αποδίδεται στην εγκατάλειψη αγροτεµαχίων χαµηλής παραγωγικότητας σε συνδυασµό µε ένα κύµα 
αναδασώσεων που θα εντείνει η πράσινη στρατηγική του µπλοκ. Η συνολική χρησιµοποιούµενη γεωργική 
έκταση προβλέπεται να µειωθεί οριακά στα 160,5 εκατ. εκτάρια το 2031. Οι δασικές εκτάσεις συνεχίζουν 
να αυξάνονται ξεπερνώντας τις καλλιεργούµενες εκτάσεις έως το 2031, φτάνοντας τα 161,4 εκατ. εκτάρια.

Η πλήρης 
εξισορ-
ρόπηση της 
αγοράς δεν 
αναµένεται 
πριν το β’ 
εξάµηνο του 
νέου έτους, 
µε τη ζήτηση 
αζωτούχων 
το 2022 να 
τοποθετούν 
στο 1% την 
κατανάλωση 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

ΑΓΟΡΑ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Τα θεµελιώδη παραµένουν ευνοϊκά 
για την παγκόσµια αγορά βάµβακος, 
η οποία έπειτα από τη διόρθωση πα-
νικού που επέφερε η νέα µετάλλα-
ξη του κορωνοϊού δείχνει να σταθε-
ροποιείται σε ένα εύρος τιµών µετα-
ξύ των 105 και 110 σεντς ανά λίµπρα 
στα συµβόλαια Μαρτίου 2022, όσο οι 
τελευταίες εκτιµήσεις του αµερικανι-
κού υπουργείου Γεωργίας αναµένουν 
µείωση των τελικών αποθεµάτων της 
τρέχουσας εµπορικής περιόδου. 

Όλα αυτά διαµορφώνουν µια ισορ-
ροπία στη διεθνή αγορά η οποία φαί-
νεται να λειτουργεί µε οµαλούς ρυθ-
µούς στο υφιστάµενο εύρος τιµών. 

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 ε-
πιπτώσεις σε όλα τα χρηµατιστήρια.

Αναφορικά µε τις προοπτικές της ε-
πόµενης 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 επίπεδα 
πέριξ των 92 σεντς η λίµπρα.

Καθώς οι προπωλήσεις για τη σοδειά 
του 2022 ξεκλειδώνουν, από τεχνική 
άποψη έρχεται να ενισχυθεί και το σε-
νάριο της ICAC που θέλει τις τιµές πα-
ραγωγού να διατηρούνται στα υψηλά 
του εύρους. Συγκεκριµένα, δελτίο α-
γοράς της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής 
Βάµβακος, η οποία εκτιµά πως οι τιµές 
θα διατηρηθούν στα υψηλά του εύρους 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, χωρίς 
ωστόσο να βλέπει περιθώρια επανάλη-
ψης της ιστορικής κούρσας που συντε-
λέστηκε την περίοδο 2010-2011 κατά 
την οποία η διεθνής τιµή είχε υπερβεί 
τα 2 δολάρια ανά λίµπρα. Η έκθεση της 
ICAC ορίζει το εύρος τιµών βάµβακος 
για την εµπορική σεζόν του 2022 µε-
ταξύ των 91 και 119 σεντς ανά λίµπρα, 
µε µια µέση τιµή στα 103,29 σεντς.

Στην Ελλάδα είναι ακόµα νωρίς για 
να ανοίξει η συζήτηση των προπωλή-
σεων, έπειτα και από την εµπειρία της 
φετινής χρονιάς. Άλλωστε και τα εκ-
κοκκιστήρια δεν δίνουν από τώρα τη 
δυνατότητα φιξαρίσµατος ποσοτήτων 
που θα παραχθούν του χρόνου. Έτσι 
και αλλιώς, η κατάσταση είναι τέτοια 
στο παραγωγικό µέτωπο που και οι ί-
διοι οι παραγωγοί δεν ξέρουν πώς θα 
κινηθούν στις εαρινές σπορές, όσο το 
κόστος άρδευσης λόγω ∆ΕΗ και των ε-
φοδίων σε δεύτερη φάση, καθιστούν 
σχεδόν απαγορευτική οποιαδήποτε 
ποτιστική καλλιέργεια.

