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Η γνωστή υπόθεση της «Φόρµας 
6» µε τα χαµένα δικαιώµατα 
επιστρέφει τα µισθωµένα στους 
ιδιοκτήτες τους το 2022. σελ. 4

ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΧΑΘΟΥΝ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε ο οδηγός των προκηρύξεων για το 2022, με τα Σχέδια Βελτίωσης 

να προβλέπονται μόνο για νέους και κατ’ επάγγελμα αγρότες και να χωράνε 

γύρω στους 4.000 δικαιούχους. Πριμ Δάσωσης έως 282 ευρώ το στρέμμα σελ. 27-30  

Νέα σφιχτά Σχέδια 
γενναιόδωρες Δασώσεις

Το επόμενο 
αφρώδες από 
μαλαγουζιά 
και μοσχάτο σελ.34 

Προδημοσίευση 
φέρνει αγροτική 
μεταποίηση σελ. 19  

Υπό κάλυψη 
καλλιέργειες Νέων 
στον έλεγχο σελ. 18  

Τα γαϊδουράκια  
με πριμ σπάνιων 
φυλών σελ. 18-19   

Ούτε γάτα 
ούτε ζημιά
με το εθνικό 
απόθεμα

Oριζόντια περικοπή στην 
προκαταβολή του τσεκ 2021, 
παραδέχτηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο 
πριν πιστωθεί η εξόφληση

agrenda - σελ. 6, 11, 42
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Από τον Ιούνιο η επιστρεπτέα  
Εξάµηνη παράταση και έκπτωση 
για την πληρωµή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής αγροτών. σελ. 8-9  
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Επιµένουν στην άνοδο τα θεµελιώδη στο βαµβάκι, µε υψηλό 
πριµ για τα προβροχικά, ακόµα και 15 σεντς πάνω από την τιµή 
Μαρτίου 2022. Σταθερά στα 500 ευρώ ο τόνος η εξαγωγή για 
το σκληρό σιτάρι στην εγχώρια αγορά, µε περιορισµένη 
διαθεσιµότητα. Χωρίς ζήτηση και τιµές στα 16-18 λεπτά στον 
παραγωγό στην Αιτωλοακαρνανία τα πορτοκάλια Ναβελίνες. 
Στα 6 ευρώ στο σφαγείο οι τιµές για αρνιά και κατσίκια. 

Αλτεναρίωση στο µπρόκολο
Η αλτερναρίωση είναι ασθένεια που 
οφείλεται στον µύκητα Alternaria 
brassicae και προσβάλλει όλα τα 
υπέργεια µέρη του φυτού του µπρόκολου 
σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του. Οι 
πιο σηµαντικές προσβολές εκδηλώνονται 
µε κηλιδώσεις των ανθοκεφαλών, που 
οδηγούν σε υποβάθµιση της εµπορικής 
αξίας του προϊόντος. Τα νεαρά φυτάρια 
σαπίζουν στη περιοχή του λαιµού, 
ενώ στα µεγαλύτερης ηλικίας 
προκαλούνται κηλιδώσεις στα φύλλα. 
Οι προσβεβληµένοι ιστοί τελικά 
ξηραίνονται και πέφτουν αφήνοντας 
τρύπες στα φύλλα. Ο µύκητας µπορεί να 
προξενήσει σήψεις και µετασυλλεκτικά 
στις ανθοκεφαλές.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι προσβολές ευνοούνται από την 
υψηλή υγρασία και τη χαµηλή 
θερµοκρασία, ενώ και οι συνθήκες 
υψηλής υγρασίας του εδάφους 
λειτουργούν υπέρ της ανάπτυξης του 
µύκητα. Κύριο µέτρο πρόληψης αποτελεί 
η αποφυγή υπερβολικής υγρασίας 
στο έδαφος. Η εφαρµογή 3 - 4ετούς 
αµειψισποράς, η αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων φυτών και 
η καταστροφή υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας µειώνουν αισθητά την 
πιθανότητα εµφάνισης της ασθένειας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Πέµπτη 23-12-2021
Σχετικά αίθριος καιρός στις 
περισσότερες περιοχές της 
χώρας, µόνο στα ανατολικά 
παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές στην Κρήτη 
και την Πελοπόννησο. Άνεµοι 
ήπιας έντασης στα δυτικά και 
στα βόρεια βορειοανατολικοί. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά 
επίπεδα. Κατά τόπους παγετός 
στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Παρασκευή 24-12-2021
Αίθριος καιρός και µόνο στα 
δυτικά και την ανατολική και 
νότια νησιωτική χώρα παροδικές 
νεφώσεις. Ορατότητα κατά 
τόπους περιορισµένη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης δυτικοί και στα 
βορειοανατολικά νοτιοδυτικοί 
ίδιας έντασης. Μικρή άνοδος της 
θερµοκρασίας και τοπικά 
παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σαββάτο 25-12-2021 
και Κυριακή 26-12-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε ασθενείς τοπικές βροχές στο 
Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την 
Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. 
Εκδήλωση µεµονωµένων 
βροχών και καταιγίδων στα 
βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

χώρα σχεδόν αίθριος καιρός µε 
λίγες παροδικές νεφώσεις. 
Άνεµοι µέτριας έντασης δυτικοί 
βορειοδυτικοί. Μικρή περαιτέρω 
άνοδος της θερµοκρασίας.

∆ευτέρα 27-12-2021
και Τρίτη 28-12-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα 
δυτικά ηπειρωτικά και την 
ανατολική και νότια νησιωτική 
χώρα. Άνεµοι νότιοι νοτιοδυτικοί 
µέτριοι και κατά τόπους στα 
πελάγη έως ισχυροί. 
θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή σε όλη τη χώρα.

Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί 
3-5 και στο Αιγαίο 
τοπικά 6 µποφόρ, 
στο Ιόνιο τοπικά 
7 µποφόρ από το 
βράδυ της Κυριακής.
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Το σκάνδαλο µε τη διαχείριση των βοσκο-
τόπων και τις προκλητικές ενισχύσεις 
από το εθνικό απόθεµα, χιλιάδων επι-
τήδειων, κατά βάση άσχετων µε την α-
γροτική δραστηριότητα είναι δεδοµέ-
νο. Όχι γιατί το λέει η Agrenda, αλλά 
γιατί το έχουν αναγνωρίσει, έστω και 
µε µισόλογα, µέσα από τις ανακοινώ-
σεις τους, οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Παράλληλα µε το απόλυτα τεκµηριωµένο 
ρεπορτάζ, η Agrenda έχει φιλοξενήσει 
στις σελίδες της, διαδοχικά τον τελευ-
ταίο καιρό, πολύ συγκεκριµένες καταγ-
γελίες. Σ’ αυτές περιγράφεται λεπτοµε-
ρώς η δράση των πρωταγωνιστών της 
απάτης και είναι πολλαπλώς επιβεβαι-
ωµένο πως έχουν περιέλθει σε γνώση 
τόσο  της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου όσο και των εισαγγελικών αρχών. 

Ο ίδιος ο Οργανισµός Πληρωµών επιβεβαιώ-
νει σε µια από τις τελευταίες του ανακοι-
νώσεις ότι κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων του Κανονισµού Omnibus και του δι-
ευρυµένου ορισµού για τον βοσκότοπο 
που αυτός προβλέπει, προκύπτει αύξηση 
περίπου 20% της συνολικής έκτασης των 
επιλέξιµων βοσκοτοπικών εκτάσεων. 

Μπορεί να µας πει κάποιος υπεύθυνα πόσες 
ακριβώς είναι αυτές οι εκτάσεις; Σε κάθε 
περίπτωση η διαχείρισή τους επιδρά κα-
ταλυτικά στην κατανοµή των ενισχύσε-
ων. Γι’ αυτό και µόνο, υπουργείο και Ο-
ΠΕΚΕΠΕ οφείλουν, όχι σήµερα αλλά α-
πό το 2018, όταν τέθηκε σε εφαρµογή ο 
εν λόγω Κανονισµός, να κάνουν γνωστή 
και την πολιτική τους επί του θέµατος. 

Πού πηγαίνουν αυτές οι εκτάσεις; Πώς επι-
δρά η επιλεξιµότητά τους στη διαχείρι-
ση των κοινοτικών ενισχύσεων; Ποιοι έ-
χουν επωφεληθεί µέχρι σήµερα απ’ αυτό 
το καθεστώς; Σε τι ποσοστό, οι µέχρι σή-
µερα ωφεληµένοι είναι αγρότες; Τι θα 
γίνει τελικά µ’ εκείνους που αποδεδειγ-
µένα εκµεταλλεύθηκαν τις «χαραµάδες» 
του νόµου και τις «τρύπες» του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος 
των πραγµατικών παραγωγών; 

Κι επειδή, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης αρ-
γούν να τελεσιδικήσουν, µήπως τα πολύ 
συγκεκριµένα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώ-
σεων (ΚΥ∆) που µε απόλυτη βεβαιότητα 
έχουν εµπλοκή στην οργάνωση και εκτέ-
λεση της απάτης, θα ’πρεπε, τουλάχιστον 
να κλείσουν; Μήπως αυτό θα βοηθού-
σε, σ’ αυτή τη φάση τόσο στη διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης όσο και στην αποφυγή 
νέων κρουσµάτων;                      Agrenda

Μήπως φταίνε 
και κάποια ΚΥΔ; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12882

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45902

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,04192

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85156

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,442
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Την επιστροφή των µισθωµένων 
δικαιωµάτων στον ιδιοκτήτη τους 
το 2022 ώστε όταν τεθούν σε ε-
φαρµογή οι κανονισµοί της νέ-
ας ΚΑΠ, να µην υπάρξει νέα πε-
ρίπτωση «χαµένων δικαιωµάτων 
της Φόρµας 6» προτείνουν µελε-
τητές σύµβουλοι. 

Υπενθυµίζεται ότι το πρόβληµα 
µε τα µισθωµένα δικαιώµατα αφο-
ρούσε περί τους 3.000 παραγω-
γούς, οι οποίοι µεταβίβασαν ολι-
κά τα δικαιώµατα που κατείχαν α-
πό το 2009 ως το 2014, µε αποτέ-
λεσµα στην κατανοµή του 2015, 
να εµφανιστούν ότι τα έχασαν, 
γιατί ο εκµισθωτής δεν είχε κά-
νει ΟΣ∆Ε το έτος αναφοράς, δη-
λαδή το 2013.

Βέβαια, ο κανονισµός της ερχό-
µενης περιόδου δεν προβλέπει κά-
τι τέτοιο, καθώς η έννοια του «έ-
τους αναφοράς» είναι πλέον πα-
ρελθόν, ωστόσο συνεχώς προκύ-
πτουν νέα νοµικά κείµενα εξειδί-
κευσης της νέας ΚΑΠ, γεγονός που 
ενδέχεται να περιπλέξει τα πράγ-
µατα για τις πολυετείς µισθώσεις. 

Όσον αφορά ειδικότερα τις πο-
λυετείς µισθώσεις δικαιωµάτων 
αν και είναι λίγες οι περιπτώσεις 

στην Ελλάδα, έχει ανοίξει µια κου-
βέντα αν τελικά συµφέρουν όσο 
πλησιάζουµε στην αρχή της νέ-
ας περιόδου. Τα δικαιώµατα θα 
έχουν αξία 40% µικρότερη κατά 
µέσο όρο, οπότε ο αγρότης που 
έχει µισθώσει τα δικαιώµατα θα 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αν 
έχει κάνει πολυετές µισθωτήριο 
(π.χ σε δενδροκαλλιέργεια), µε το 
ποσό προσυµφωνυµένο, µπορεί 
να «κλειδώσουν» στο να πληρώ-
νουν το ίδιο ποσό για δικαιώµατα 
µε αρκετά µικρότερη αξία. Υπεν-
θυµίζεται πως αν παραµείνει πα-
ρόµοια η κατανοµή των κονδυλί-
ων της βασικής ενίσχυσης, η µέ-
ση αξία των δικαιωµάτων το 2026 
θα είναι για τα βοσκότοπια στα 11 
ευρώ το στρέµµα για τις αρόσιµες 
εκτάσεις στα 23 ευρώ το στρέµµα 
και για τις µόνιµες καλλιέργειες 
στα 28 ευρώ το στρέµµα.

Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός 
της αξίας των δικαιωµάτων το 2023  

θα γίνει µε βάση την αξία που εί-
χαν το 2022 (βασική συν πρασίνι-
σµα). Όπως αναφέρει συγκεκριµέ-
να ο ευρωπαϊκός κανονισµός που 
ψηφίστηκε και επίσηµα στις 2 ∆ε-
κεµβρίου «Τα κράτη µέλη καθορί-
ζουν τη µοναδιαία αξία των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης πριν από τη σύ-
γκλιση σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο προσαρµόζοντας την αξία των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης αναλογι-
κά µε την αξία τους, όπως καθορί-
ζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2022 και τις 
σχετικές ενισχύσεις για γεωργι-
κές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίµα και το περιβάλλον που προ-
βλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 
III του εν λόγω κανονισµού για το 
έτος υποβολής αιτήσεων 2022.».

Για τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2022 
δεν αναµένεται να αλλάξει κάτι 
θεαµατικά όσον αφορά τις µισθώ-
σεις και τις µεταβιβάσεις δικαιω-
µάτων. Εκτός και αν αποφασίσει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ να «παγώσει» τις µε-
ταβιβάσεις ώστε να µην υπάρξουν 
εµπλοκές όταν µπει σε εφαρµογή 
η ερχόµενη προγραµµατική περί-
οδο, κάτι που θα φανεί όµως αρ-
γότερα µέσα στην Άνοιξη όταν ξε-
κινήσει η διαδικασία των αιτήσε-
ων ενιαίας ενίσχυσης.  

Επανέρχονται ανησυχίες   
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των μισθωμένων 

δικαιωμάτων στους 

ιδιοκτήτες τους το 

2022 σκέφτονται 

οι δικαιούχοι 

ενίσχυσης για να 

μην την «πατήσουν» 

όπως στο κατώφλι 

της τρέχουσας ΚΑΠ 

που έχασαν την αξία 

τους 

Μισθωµένα
Τα δικαιώµατα θα έχουν αξία 

40% µικρότερη κατά µέσο 
όρο, οπότε ο αγρότης που 

έχει µισθώσει δικαιώµατα θα 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση

Χαμένα
Περί τους 3.000 
παραγωγούς, οι οποίοι 
µεταβίβασαν ολικά τα 
δικαιώµατα που κατείχαν 
από το 2009 ως το 2014, 
στην κατανοµή του 2015 
εµφανίστηκαν ότι τα 
έχασαν, γιατί ο εκµισθωτής 
δεν είχε κάνει ΟΣ∆Ε το 
έτος αναφοράς 2013.

Βάση
Ο υπολογισµός της αξίας 
των δικαιωµάτων το 2023  
θα γίνει µε βάση την αξία 
που είχαν το 2022 (βασική 
συν πρασίνισµα), όπως 
αναφέρει ο ευρωπαϊκός 
κανονισµός που ψηφίστηκε 
στις 2 ∆εκεµβρίου.

Μέση αξία
Αν παραµείνει παρόµοια η 
κατανοµή των κονδυλίων 
της βασικής ενίσχυσης, η 
µέση αξία δικαιωµάτων το 
2026 θα είναι για τα 
βοσκότοπια στα 11 ευρώ 
το στρέµµα για τις 
αρόσιµες εκτάσεις στα 23 
ευρώ το στρέµµα και για 
τις µόνιµες καλλιέργειες 
στα 28 ευρώ το στρέµµα.
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Πολλά τα αναπάντητα ερωτήµατα λίγες µέρες 
πριν κατατεθεί το σχέδιο ΚΑΠ στην Κοµισιόν
Τις επόµενες ηµέρες και µέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να 
αποσταλεί το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ στις ευρωπαϊκές αρχές, 
ωστόσο ακόµα δεν έχει βγει στη δηµοσιότητα το πλήρες κείµενο παρά 
µόνο οι γενικές του αρχές. Ως εκ τούτου, ακόµα δεν µπορούν να είναι 
σε θέση οι αγρότες να γνωρίζουν επ ακριβώς τι µέλλει γενέσθαι µε το 
καθεστώς άµεσων ενισχύσεων, ούτε τι υποχρεώσεις θα φέρει ο ορισµός 
του ενεργού αγρότη. Τα συγκεκριµένα πάντως αναµένεται να 
ξεκαθαρίσουν σύντοµα, πριν από τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2022. 

∆εν υποχρεώνει δέσµευση πόρων 3% από τη 
βασική για το Απόθεµα ο Ευρωπαϊκός κανονισµός 
Το ποσοστό που θα απορροφά ετησίως το Εθνικό Απόθεµα από τον 
προϋπολογισµό της βασικής ενίσχυσης, η δοµή του και οι δικαιούχοι, είναι 
ζητήµατα τα οποία προς το παρόν απουσιάζουν από το δηµόσιο διάλογο, 
σύµφωνα µε τα όσα δηµοσιεύτηκαν ενόψει της κατάθεσης του 
στρατηγικού σχεδίου στις ευρωπαϊκές αρχές. Σηµειώνεται πως ο 
ευρωπαϊκός κανονισµός πλέον δεν υποχρεώνει για 3% δέσµευση πόρων 
από τη βασική ενίσχυση για το Απόθεµα, ενώ θα µπορούν να είναι 
δικαιούχοι όλοι οι αγρότες εφόσον το επιλέξουν τα κράτη-µέλη. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τις εννέα υποχρεώσεις πολλαπλής 
συµµόρφωσης για όλους τους αγρό-
τες που θα κάνουν αίτηση βασικής ε-
νίσχυσης, δηµοσιοποίησε και επίση-
µα η ΕΕ µετά την ψήφιση του κανονι-
σµού της ερχόµενης περιόδου. Σε αυ-
τές τις υποχρεώσεις έχουν προστεθεί 
όλες οι ενέργειες που έκανε ο αγρό-
της έως σήµερα για να λάβει το πρα-
σίνισµα, ενώ από αυτές δεν θα εξαι-
ρούνται οι µικροκαλλιεργητές όπως 
γίνεται την τρέχουσα περίοδο. Ανα-
λυτικά, οι νέες υποχρεώσεις πολλα-
πλής συµµόρφωσης έχουν ως εξής: 

1) ∆ιατήρηση των µόνιµων λειµώ-
νων βάσει της αναλογίας των µόνι-
µων λειµώνων σε σχέση µε τη γεωρ-
γική έκταση σε εθνικό, περιφερεια-
κό και υποπεριφερειακό επίπεδο και 
σε επίπεδο οµάδας εκµεταλλεύσεων 
ή σε επίπεδο εκµετάλλευσης σε σύ-
γκριση µε το έτος αναφοράς 2018 µέ-
γιστη µείωση της τάξης του 5 % σε σύ-
γκριση µε το έτος αναφοράς.