Χρονιά μελετημένης  
εξάσκησης της δυνατότητας 
των προπωλήσεων το 2022

Η ∆ιεθνής Συµβουλευτική Βάµβακος ICAC 
εκτιµά πως οι τιµές θα διατηρηθούν στα 
υψηλά του εύρους όλη τη διάρκεια του 2022

Εξισορρόπηση στην 
αγορά λιπασµάτων 
το β’ τρίµηνο 2022
Υποχώρηση των τιµών στις πρώτες 
ύλες για την παραγωγή προϊόντων 
θρέψης αναµένουν για το πρώτο 
εξάµηνο του 2022 διεθνείς αναλυτές, 
που παράλληλα αναµένουν διατήρηση 
της ζήτησης για όσο διατηρούνται οι 
τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων 
στα υψηλά του εύρους. Ο ρυθµός 
ανάπτυξης συνολικής ζήτησης δεν θα 
υπερβεί το 0,9% µέσα στο 2022 και 
αναµένεται να εκδηλωθεί σε χώρες 
του αναπτυγµένου κόσµου. Εφόσον 
η συγκυρία στην αγορά ενέργειας 
υποχωρήσει, αναµένεται η παραγωγή 
στα εργοστάσια λιπασµάτων να 
ενισχυθεί, φτάνοντας εν τέλει τη 
προσφορά, ενώ όσο ρυθµίζεται το 
κοµµάτι των µεταφορών, τόσο θα 
οµαλοποιείται και η κατάσταση στην 
αγορά. Η πλήρης εξισορρόπηση της 
αγοράς ωστόσο δεν αναµένεται πριν 
το δεύτερο εξάµηνο του νέου έτους. 
Η ζήτηση για το 2021 σε αζωτούχα 
λιπάσµατα ενισχύθηκε κατά 4,1%, 
µε τις εκτιµήσεις για το 2022 να 
τοποθετούν τη διεύρυνση της 
κατανάλωσης στο 1%. Η ουρία 
αναµένεται να γνωρίσει επίσης 
ενισχυµένη ζήτηση για το 2022 
κατά 3%, µε τους αναλυτές να 
υπογραµµίζουν ότι η χρήση προϊόντων 
λίπανσης είναι σχετικά ανελαστική, 
οπότε τα σενάρια περί κατάρρευσης 
της ζήτησης είναι µερικώς 
φουσκωµένα από τη συγκυρία 
ανατιµήσεων. 
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΖΗΤΗΣΗ 
�∆ΕΜΑΤΑ�

ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
�ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ�170.000

1,2

ΕΥΡΟΣ
ΤΙΜΩΝ
2022

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ 

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

103,29

91119

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΖΗΤΗΣΗ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

0,9%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1%
ΑΖΩΤΟΥΧΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

3%
ΟΥΡΙΑ
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Το 
αυξηµένο 
κόστος στις 
εισροές 
ροκανίζει 
αισθητά τα 
περιθώρια 
κέρδους, 
κάτι που 
ενδέχεται 
να ωθήσει 
την αγορά 
στον 
σχηµατισµό 
νέων 
υψηλών, 
σύµφωνα 
µε τη 
Rabobank.

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ

ΣΙΤΗΡΩΝ

Ακόµα και αν οι καιρικές συνθήκες απο-
δειχθούν ευνοϊκές για τις καλλιέργειες σι-
τηρών εντός του 2022, τα παγκόσµια απο-
θέµατα που αυτήν την περίοδο έχουν εξα-
ντληθεί σηµαντικά, θα βρίσκονται χαµηλό-
τερα από τα µέσα επίπεδα των τελευταίων 
ετών. Σε αυτό εστιάζουν δύο διαφορετικές 
εκθέσεις, µια από τη Rabobank και µια α-
πό την IGN που αναγνωρίζουν µεν ότι η εν 
λόγω αγορά βρίσκεται σε υψηλά ετών εδώ 
και αρκετούς µήνες, ωστόσο δεν βλέπουν 
σοβαρές ενδείξεις αποκλιµάκωσης, εκτι-
µώντας άρα ότι η αγορά θα σταθεροποιη-
θεί στα υψηλά του εύρους και για το 2022.

Φυσικά οι καιρικές συνθήκες θα είναι ο 
ουσιαστικός καταλύτης για την εξέλιξη της 
νέας σοδειάς, οι οποίες αν και ήταν ευνο-
ϊκές µέχρι στιγµής στην Ελλάδα κατά την 
διάρκεια την φθινοπωρινών σπορών, δεν 
βοήθησαν τους παραγωγούς της περιοχής 
της Μαύρης Θάλασσας. Με τα µετεωρολο-
γικά πλάνα να εξακολουθούν να επηρεάζο-
νται από το φαινόµενο El Nino το οποίο και 
πέρυσι έφερε έντονες ξηρασίες που έπλη-
ξαν σοβαρά την παραγωγή σκληρού σίτου 
στον Καναδά, κανένας δεν µπορεί να προ-
διαγράψει τις εξελίξεις του 2022. 