2) Προστασία των υγροτόπων και 
των τυρφώνων. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να προβλέπουν στα στρατηγι-
κά τους σχέδια για την ΚΑΠ ότι η εν 
λόγω δέσµευση θα εφαρµόζεται µό-
νο από το έτος υποβολής αιτήσεων το 
2024 ή το 2025. Τα κράτη µέλη, κα-
τά τον καθορισµό του προτύπου, δι-

ασφαλίζουν ότι στη σχετική γη µπο-
ρεί να διατηρηθεί γεωργική δραστη-
ριότητα κατάλληλη για τον χαρακτη-
ρισµό της γης ως γεωργικής έκτασης.

3) Απαγόρευση της καύσης υπο-
λειµµάτων καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας .

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης 
κατά µήκος υδατορευµάτων. Σε πε-
ριοχές µε σηµαντικά αυλάκια ξήραν-
σης και αρδευτικά αυλάκια, τα κράτη 
µέλη µπορούν να προσαρµόζουν, ε-
άν τούτο είναι δεόντως δικαιολογη-
µένο για τις εν λόγω περιοχές, το ε-
λάχιστο πλάτος σύµφωνα µε συγκε-
κριµένες τοπικές περιστάσεις.

5) ∆ιαχείριση του οργώµατος για 
τη µείωση του κινδύνου υποβάθµι-
σης και διάβρωσης του εδάφους, λαµ-
βάνοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους. 

6) Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους 
για την αποφυγή ακάλυπτου εδά-
φους σε περιόδους που είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητες. 

7) Αµειψισπορά σε αρόσιµη γη, ε-
κτός από καλλιέργειες που καλλιερ-
γούνται κάτω από το νερό. Τα κράτη 
µέλη µπορούν να εξαιρούν από την 
υποχρέωση βάσει αυτού του προτύ-
που εκµεταλλεύσεις: α) όταν ποσο-
στό µεγαλύτερο του 75 % της αρόσι-
µης γης χρησιµοποιείται για την πα-
ραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών πο-
ωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη 
υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται µε 
καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται 
σε συνδυασµό των χρήσεων αυτών, 
β) όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75 
% της επιλέξιµης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί µόνιµο λειµώνα, χρησιµο-
ποιείται για την παραγωγή αγρωστω-
δών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφι-

κών φυτών ή καλλιεργείται µε καλ-
λιέργειες κάτω από το νερό για ση-
µαντικό µέρος του έτους ή για σηµα-
ντικό µέρος του κύκλου καλλιέργει-
ας ή υπόκειται σε συνδυασµό των εν 
λόγω χρήσεων ή γ) µε έκταση αρόσι-
µης γης έως 10 εκτάρια.

8) Ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 
4 % της αρόσιµης γης σε επίπεδο γε-
ωργικής εκµετάλλευσης που διατί-
θεται σε µη παραγωγικές περιοχές 
και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβα-
νοµένης της γης υπό αγρανάπαυση. 

9) Απαγόρευση της µετατροπής ή 
άροσης των µόνιµων λειµώνων που 
έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλο-
ντικά ευαίσθητοι µόνιµοι λειµώνες 
σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι εννέα νέες
υποχρεώσεις 
για το τσεκ  
Τις νέες υποχρεώσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης για τη λήψη της βασικής 
ενίσχυσης χωρίς εξαιρέσεις για τους μικρούς 
δημοσίευσε και επίσημα η Κομισιόν

Η υποβολή του Στρατηγικού 
Σχεδίου δεν σηµαίνει διακοπή 
του διαλόγου για το
περιεχόµενο των παρεµβάσεων 
µε το σύνολο των µελών της 
εταιρικής σχέσης, αναφέρουν οι 
αρµόδιες αρχές ενόψει της 
αποστολής του σχεδίου προς 
την ΕΕ. Μέχρι στιγµής, όπως 
υποστηρίζουν οι προτάσεις της 
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ 
που υιοθετήθηκαν είναι:

 ∆ιατήρηση των τριών 
Αγρονοµικών Περιφερειών 
(αροτραίες, βοσκοτόπια και 
δενδρώδεις εκτάσεις).

 Ορισµός του Ενεργού Αγρότη 
µε βάση τεκµήρια οικονοµικής 
δραστηριότητας για όσους 
λαµβάνουν ενισχύσεις άνω των 
5.000 ευρώ.

 Σύγκλιση των ∆ικαιωµάτων 
στο 100% έως το τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου 
(2026)

 Αλλαγή της αρχικής πρότασης 
για τον αριθµό των 
Συνδεδεµένων. Παρέµειναν στις 
18 (συν 1 το βαµβάκι) όπως 
είναι και στην τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο. 

 Αύξηση του ποσοστού του 
Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% 
του Εθνικού Φακέλου. Έτσι θα 
υπάρχουν αυξηµένοι πόροι για 
τα προγράµµατα των Νέων 
Αγροτών και των Σχεδίων 
Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ. 

 Ενίσχυση των Συνεργατικών 
Σχηµάτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΠ

Συνεχίζεται 
η διαβούλευση

Προγράµµατα
Αύξηση του ποσοστού του 

Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% 
του Εθνικού Φακέλου, µε  

αυξηµένους πόρους για Νέους 
Αγρότες και Σχέδια Βελτίωσης 

της νέας ΚΑΠ. 
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ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ 

≈300

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΑΡΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

≈500 ≈30

ΥΠΟΛΟΙΠO
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

71265 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χιλιάδες απλήρωτους αγρότες και αρκετή γκρί-
νια φαίνεται πως αφήνει -όπως άλλωστε ήταν 
αναµενόµενο- και η εξόφληση του τσεκ. Παρά 
τις προσπάθειες των αρµοδίων να «σώσουν» 
την παρτίδα λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεν-
να, ήταν τελικά πολλοί αυτοί που πήραν λιγό-
τερα χρήµατα και αρκετοί αυτοί που δεν πλη-
ρώθηκαν καθόλου για κοµµάτι των ενισχύσε-
ών τους. Άλυτα παρέµειναν κατά ένα µεγάλο 
ποσοστό τα ζητήµατα που προέκυψαν µε τον 
ΑΤΑΚ, τις επιλεξιµότητες και τα αγροτεµάχια 
που είχαν µπλεξίµατα µε το Κτηµατολόγιο. 
Το ζητούµενο είναι ότι οι διορθώσεις που έγι-
ναν το προηγούµενο διάστηµα και µέχρι που 
έκλεισε το µηχανογραφικό σύστηµα του Ορ-
γανισµού Πληρωµών για τους ελέγχους είναι 
πολύ λίγες, µε αποτέλεσµα πάνω από 30.000 
αγρότες και κτηνοτρόφοι να λαµβάνουν άλλα 
ποσά από αυτά που περίµεναν. Μάλιστα, όσοι 
δεν πληρώθηκαν ή πήραν λιγότερα στην προ-
καταβολή του Οκτωβρίου, το ίδιο φαίνεται να 
αντιµετωπίζουν και στην εξόφληση. Ενδεικτι-

κά αναφέρεται ότι µόλις για 10.000-11.000 α-
γροτεµάχια φαίνεται να έχει επιλυθεί το θέµα 
µε τις επιλεξιµότητες, για το οποίο υπενθυµί-
ζεται ότι µόνο στην Αιτωλοακαρνανία ξεπερ-
νούσαν τα 60.000 στρέµµατα.

Ένα άλλο πρόβληµα που κλήθηκαν -µάλλον 
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία- να επιλύσουν οι ιθύ-
νοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει να κάνει µε την πλη-
ρωµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα. Ως 
γνωστόν, το θέµα συνδέεται µε την εκτεταµέ-
νη απάτη που έχει αποκαλυφθεί µε τα βοσκο-
τόπια και τα «φίλτρα» που τελικά θα ισχύσουν 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν, έστω και σε 
κάποιο βαθµό, οι καταχρηστικές πράξεις ενερ-
γοποίησης δικαιωµάτων. Ως εκ τούτου, σε µια 
πρώτη ανάγνωση δείχνει να πληρώθηκε ένα 
µέρος του Εθνικού Αποθέµατος, µε τη µορφή 

νέων δικαιωµάτων που προέκυψαν από µετα-
βιβάσεις, ωστόσο πολλοί αιτούντες νέα δικαι-
ώµατα έµειναν πάλι εκτός πληρωµής, καθώς 
«κρατήθηκαν πίσω» για περαιτέρω έλεγχο, πε-
ριµένοντας τη διορθωτική του Φεβρουαρίου.

Για την Τρίτη µετά τα Χριστούγεννα 
η εξισωτική αποζηµίωση

Σχετικά τώρα µε την εξισωτική αποζηµίω-
ση, η πίστωσή της τοποθετείται τις πρώτες ερ-
γάσιµες ηµέρες µετά τα Χριστούγεννα, δηλα-
δή Τρίτη 28 µε Τετάρτη 29 ∆εκεµβρίου, µε έ-
να ποσό της τάξης των 265 εκατ. ευρώ, που ε-
γκρίθηκε προς διάθεση, βάσει σχετικής από-
φασης που αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια. Αν όλα 
είχαν πάει καλύτερα µε την εξόφληση του τσεκ, 
τότε στον αρχικό προγραµµατισµό ήταν και η 
πληρωµή της εξισωτικής πριν τα Χριστούγεν-
να. Ωστόσο τώρα κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. 

Σηµειωτέον, µετά την πραγµατοποίηση ό-
λων των προβλεπόµενων ελέγχων, την αξι-
ολόγηση των υποβαλλόµενων ενδικοφανών 
προσφυγών και την έκδοση των εγκεκριµέ-
νων και των απορριπτόµενων του Μέρτου 13, 
αρκετοί παραγωγοί διαπίστωσαν µε έκπληξη 
στις καρτέλες τους ότι έχουν µεταφερθεί από 
τα ορεινά στα µειονεκτικά µετά την τελευταία 
ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
δουν λιγότερα χρήµατα 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. Επίσης, σε σχετική ανα-
κοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισηµαίνεται ότι «ο 
χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού γε-
ωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρ-
χείο της ΑΑ∆Ε και οι παραγωγοί οι οποίοι δεν 
είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υ-
πό έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενεργού 
γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανά-
γκες της τελικής κατάταξης». Να σηµειωθεί ό-
τι πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από έ-
να Υποµέτρο µπορούν να µεταφερθούν σε άλ-
λο Υποµέτρο, βάσει της σχετικής απόφασης.

Έλεγχος σε 
καρτελάκια 
σκληρού 
και ειδικής 
βάμβακος
Στους ελέγχους επαλήθευσης των 
όρων επιλεξιµότητας καλούνται να 
προχωρήσουν τις επόµενες ηµέρες 
-πιθανότατα µε το νέο έτος- οι 
διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειµένου να ακολουθήσει 
αρχικά τον Φεβρουάριο η πληρωµή 
της συνδεδεµένης σκληρού σίτου 
και αργότερα µέσα στον Μάρτιο 
της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος. 
Βάσει του κανονισµού, πρέπει να 
γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι 
για να καθοριστούν οι δικαιούχοι 
γεωργοί που τηρούν τους όρους 
επιλεξιµότητας, να υπολογιστούν 
οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες 
εκτάσεις, για να βγει το ποσό της 
ενίσχυσης ανά στρέµµα. 
Βάσει εγκυκλίου, οι εγκεκριµένες 
ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου 
προκύπτουν από τα παραστατικά 
ετικετών ή τιµολογίων/
αποδείξεων, τα οποία είναι:

Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία 
αποστολής ή τιµολόγια να έχουν 
εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2021. Αν 
υπάρχει ξεχωριστό δελτίο 
αποστολής να έχει εκδοθεί µέχρι 
τις 31/01/2021 και το τιµολόγιο, 
που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο 
να έχειεκδοθεί µέχρι 15/02/2021.

Οι πρωτότυπες αποδείξεις 
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου 
σπόρου σίτου να έχουν εκδοθεί 
µέχρι τις 31/01/2021.
Αντίστοιχα για το βαµβάκι είναι:

Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία 
αποστολής ή τιµολόγια να έχουν 
εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021. Για 
ξεχωριστό δελτίο αποστολής να 
έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021 
και το τιµολόγιο, που αναφέρεται σ’ 
αυτό να έχει εκδοθεί ως 15/06/21.

Οι πρωτότυπες αποδείξεις 
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου 
σπόρου βάµβακος να έχουν 
εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021.

Επιλεξιμότητες, 
ΑΤΑΚ και Απόθεμα 
έκοψαν πάλι το τσεκ 

Ελάχιστες οι διορθώσεις που πρόλαβαν να γίνουν, νέες 
αντιδράσεις αγροτών, τα υπόλοιπα για Φεβρουάριο 

Να ξεκινήσουν τα µαθήµατα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα περιµένουν οι δικαιούχοι του Υποµέτρου 6.3 
«Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων», ώστε να µπορέσουν 
να λάβουν τη β’ δόση πληρωµής των 4.200 ευρώ. Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η τελευταία δόση, 
που αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% του συνολικού 
ποσού στήριξης των 14.000 ευρώ, καταβάλλεται εντός 5 
ετών από την ένταξή τους, µε προϋποθέσεις την 

ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη 
των συναφών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων. 
Υπενθυµίζεται πως έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση προς τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την κατάρτιση των δικαιούχων του 
υποµέτρου 6.3 και στις 2 Νοεµβρίου 2021 η απόφαση 
ένταξης Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων για ∆ικαιούχους Γεωργούς του 
Υποµέτρου 6.3.».

Κατάρτιση για τη β’ δόση του «14χίλιαρου» 

Τευτλοκαλλιέργεια 
Έως 31 Ιανουαρίου 2022 οι παραδό-
σεις τεύτλων σε µεταποιητική µονάδα 

για συνδεδεµένη ενίσχυση
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Με τη µεζούρα βγαίνει η αντιστάθµιση των 
αυξήσεων στο αγροτικό ρεύµα, µε τους πα-
ραγωγούς τώρα να αναµένουν πιστωτικούς 
λογαριασµούς από τη ∆ΕΗ οι οποίοι θα α-
φορούν µια επιστροφή που αντιστοιχεί στο 
80% του ποσού της χρεωµένης ρήτρας ανα-
προσαρµογής για το διάστηµα Αύγουστος 

– ∆εκέµβριος 2021. Οι σχετικές πρωθυ-
πουργικές εξαγγελίες που διατυπώθηκαν 
στο πλαίσιο της ψήφισης του προϋπολο-
γισµού του 2022 στη Βουλή το περασµένο 
Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου, δεν ανταποκρί-
νονται στις προσδοκίες του αγροτικού κό-
σµου για το εν λόγω ζήτηµα που «καίει» 
τις περισσότερες εκµεταλλεύσεις. 

∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι που συντρέ-
χουν και κρατούν σε αναµµένα κάρβουνα 
πλήθος αγροτών, οι οποίοι είδαν από πρώ-
το χέρι τις προηγούµενες εβδοµάδες τι συ-
νεπάγεται η ρήτρα αναπροσαρµογής στο 
ρεύµα και τα τείχη που υψώνει στην δρα-
στηριότητά τους. Αφενός η εν λόγω ρύθµι-
ση, που έχει αναδροµική ισχύ, έρχεται να 
καλύψει µια περίοδο κατά την οποία η κα-
τανάλωση ρεύµατος από τους αγρότες εί-
ναι περιορισµένη. Οι ποµόνες και οι αντλί-
ες λειτούργησαν λίγες φορές µέσα στον 
Αύγουστο και αυτό ήταν αρκετό ώστε να υ-
περδιπλασιαστούν οι λογαριασµοί ρεύµα-
τος που έφτασαν στους αγρότες. 

Αυτό οδηγεί και στον δεύτερο λόγο που 
γείωσε απότοµα τις προσδοκίες τον αγρο-
τών και τον οποίο προβάλλουν µε µεγαλύ-
τερη έµφαση οι συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής. Έχει να κάνει µε την προοπτική 
ότι η δεδοµένη ρύθµιση, βάσει των εξαγγε-
λιών, δεν εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες 

παραγωγής για την επόµενη καλλιεργητική 
περίοδο. Σε αυτό άλλωστε εστιάζει η αρχι-
κή κριτική αλλά και η αρχική αναστάτωση 
των αγροτών, οι οποίοι εξακολουθούν να 
δηλώνουν διστακτικοί αναφορικά µε τις ε-
περχόµενες ανοιξιάτικες σπορές. 