Στην Ελλάδα, τα έως τώρα δεδοµένα δεί-
χνουν µια αύξηση των στρεµµάτων που δεν 
αναµένεται ότι θα υπερβεί το 10%, στα 3,6 
µε 3,7 εκατ. στρέµµατα δηλαδή. Τις φετι-
νές σπορές πάντως σηµάδεψε και το αυ-
ξηµένο στρεµµατικό κόστος, αφού πετρέ-
λαιο και εφόδια επιβαρύνουν µε ένα 25 έ-
ως 40% τα κοστολόγια των αγροτών. Ήδη 
δηλαδή ειδικά στις περιπτώσεις παραγω-
γών που πούλησαν νωρίς πέρυσι το καλο-
καίρι τη σοδειά τους, το ρίσκο φέτος γίνε-
ται µεγάλο.

Σε βάθος δεκαετίας πάντως, οι εκτάσεις 
των καλλιεργούµενων σιτηρών αναµένε-
ται να υποστούν την µεγαλύτερη µείωση (-
2,8%), ενώ χτύπηµα θα υποστεί και η συνο-
λική παραγωγή δηµητριακών που θα περι-
οριστεί στους 276 εκατ. τόνους έως το 2031 
(-2,5%). Παράλληλα όµως προβλέπεται και 
η µείωση της κατανάλωσης κατά 2,7%, που 
θα την φέρει στους 254,8 εκατ. τόνους, ε-
ξαιτίας της µειωµένης ζήτησης για ζωοτρο-
φές. Η ΕΕ θα παραµείνει ανταγωνιστική στο 
παγκόσµιο εµπόριο δηµητριακών, αλλά θα 
αντιµετωπίσει ισχυρό ανταγωνισµό και το 
µερίδιο της στην αγορά αναµένεται να πα-
ρουσιάσει αισθητή µείωση.

Λιγοστά τα σιτηρά
σε βάθος 10ετίας

Όσο λιγότερο προϊόν 
πέφτει στην αγορά, τόσο 
θα στηρίζεται η τιμή του 

Σόγια
Σταθεροποίηση σε 
στενό εύρος 12,50 
και 13 δολαρίων ανά 
µπούσελ αναµένει η 
Rabobank το 2022, 
δεδοµένης της 
µειωµένης ζήτησης 
λόγω υψηλών 
σηµερινών τιµών και 
µιας αναµενόµενης 
ενίσχυσης των 
αποθεµάτων της 
φετινής χρονιάς.

Ελαιούχοι 
σπόροι 
Η παραγωγή 
ελαιούχων σπόρων 
αναµένεται να 
κορυφωθεί το 2027, 
όπου θα αγγίξει τους 
32,1 εκατ. τόνους, ενώ 
µετά θα σηµειώσει µία 
µικρή πτώση έως το 
2031, φτάνοντας τους 
31,4 εκατ. τόνους.

Όσπρια
Η παραγωγή 
πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών θα 
αυξηθεί κατά 33% 
στους 5,2 εκατ. τόνους 
έως το 2031 λόγω των 
περιβαλλοντικών 
οφελών τους, µε τις 
εκτάσεις να αυξάνονται 
κατά 19% και τις 
αποδόσεις κατά 14%.

Κριθάρι
Μείωση των εκτάσεων 
µε κριθάρι αναµένει η 
Κοµισιόν έως το 2031 
κατά 7,9%, µε το τονάζ 
να περιορίζεται στους 
49,2 εκατ. τόνους, 
ποσότητα µικρότερη 
κατά 8,9% από φέτος. 