Πρόσθετη επιδότηση 50 εκατ. ευρώ
Σύµφωνα µε το σχέδιο ανακούφισης που 

φέρει την υπογραφή του ΥΠΕΚΑ, Κώστα 
Σκρέκα, «έχει προβλεφθεί ειδική µέριµνα 
για τη στήριξη των αγροτών µε πρόσθετη ε-
πιδότηση σε όλα τα αγροτικά τιµολόγια για 
την κατανάλωση των µηνών Αυγούστου, Σε-
πτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και ∆ε-
κεµβρίου. Η επιδότηση θα καλύψει το 80% 
της ρήτρας αναπροσαρµογής που έχει επι-
βληθεί, αφαιρουµένων των εκπτώσεων και 
των επιδοτήσεων που ήδη έχουν χορηγη-
θεί. Στην παραπάνω έκπτωση θα ενταχθούν 
και τα ξηραντήρια καπνού µετά από αίτηση 
στον οικείο προµηθευτή. Το συνολικό ύψος 
της πρόσθετης επιδότησης στους αγρότες 
θα ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ». 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω ρύθµιση κα-
λύπτει και τους ΤΟΕΒ, σύµφωνα µε διευ-
κρινήσεις του Κώστα Σκρέκα.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια περαιτέρω 
παρέµβαση ή επέκταση του µέτρου, οι α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις θα βρεθούν µε έως 

και πενταπλάσιες χρεώσεις στην επικείµε-
νη αρδευτική περίοδο. Οι τωρινοί εκκαθα-
ριστικοί λογαριασµοί που περιλαµβάνουν 
και την περίοδο Αυγούστου 2021, όταν ε-
νεργοποιήθηκε η ρήτρα αναπροσαρµογής, 
είναι σχεδόν διπλάσιοι από αυτό που είναι 
συνηθισµένοι οι αγρότες. Αυτό µε µόλις έ-
ναν µήνα ποτισµάτων, κάτι που σηµαίνει 
ότι το κόστος άρδευσης ξεφεύγει όχι µόνο 
από το πλαίσιο του οικονοµικά βιώσιµου 
αλλά και του λογικού, αν γίνει µια αναγω-
γή στις ανάγκες ποτίσµατος καθ’ όλη την 
διάρκεια της περιόδου.

Εν τω µεταξύ, νέες επιβαρύνσεις στο ηλε-
κτρικό ρεύµα επιφυλάσσει το νέο έτος για 
χιλιάδες αγρότες που δεν πρόλαβαν να αι-
τηθούν των µειωµένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. 
Από το 2022 θα ισχύσει για αυτούς χρέωση 
17 ευρώ ανά µεγαβατώρα, όταν µέχρι σήµε-
ρα η χρέωση αυτή ανέρχεται στα 9,3 ευρώ.

Η νέα χρέωση θα έχει αναδροµική ισχύ από 
το 2019, δηλαδή θα χρειαστεί να πληρώσουν 
τη διαφορά των 7,7 ευρώ ανά µεγαβατώρα, 
είτε σε µια εφάπαξ πληρωµή είτε µε δόσεις.

Κατά τα λοιπά, δεν υπήρξε κάποια ανα-
φορά για το αγροτικό πετρέλαιο, µε την 
Κυβέρνηση να επιµένει στην αρχική της 
πρόθεση για επιστροφή του φόρου µόνο 
σε νεοεισερχόµενους και συνεταιρισµέ-
νους αγρότες, κάτι που θα φανεί στα οι-
κονοµικά των δικαιούχων το 2023. 

Υπό αυτήν την έννοια, το κόστος παρα-
γωγής, που είναι επιβαρυµένο και από τις 
υπόλοιπες ανατιµήσεις στις εισροές, πα-
ραµένει στην κορυφή της λίστας µε τις α-
γροτικές διεκδικήσεις ενόψει των κινητο-
ποιήσεων που προγραµµατίζονται για µε-
τά τις 20 Ιανουαρίου και, εφόσον η συν-
θήκη της πανδηµίας το επιτρέψει, θα κλι-
µακωθούν µε τρακτέρ και αγροτικά στις 
εθνικές οδούς. 

Αναδρομική έκπτωση 
80% στη ρήτρα ρεύματος 

Πιστωτικούς 
λογαριασμούς περιμένουν 

οι αγρότες με επιστροφή 
80% επί του ποσού της 

ρήτρας αναπροσαρμογής 
για τον Αύγουστο-

Δεκέμβριο 2021

Η δεδοµένη 
ρύθµιση, βάσει 
των εξαγγελιών, 
δεν εξασφαλίζει 
καλύτερες συνθήκες 
παραγωγής για 
την επόµενη 
καλλιεργητική 
περίοδο.

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

Εξάµηνη παράταση και κατά συνθήκη έκ-
πτωση για την πληρωµή της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής έχουν οι αγρότες µε-
τά από σχετική ρύθµιση που ψηφίστηκε 
µαζί µε τον κρατικό προϋπολογισµό για 
το 2022. Η πρώτη από τις 60 άτοκες δό-
σεις του κρατικού δανείου τοποθετείται 
πλέον για τέλη Ιουνίου 2022 από τέλη Ι-
ανουαρίου που προβλεπόταν αρχικά. Ε-
πιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε αγρό-
τες που επιθυµούν να εξοφλήσουν µε 
µια εφάπαξ πληρωµή το ποσό του επι-

στρεφόµενου δανείου, για έκπτωση της 
τάξης του 15% εφόσον το πράξουν αυτό 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
Μαρτίου του 2022. 

Σηµειώνεται ακόµα ότι όσοι αποκλεί-
στηκαν από τους κύκλους της επιστρε-
πτέας προκαταβολής που προέβλεπαν 
την ένταξη αγροτών και έκαναν ένστα-
ση είναι πιθανό να έχουν µια δεύτερη 
ευκαιρία για να ενταχθούν εκ των υστέ-
ρων στο συγκεκριµένο πρόγραµµα των 
ενισχύσεων, κάτι που µένει να φανεί ό-
µως στην πορεία.

Πέραν αυτής της παράτασης και της έκ-
πτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλη-

σης, κατά περίπτωση και εφόσον µπο-
ρεί να αποδειχθεί, προβλέπονται πρό-
σθετες εκπτώσεις επί του επιστρεφόµε-
νου ποσού, κάτι που ενδέχεται να αφο-
ρά κυρίως αγροτικές επιχειρήσεις ή τέ-
λος πάντων όσους µπορούν να αποδεί-
ξουν πτώση τζίρου ως εξής: 

 Πτώση τζίρου άνω του 70% και ζηµιές 
προ φόρων θα πρέπει να επιστρέψουν το 
25% του κρατικού δανείου. Ωστόσο, εφό-
σον πληρώσουν εφάπαξ θα επιστρέψουν 
το 21,25% του δανείου.

 Πτώση τζίρου 30% έως 70% και πτώ-
ση ακαθαρίστων εσόδων το 2020 προς το 
2019, θα επιστρέψουν το 33% του κρατι-
κού δανείου.

 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και 
δικαιούχοι και για τους επτά κύκλους θα 
επιστρέψουν το 50% του κρατικού δανείου.

Να σηµειωθεί εδώ ότι τα παραπάνω δεν 
ισχύουν για αγρότες δικαιούχους των έ-
κτακτων κρατικών ενισχύσεων που κατα-
βλήθηκαν το τελευταίο τετράµηνο, αφού 
όπως θα θυµούνται αρκετοί, αιφνιδιαστι-
κή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, παρακράτησε το ποσό της ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής που κανο-
νικά θα έπρεπε να επιστραφεί µέσα στο 
2022, συµψηφίζοντάς το µε τις ενισχύ-
σεις που έλαβαν οι παραγωγοί στο διά-
στηµα αυτό. Μεταξύ των παραγωγών που 
έλαβαν έκτακτη κρατική ενίσχυση, είναι 
όσοι δραστηριοποιούνται µε την καλλιέρ-
γεια της φθινοπωρινής πατάτας, τα υπαί-
θρια καρπούζια και κηπευτικά εκτός Κρή-
της, οι χοιροτρόφοι και οι µελισσοκόµοι. 

Παράταση 6 μηνών 
και έκπτωση 15% 
στην επιστρεπτέα 
Η πρώτη από τις 60 άτοκες δόσεις του κρατικού 
δανείου τοποθετείται πλέον για τέλη Ιουνίου 2022, 
ενώ δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 15% σε αγρότες 
που επιθυμούν να εξοφλήσουν με εφάπαξ πληρωμή 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eΕΦΚΑ

Έως 31/1
για επιλογή 
ασφαλιστικής 
κλάσης από 
τους αγρότες
Ανοιχτή για αιτήσεις µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου του 2022 είναι η 
πλατφόρµα του eΕΦΚΑ µέσω της 
οποίας και οι ασφαλισµένοι αγρότες 
-µεταξύ άλλων επαγγελµατιών 
και αυτοαπασχολούµενων- µπορούν 
να επιλέξουν ανάµεσα από έξι 
ασφαλιστικές κατηγορίες. 
Οι εισφορές των αγροτών ξεκινούν 
από τα 125 ευρώ για την πρώτη 
κατηγορία και φτάνουν τα 339 
ευρώ στην έκτη και ακριβότερη 
ασφαλιστική κλάση. Σε σχετική 
εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται 
ότι οι ασφαλισµένοι που δεν θα 
υποβάλλουν αίτηση – δήλωση 
επιλογής/µεταβολής θα 
παραµείνουν, για το έτος 2022, 
στην κατηγορία που είχαν 
καταταχθεί το προηγούµενο έτος.
 Υπενθυµίζεται ότι για πρώτη φορά 
-βάσει των σχετικών διατάξεων 
του νέου ασφαλιστικού νόµου 
4670/2020-οι Μη Μισθωτοί 
µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα 
την ασφαλιστική τους κατηγορία σε 
ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το 
εισόδηµά τους και τα χρόνια 
εργασίας τους, καθορίζοντας οι 
ίδιοι το ύψος της µελλοντικής τους 
σύνταξης.
Σηµειώνεται ότι η κατάταξη των 
αγροτών σε κάποια ασφαλιστική 
κατηγορία είναι υποχρεωτική, 
ενώ η όποια επιλογή, ισχύει 
δεσµευτικά για ολόκληρο το έτος 
2022. 

Αγρότες που δεν υποβάλλουν δήλωση 
µεταβολής θα παραµείνουν το 2022, 
στην κατηγορία του περασµένου έτους.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΓΡΟΤΩΝ 

60  

ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ

15%  

ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ
2022

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ
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Αποζημιώσεις
Πληρώνονται 71 εκατ. 
μετά τη διπλή ένεση
ρευστότητας του ΕΛΓΑ
Μένουν βέβαια μικρά υπόλοιπα για τον Ιανουάριο 
κυρίως από τον πρώτο παγετό της άνοιξης 2021 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µανούβρες της τελευταίας στιγ-
µής και εντολή Μαξίµου προς το 
υπουργείο Οικονοµικών, ο ΕΛΓΑ 
κατάφερε να εξασφαλίσει ένα πο-
σό της τάξης των 71 εκατ. ευρώ για 
την πίστωση αποζηµιώσεων σε πα-
ραγωγούς, αφήνοντας ωστόσο κά-
ποια υπόλοιπα του παγετού Άνοι-
ξη 2021 για τον προσεχή Ιανουά-
ριο. Μαζί µε την πληρωµή της 23ης 
∆εκεµβρίου, ο ΕΛΓΑ υπολογίζει ό-
τι θα έχει καταβάλει περίπου 160 

εκατ. ευρώ για τις αποζηµιώσεις 
του παγετού, ένα ποσό στο οποίο 
αν προστεθεί και η εξόφληση των 
πορισµάτων του Ιανουαρίου, βρί-
σκεται κοντά στα 175 εκατ. ευρώ 
που εκτιµούσε πριν από µερικές η-
µέρες η Agrenda ότι υπολείπονται 
της εξόφλησης των παραγωγών.

Σηµειωτέον ότι της σηµερινής 
πληρωµής, προηγήθηκε άλλο ένα 
έµβασµα της τάξης των 30 εκατ. ευ-
ρώ που υπέγραψε την περασµένη 
εβδοµάδα ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονοµικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης, ενώ φαίνεται πως χρειάστη-
κε η παρέµβαση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη προκει-
µένου να εξασφαλιστούν τα υπό-
λοιπα χρήµατα και να αµβλυνθούν 
οι αντιδράσεις των πληγέντων πα-
ραγωγών.

Το ποσό αυτό έρχεται να καλύψει 
και ανάγκες που αφορούν λοιπές 
ζηµιές ζωικού και φυτικού κεφα-
λαίου του 2021, ενώ οι πληροφο-
ρίες θέλουν να εξοφλούνται όσοι 
παραγωγοί πήραν στα χέρια τους 
πορίσµατα µέχρι και τις 17 ∆εκεµ-
βρίου. Σηµειώνεται ότι βασική προ-
ϋπόθεση για την πίστωση της απο-
ζηµίωσης είναι να έχουν καταβά-
λει οι αγρότες τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του έτους 2021.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµε-
ρών έρχονται πάντως να επιβεβαι-
ώσουν και όσους εκτιµούσαν πως 

τα ταµεία του ΕΛΓΑ 
ήταν άδεια έπειτα 
από την πληρωµή 
του ποσού των 46,2 
εκατ. ευρώ που έ-
γινε στις 7 ∆εκεµ-
βρίου, µε τις τελι-
κές υπογραφές της 
απόφασης που ξε-
κλείδωσε τη σηµε-
ρινή πληρωµή να 
πέφτουν µόλις δύο 
µέρες πριν, από-
γευµα Τρίτης 21 
∆εκεµβρίου.

Να σηµειωθεί πάντως ότι ανάµε-
σα σε όσους έχουν λαµβάνειν σή-
µερα από τον ΕΛΓΑ, δεν περιλαµ-
βάνονται οι παραγωγοί κερασιών 
σε ορεινές περιοχές και γενικά ό-
σων αγροτών οι ζηµιές αποδίδο-
νται στον παγετό αλλά οι καλλι-
έργειες βρίσκονταν σε προανθικό 
στάδιο. Το ενδεχόµενο αποζηµίω-
σης σε αυτές τις περιπτώσεις ακρο-
βατεί ακόµα µεταξύ του απίθανου 
και της υπόσχεσης να βρεθεί άλ-
λος τρόπος αποζηµίωσης. 

Στη σχετική ανακοίνωση του υ-
πουργείου τονίζεται ότι «η πλη-
ρωµή των αποζηµιώσεων αυτών 
είναι εντός του χρονοδιαγράµµα-
τος, το οποίο έθεσε η Κυβέρνηση 
και η εξόφληση του συνόλου των 
πορισµάτων ολοκληρώνεται τον Ι-
ανουάριο 2022».

Αδικηµένοι 
όσοι πλήρωσαν
το +20% για
τα ασφάλιστρα
Συνεχίζουν οι αντιδράσεις των 
παραγωγών, που πλήρωσαν το 
πρόσθετο ασφάλιστρο +20% όταν 
έκαναν τη δήλωσή τους, προκειµένου 
σε όποια ζηµιά προκύψει να πάρουν 
αποζηµίωση για όλη την ασφαλιζόµενη 
αξία του προϊόντος τους από τον ΕΛΓΑ. 
Κι αυτό γιατί µε την τροποποιητική 
απόφαση για τις αποζηµιώσεις του 
παγετού, ο ΕΛΓΑ «χάρισε» το +20%, 
ανακοινώνοντας ότι όλοι θα 
αποζηµιωθούν στο 100% της αξίας. 
∆ηλαδή οι αποζηµιώσεις για τον 
παγετό της άνοιξης 2021 δίνονται στο 
100% της ασφαλιζόµενης αξίας, χωρίς 
οι παραγωγοί να χρειαζόταν να 
πληρώσουν κατά 20% περισσότερο 
ασφάλιστρο. Γεγονός που αποτελεί 
κατάφωρη αδικία για όσους έχουν 
«χρεωθεί» αυτό το πρόσθετο 20%.

Μαζί µε την πληρωµή 
της 23ης ∆εκεµβρίου, 
ο ΕΛΓΑ υπολογίζει 
ότι θα έχει καταβάλει 
περίπου 160 εκατ. ευρώ 
για τις αποζηµιώσεις του 
παγετού.

Τα πολλά 
και µεγάλα 
προβλήµατα 
στη γεωργία 
κάνουν τους 
κυβερνώντες 
να φέρνουν 
πιο µπροστά 
την τελική 
εκκαθάριση 
των ζηµιών. 

21-22, 35-36
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Με 89 λεπτά το κιλό αγοράζει η ΕΑΣ Νάξου 
πατάτα από τους παραγωγούς του νησιού, 
σε µια εξέλιξη που έρχεται να βάλει σε νέα 
βάση την εγχώρια αγορά πατάτας, όπου 
και στην ηπειρωτική χώρα οι τιµές πολιορ-
κούν  ιστορικά υψηλά µε τη βοιωτική πατά-
τα να φεύγει από το χωράφι στα 59 λεπτά.

Με άλλα λόγια, η αγορά πληρώνει σχε-
δόν τριπλάσια τιµή από πέρυσι, ενώ δεν α-
ποκλείεται περαιτέρω αύξηση λόγω της αι-
σθητά περιορισµένης προσφοράς. Μάλιστα 
στη Νάξο, ιδιωτικό συσκευαστήριο που ανέ-

βασε στα τέλη της προηγούµενης εβδοµά-
δας την τιµή στα 80 λεπτά προκαλώντας την 
ιστορική τιµή των 89 λεπτών της ΕΑΣ, υπο-
χρεώθηκε να απαντήσει µε τιµή 88 λεπτά. 

Παρά τα υψηλά που διαµορφώνει η αγορά 
το τελευταίο διάστηµα, ο προβληµατισµός 
κυριαρχεί στους παραγωγούς, αφού οι πο-
σότητες που διαθέτουν είναι µειωµένες, ενώ 
µπροστά τούς περιµένει µια δύσκολη καλ-
λιεργητική περίοδος αφού το κοστολόγιο 
των περίπου 1.000 ευρώ το στρέµµα, αναµέ-
νεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Στη Νάξο 89 λεπτά η πατάτα
Ιστορικά υψηλά και στην ηπειρωτική χώρα µε επίπεδα 59 λεπτών στο χωράφι
Δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση των τιµών λόγω περιορισµένης προσφοράς

Α1 |  21

Ο
ι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου 
βρίσκονται στα 500 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά δεν ακούγονται 
νέες δουλειές. Τα αποθέµατα λι-

γοστεύουν εποµένως και οι νέες πωλήσεις 
θα γίνονται σε αργούς ρυθµούς. Αναφορι-
κά µε τις νέες εκτάσεις ακούγεται αύξηση 5-
10% ανάλογα περιοχής. Βέβαια όπως σε ό-
λα τα προϊόντα υπάρχει προβληµατισµός α-
ναφορικά µε τα εφόδια και τις ανατιµήσεις. 