Την αναγέννηση 
του βιοντίζελ θα 
κληθεί να καλύψει 
το καλαµπόκι
Πιο καθαρές ενδείξεις που 
υπαγορεύουν ανοδική τάση εµφανίζει 
η διεθνής αγορά καλαµποκιού, η οποία 
καλείται να καλύψει τη ζήτηση µιας 
αναγέννησης του βιοντίζελ στις ΗΠΑ 
αλλά και τη διαφαινόµενη µείωση 
των εκτάσεων τη νέα καλλιεργητική 
περίοδο, εξαιτίας των συµπιεσµένων 
περιθωρίων κέρδους. ∆ιστακτικοί 
πωλητές αναµένεται ότι θα είναι οι 
παραγωγοί καλαµποκιού καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2022, αφού το αυξηµένο 
κόστος στις εισροές ροκανίζει αισθητά 
τα περιθώρια κέρδους, κάτι που 
ενδέχεται να ωθήσει την αγορά στον 
σχηµατισµό νέων υψηλών, σύµφωνα 
µε τη Rabobank. Μέχρι και το 2023, 
η αναλογία αποθεµάτων προς 
κατανάλωση θα βρίσκεται στο 1/3 της 
τιµής που έδινε η αντίστοιχη εξίσωση 
το διάστηµα 2013-2020 λένε οι 
αναλυτές της τράπεζας, µε το 
«άσχηµο» σενάριο της χρονιάς να µην 
αφορά πτώση των τιµών, αλλά την 
σταθεροποίησή τους στα τωρινά 
επίπεδα, µε την προϋπόθεση ότι τα 
στρέµµατα και οι αποδόσεις θα είναι 
αυξηµένα στην Ανατολική Ευρώπη, 
κάτι που προς το παρόν δεν 
διαφαίνεται. Το σενάριο νέας ανόδου 
της Rabobank, το οποίο σηµειωτέων 
πέρυσι εκπληρώθηκε, περιλαµβάνει 
µια νέα χρονιά µειωµένων αποδόσεων 
στη Λατινική Αµερική, κάτι που θα 
ωθούσε σε νέα υψηλά τις τιµές και 
θα υποχρέωνε τους αγοραστές σε 
αναµονή για το 2023 πλέον, µε τα 
αποθέµατα να εξαντλούνται κι άλλο. 
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓEIΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
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Σε µια δεκαετία µε έντονη δυναµική στον κλάδο της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκοµικών εξελίσεται η 
τρέχουσα, µε την Κοµισιόν να αναµένει ετήσια αύξηση των εξαγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων της ΕΕ 
κατά 3% µέχρι το 2031. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη, τα επόµενα χρόνια, πάνω από το ήµισυ (57%) της 
αυξηµένης παραγωγής τυριού στην ΕΕ αναµένεται ότι θα απορροφηθεί από τις εξαγωγές, σενάριο που 
εφόσον υλοποιηθεί θα καθιερώσει την Ευρώπη σε παγκόσµια ηγέτιδα στον κλάδο, αφού θα διατηρεί 
µερίδιο 47% στην εν λόγω αγορά. Η αύξηση της εγχώριας κατά κεφαλήν κατανάλωσης ωστόσο 
αναµένεται να περιοριστεί κατά περίπου 2 κιλά λιγότερο από την 2011-2021, µε µικρό πάντως αντίκτυπο 
δεδοµένου του ήδη υψηλού επιπέδου κατανάλωσης. Τα φρέσκα γαλακτοκοµικά προϊόντα της ΕΕ θα 
µπορούσαν να ωφεληθούν από την αύξηση των εξαγωγών καθώς η εξίσωση µεταφράζεται σε εξαγωγές 
1,8 εκατ. τόνων µέχρι το 2031. Το εµπόριο θα συνεχίσει να αυξάνεται µε παρόµοιο ρυθµό µε τη περίοδο 
2011-2021 (+10%), ενώ η αύξηση της ζήτησης στην ΕΕ οριακά σταθεροποιείται µε ρυθµό 0,2% ετησίως.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΩΣ ΤΟ 2030

Στο 44% του συνολικού τονάζ παρα-
γωγής ελαιολάδου της ΕΕ αναµένεται 
ότι θα διευρυνθεί το µερίδιο των εξα-
γωγών σε Τρίτες χώρες, όπως προκύ-
πτει από τις µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν για την εξέλιξη των αγο-
ρών βασικών αγροτικών εµπορευµά-
των µε ορίζοντα το 2031. Τα δεδοµέ-
να αυτά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
διαφοροποίηση από αντίστοιχες µε-
λέτες που είδαν το φως της δηµοσιό-
τητας το τελευταίο διάστηµα, µε την 
Κοµισιόν να εντοπίζει ισχυρές πιθα-
νότητες επιπλοκών στην καλλιέργεια 
εξαιτίας των µεταβαλλόµενων κλιµα-
τικών συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, 
σταθεροποίηση κοντά στους 2,4 εκατ. 
τόνους αναµένεται ότι θα διαµορφώ-