  Στην εγχώρια αγορά βάµβακος, φέτος 
είναι τεράστιο το εύρος τιµών ανάλογα µε την 
ποιότητα. Υπάρχουν τα προβροχικά σε πριµ 
περίπου 14-15 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις τιµές Μαρτίου και περίπου στα 2-3 σεντς 
ανά λίµπρα πριµ για τα βαριά χρώµατα. Στο 
ενδιάµεσο φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες 
κατηγορίες, εντούτοις τέτοιες διαφορές δεν 
είχαµε στο πρόσφατο παρελθόν. Τα βαριά 
µεταβροχικά µας βαµβάκια πιάνουν περί-
που 108 σεντς ανά λίµπρα.

  Στο αιγοπρόβειο κρέας για το σύνολο 
της ΕΕ, η παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί 
ελαφρά κατά 3,5% ετησίως 2021-2031 (έ-
ως 660.000 τόνους), σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Κοµισιόν. Οι εξαγωγές ζώντων ζώ-
ων στην ΕΕ αναµένεται να µειωθούν έως το 
2031 σε 38.000 τόνους -33% σε σύγκριση 
µε το 2021). Όσον αφορά τις  τιµές για το 
αιγοπρόβειο κρέας στην ΕΕ, µετά την κο-
ρύφωση το 2021, αυτές θα ακολουθήσουν 
ανοδική τάση, ακολουθώντας τις εξελίξεις 
στις τιµές της παγκόσµιας αγοράς. 

Κρατά τα 500 
ευρώ η εξαγωγή 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/12

455,64

25/11 02/12

441,11

447,45

441,14441,26

09/12 16/12

Δυσκολίες
Το κοστολόγιο των 1.000 ευρώ το 

στρέµµα, θα επιβαρυνθεί από ανατι-
µήσεις 300% στα εφόδια, 70% στο 

πετρέλαιο, 250% στο ρεύµα

Εισαγωγές 
Οι εισαγόµενες γαλλικές 
πατάτες φτάνουν µε 42 

λεπτά και φεύγουν από τους 
χονδρεµπόρους στα 45 λεπτά

Αγορά
Στο Νευροκόπι οι τιµές για την 

πρώτη ποιότητα τείνουν να υπερ-
βούν τα 45 λεπτά το κιλό και στη 
Βοιωτία φτάνουν στα 58 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

550

375

286

265

518,00

1266,00

17,29

83,47

137,12

102,89

545

383

290

274

509,70

1263,00

18,31

84,35

140,87

105,72

540

383

290

254

482,80

1243,40

18,22

82,45

139,72

111,16

540

383

287

253

510,70

1260,20

19,74

77,80

137,82

116,11

540

383

275

243

505,30

1277,40

19,78

80,17

136,02

121,00

540

383

275

248

491,90

1312,40

19,25

82,35

137,06

124,32

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος 115,35

106,8 107,43 107,60104,66
115,75

3,24 3,23

3,30 3,30 3,33 3,34

18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 21/12

Τιμή παραγωγού 
πατάτας 
(λεπτά το κιλό)

Ηπειρωτικά  59 

Νησιά 89
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
βιομηχανικής ντομάτας
(ευρώ / τόνος)

Σοδειά 2021  92

Σοδειά 2022  100 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 20 λεπτά τα 
πορτοκάλια Ναβελίνας 
στην Αργολίδα

Σήμα για σταφίδα 
με τιμή στα 1,40 ευρώ 
δίνουν οι ζυμώσεις

Συµπύρηνο µε 35 λεπτά 
υπόσχεται η βιοµηχανία
Μέχρι 35 λεπτά το κιλό παραδοτέα 
στο εργοστάσιο ανακοίνωσε η Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδος για τη νέα 
παραγωγή συµπύρηνων ροδάκινων, 
σε µια προσπάθεια τόνωσης του 
ενδιαφέροντος των καλλιεργητών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τα 100 ευρώ 
βάση και πριμ 
πρωιμότητας 
από Νομικό
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Τον Γιάννη Βιτάλη, αντιπρόεδρο της 
∆ωδώνη ανέδειξαν ως επικεφαλής 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε-
θνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης Φέτας, οι αρχαιρεσίες που έλα-
βαν χώρα το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 
20 ∆εκεµβρίου στη Λάρισα.

Ο κ. Βιτάλης λειτούργησε τον τε-
λευταίο χρόνο ως προσωρινός πρόε-
δρος του επίσης προσωρινού ∆Σ της 
∆ιεπαγγελµατικής, ενώ πλέον το νέο 
9µελές συµβούλιο, µε τετραετή θη-
τεία, αποτελείται από έξι εκπροσώ-
πους της µεταποίησης και τρεις εκ-
προσώπους των παραγωγών. Συγκε-
κριµένα η σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ιεπαγγελµατικής 
Φέτας αποτελείται από τους:
Μεταποίηση
 Ιωάννης Βιτάλης
 Αλέξανδρος Μποτός
 Μιχάλης Σαράντης
 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος – Χατζάκος
 Νίκος Τάχας
 Παύλος Σατολιάς 

Παραγωγοί
 ∆ηµήτρης Μόσχος
 Μιχάλης Τζιότζιος
 Γιάννης Γκουροµπίνος

Παραδοχές για οριζόντια περι-
κοπή στην προκαταβολή του 
τσεκ 2021, χωρίς µάλιστα να 
υπάρχει κοινοτική οδηγία επ’  
αυτού προκύπτουν από τις απα-
ντήσεις που έδωσε στη Βουλή 
ο πρόεδρος του Οργανισµού, 
∆ηµήτρης Μελάς.

Όπως υποστηρίζει, η µείω-
ση έγινε προκειµένου να ικα-
νοποιηθεί το δηµοσιονοµικό 
ανώτατο εθνικό όριο της αξίας 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυ-
σης, που για το έτος 2020 κα-
θορίστηκε στα 1,09 εκατ. ευρώ 
ενώ για το έτος 2021 καθορίστη-
κε στα 1,06 εκατ. ευρώ.

«Για τη διασφάλιση της τή-
ρησης του ανωτέρω εθνικού α-
νώτατου ορίου του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης έτους 2021, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 πα-
ράγραφος 5 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, στην προκαταβολή 
Οκτωβρίου 2021 εφαρµόστηκε 
γραµµική µείωση ύψους 2,09% 
στην αξία όλων των δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης 2021.» 
αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
απάντησή του ο κ. Μελάς.

Συνεχίζοντας εξηγεί «για την 
κάλυψη των απαιτήσεων χο-

ρήγησης δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης από το Εθνικό 
Απόθεµα έτους 2021 σε γεωρ-
γούς Νεαρής Ηλικίας και σε γε-
ωργούς που αρχίζουν την γε-
ωργική τους δραστηριότητα, ε-
φαρµόστηκε γραµµική µείωση 
στην αξία όλων των δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης σε πο-
σοστό 2,5%.

Στην πληρωµή της προκατα-
βολής του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης για το έτος 2020, η 
ενωσιακή νοµοθεσία δεν απαι-
τούσε γραµµική µείωση στην 
αξία όλων των δικαιωµάτων, 
για τη διασφάλιση της τήρη-
σης του εθνικού ανώτατου ο-
ρίου αντίστοιχου καθεστώτος. 
Για την κάλυψη των απαιτήσε-
ων χορήγησης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το Ε-
θνικό Απόθεµα έτους 2020 σε 
γεωργούς Νεαρής Ηλικίας και 
σε γεωργούς που αρχίζουν την 
γεωργική τους δραστηριότητα, 
εφαρµόστηκε γραµµική µείω-
ση στην αξία όλων των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης 2020 
σε ποσοστό 2,5% στην πληρω-
µή της εκκαθάρισης του ∆εκεµ-
βρίου 2020 και όχι στην προ-
καταβολή».

Νέος πρόεδρος της 
Διεπαγγελματικής 
Φέτας ο Γ. Βιτάλης

Παραδοχή οριζόντιας περικοπής 
στη βασική το 2020 και το 2021

Ο κ. Βιτάλης λειτούργησε τον 
τελευταίο χρόνο ως µεταβατικός 

πρόεδρος του επίσης προσωρινού 
∆Σ της οργάνωσης.

Απέδωσε µε 
αύξηση εξαγωγών 
25% και 35% 
ξένες επενδύσεις 
το πρώτο Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο 
Εξωστρέφειας, 
είπαν στη σύνοδο 
του Enterprise 
Greece.