σει η ευρωπαϊκή παραγωγή ελαιολά-
δου µέχρι το 2030, κάτι που συνεπά-
γεται µια µικρή αύξηση των διαθέσι-
µων ποσοτήτων συγκριτικά µε τις ε-
πιδόσεις που διαµορφώνει ο ελαιώ-
νας των µεσογειακών κρατών µελών 
της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, γύρω α-
πό τους 2 µε 2,2 εκατ. τόνους. Οι ε-
κτιµήσεις αυτές έρχονται από µελέτη 
που συνυπογράφει το ∆ιεθνές Συµ-
βούλιο Ελαιοκοµίας (IOC) και η γενι-
κή γραµµατεία Γεωργίας της Κοµισιόν 
(DG Agri) που αναµένουν παράλλη-
λα µια αύξηση των εξαγωγών ελαιο-
λάδου εκτός µπλοκ, σε επίπεδα άνω 
των 1 εκατ. τόνων µε την κατανάλω-
ση να σταθεροποιείται και αυτή στους 
1,5 εκατ. τόνους. Φαίνεται δηλαδή ότι 

τα θεµελιώδη της προσφοράς και της 
ζήτησης στον τοµέα παραγωγής ελαι-
ολάδου της ΕΕ οδεύουν σε µια σταθε-
ροποίηση που αφήνει λίγα περιθώρια 
για αποθήκευση ποσοτήτων στις δε-
ξαµενές, µε τα αποθέµατα λοιπόν να 
περιορίζονται σε µεγέθη αρκετά κά-
τω από τους 500.000 τόνους.

 Την µεγαλύτερη ετήσια ποσοστι-
αία αύξηση στην παραγωγή θα έχει 
η Πορτογαλία (+4% ετησίως) ενώ στα 
ίδια επίπεδα αναµένεται να κινηθεί η 
Ελλάδα, έχοντας την χαµηλότερη α-
ναµενόµενη αύξηση στην παραγωγή 
της (+0,5%), κάτω από τον µέσο όρο 
αύξησης παραγωγής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία υπολογίζεται να δι-
αµορφωθεί στο 1,3% ετησίως.

Σταθεροποίηση στο ελαιοκομικό
τονάζ στους 2,4 εκατ. τόνους

Πιθανότητες επιπλοκών στην καλλιέργεια 
εξαιτίας των μεταβαλλόμενων κλιματικών 
συνθηκών εντοπίζει η Κομισιόν

Για την 
παραγωγή 
οίνου 
αναµένεται 
σταθερή 
ετήσια 
µείωση 
0,3%, 
φτάνοντας 
τα 148 
εκατ. 
εκατόλιτρα 
το 2031.

Υποχωρεί 
η παραγωγική 
ικανότητα σε 
φρούτα και κρασί
Οριακή µείωση στην παραγωγή 
ευρωπαϊκών κρασιών και φρούτων 
καταγράφει έκθεση της Κοµισιόν µε 
τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές στις 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, 
κάτι που στην περίπτωση των 
φρούτων αναµένεται να υποχρεώσει 
σε ενίσχυση των τιµών, εξαιτίας της 
τάσης στροφής των καταναλωτών σε 
φυτικά προϊόντα και σε έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής. Η οινοπαραγωγή 
αναµένεται να παρουσιάσει σταθερή 
ετήσια µείωση 0,3%, φτάνοντας 
τα 148 εκατ. εκατόλιτρα το 2031.
Η παραγωγή φρέσκιας τοµάτας και 
πυρηνόκαρπων θα µειωθεί κατά 
0,4% ετησίως, στους 6,3 και 2,9 
εκατ. τόνους αντίστοιχα το 2031. 
Η µηλοπαραγωγή αναµένεται να 
παραµείνει σταθερή στους 11,1 εκατ. 
τόνους ως το 2031, µε αύξηση όµως 
της κατανάλωσης εντός του µπλοκ 
κατά 0,6% ετησίως. Η παραγωγή 
πορτοκαλιών θα παρουσιάσει ετήσια 
αύξηση 0,3%, ξεπερνώντας τους 
6,5 εκατ. τόνους έως το 2031.
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Ετήσια αύξηση εξαγωγών 3% 
στα γαλακτοκοµικά της Ευρώπης 
µέχρι το 2031 περιµένει η Κοµισιόν

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΩΣ ΤΟ 2031 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΕ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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  44%
ΜΕΡΙ∆ΙΟ
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