Συστράτευση φορέων για τόνωση εξαγωγών µε οδικό 
χάρτη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 
Σε τρεις στρατηγικούς άξονες διαρθρώνεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Εξωστρέφειας για το χρονικό διάστηµα 2022-2025, το οποίο προσβλέπει στην 
προσέλκυση επενδύσεων και στην τόνωση των ελληνικών εξαγωγών. Οι άξονες 
αυτοί αφορούν (i) ανάδειξη της οικονοµικής και εµπορικής θέσης της χώρας σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, (ii) αναβάθµιση των δοµών εξωστρέφειας (iii) 
ενδυνάµωση πολυµερών οικονοµικών σχέσεων. Αυτό τονίστηκε κατά την πρώτη 
συνεδρίαση του Συµβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (Enterprise Greece) τη ∆ευτέρα 20 
∆εκεµβρίου 2021, την έναρξη των εργασιών της οποίας κήρυξε ο Πρόεδρος 
του Συµβουλίου, Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του ∆.Σ. της 
Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σµυρλής, παρουσία του Υφυπουργού για την 
Οικονοµική ∆ιπλωµατία, κ. Κώστα Φραγκογιάννη και εκπροσώπων περιφερειών 
και παραγωγικών φορέων της χώρας. Σηµειωτέον, το πρώτο Εθνικό Στρατηγικό 
Σχεδίο Εξωστρέφειας 2021, έδωσε ρυθµό ανάπτυξης 8%, αύξηση των 
εξαγωγών 25% το α’ εξάµηνο και 35% των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων.

Μελωµένα
Κάλυψη στις µέχρι 

σήµερα καταπατήσεις 
δηµόσιων εκτάσεων 

προς άγραν ενισχύσεων 
από το εθνικό απόθεµα 

φαίνεται να δίνει ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 

∆ηµήτρης Μελάς 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα εύρος τιµών από 33 µέχρι 35 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα στο εργοστάσιο ανα-
κοίνωσε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλά-
δος για την επερχόµενη παραγωγή συ-
µπύρηνων ροδάκινων, σε µια προσπά-
θεια τόνωσης του ενδιαφέροντος των 
καλλιεργητών, µε τη βιοµηχανία να ο-
µολογεί ανησυχίες για την εκδήλωση 
τάσης εγκατάλειψης της καλλιέργειας.

Σε έναν απολογισµό της περασµένης 
χρονιάς η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλά-
δος (ΕΚΕ) εκτιµά ότι η µεταποιηµένη φε-
τινή παραγωγή είναι περιορισµένη, µε 
το κόστος παραγωγής τσιµπηµένο λό-
γω του ευρύτερου οικονοµικού πλαισί-
ου, ωστόσο αναµένεται ότι τα αποθέµα-
τα της βιοµηχανίας θα εξαντληθούν σε 
υψηλές τιµές. Προσεγγίζοντας τις προσ-
δοκίες για την επερχόµενη παραγωγή υ-
πό το πρίσµα των διεθνών ανατιµητικών 
πιέσεων, επισηµαίνεται πως τα κοστολό-
για προδιαγράφονται επιβαρυµένα και 
για το 2022, µε τις αυξήσεις να αφορούν 
τόσο το καλλιεργητικό κοµµάτι, όσο και 
το µεταποιητικό σκέλος. Με την προϋπό-
θεση -αναφέρει η ανακοίνωση- ότι για 
φέτος υπάρχουν ενδείξεις για µια χρο-
νιά µε καλές αποδόσεις ανά δέντρο, «τα 
0,33-0,35 ευρώ ανά κιλό προϊόντος πα-
ραδοτέου στο εργοστάσιο µπορούν να 
θεωρηθούν ένα δίκαιο επίπεδο τιµής».  

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, η µέγιστη τι-
µή που πληρώθηκε έφτασε τα 43 λεπτά 
το κιλό, παραδοτέα στο εργοστάσιο, µε 
την συνολική παραγωγή µειωµένη κατά 
πάνω από 50% ενώ σε πολλά παραγω-

γικά κέντρα ο καταστροφικός παγετός 
της άνοιξης του 2021 έκοψε τη δυναµι-
κή των δέντρων έως και 70 ή 100%. Τότε 
η χρονιά ξεκίνησε µε τη φηµολογία ότι 
οι παραλαβές θα ξεκινήσουν πέριξ των 
35 λεπτών το κιλό. Φέτος λοιπόν, βάση 
της ανακοίνωσης της ΕΚΕ, θα πρέπει να 
θεωρείται δεδοµένη η εκκίνηση της χρο-
νιάς σε αυτό το εύρος τιµών, µε την τά-
ση να προδιαγράφεται ανοδική σε περί-
πτωση που εκδηλωθούν συνθήκες που 
θα πλήξουν την παραγωγή, όπως συνέ-
βη πέρυσι µε τον παγετό.

Σηµειώνεται ότι η ΕΚΕ ξεκαθαρίζει 
την πρόθεση της βιοµηχανίας να προ-
µηθεύεται τα ροδάκινα µόνο από Οµά-
δες Παραγωγών – Συνεταιρισµούς που 
διαθέτουν κέντρα παραλαβής τα οποία 
λειτουργούν σύµφωνα µε σχετικές απο-
φάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση 
γίνεται έκκληση προς τους παραγωγούς 
«να στηρίξουν αυτούς τους φορείς και 
να δηµιουργήσουν σταθερές σχέσεις µε 
τις οργανώσεις τους και τη βιοµηχανία».

Χωρίς αποθέµατα η νέα χρονιά 
«Κύριο χαρακτηριστικό του προηγού-

µενου έτους ήταν η δραµατικά µειωµένη 
παραγωγή, στο µισό περίπου µιας κανο-
νικής χρονιάς. Αυτό είχε ως συνέπεια τη 
θεαµατική αύξηση της τιµής της α’ ύλης 
κατά 70% περίπου, ενώ παράλληλα και η 
ποιότητα ήταν ελάχιστα ικανοποιητική» 
σχολιάζεται στην ανακοίνωση της ΕΚΕ. 
«Το κόστος αυτό, συνδυασµένο και µε τις 
λοιπές αυξήσεις (κουτί, ενέργεια, ζάχα-
ρη, µεταφορικά κλπ.) οδήγησε σε εντυ-
πωσιακή αύξηση του τελικού κόστους 
τόσο της κοµπόστας, όσο και των προ-
ϊόντων χυµού και κατάψυξης. Η αύξη-
ση αυτή καλύφθηκε σε σηµαντικό βαθ-
µό από την αύξηση των τιµών πώλησης 
λόγω της συνολικά µειωµένης προσφο-
ράς. Αναµένουµε πλέον να επιβεβαιωθεί 
η πρόθεση των τελικών καταναλωτών για 
αποδοχή των υψηλών τιµών των προϊό-
ντων µας, ώστε η καινούργια χρονιά να 
µας βρει χωρίς αποθέµατα. Υπάρχει συ-
γκρατηµένη αισιοδοξία ότι αυτό θα συµ-
βεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
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35-43
33-35

Αγορά συμπύρηνων με 35 λεπτά 
το 2022 υπόσχεται η βιομηχανία
Δέσμευση μεταποιητών για τιμή παραγωγού  33 με 35 λεπτά το κιλό στα συμπύρηνα 
ροδάκινα με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος των αγροτών για την καλλιέργεια 

Με βάση
Φέτος πρέπει να 

θεωρείται δεδοµένη 
η εκκίνηση της 

χρονιάς στα 35 λεπτά 
µε ανοδική τάση σε 
περίπτωση ζηµιών 

στην παραγωγή

Έως 43 λεπτά 
πέρυσι 

Πέρυσι, η µέγιστη 
τιµή που πληρώθηκε 
έφτασε τα 43 λεπτά 
το κιλό, παραδοτέα 

στο εργοστάσιο, µε τη 
συνολική παραγωγή 
µειωµένη κατά πάνω 

από 50%

Πρόθεση της βιοµηχανίας 
η προµήθεια ροδάκινων µόνο 
από Οµάδες Παραγωγών 
– Συνεταιρισµούς που 
διαθέτουν κέντρα παραλαβής.

Κοινή στάση
οργανώσεις 
και ιδιώτες 
στη σταφίδα
Προϋποθέσεις συνεννόησης 
για ενίσχυση στη σταφίδα, 
µάλλον βάζει σε δεύτερη 
µοίρα τους παραγωγούς. 
Η λύση που έχει προταθεί 
δείχνει να βάζει στο παιχνίδι 
και την ιδιωτική µεταποίηση 
- εµπόριο. Γίνεται λόγος για 
µια συµφωνία που έρχεται 
να εξασφαλίσει έµµεση 
αγορά αποθεµάτων µε 
συµµετοχή του ιδιωτικού 
τοµέα, όσο παράλληλα µε τη 
διαµεσολάβηση του κράτους, 
οι συνεταιρισµοί και οι 
έµποροι θα ξεκινήσουν να 
αγοράζουν από τους 
παραγωγούς στην ίδια τιµή, 
ώστε να δοθεί γραµµή και 
στους µεσίτες στο 
εξωτερικό. Οι ζυµώσεις που 
γίνονται τελευταία, δίνουν 
σήµα για διαµόρφωση της 
αγοράς στα 1,40 ευρώ το 
κιλό όπως έγινε γνωστό, µε 
την Παναιγιάλειο Ένωση 
Συνεταιρισµών να 
δεσµεύεται από τώρα για 
παραλαβές από τους 
παραγωγούς µε αυτή την 
τιµή. Ως προς αυτό, µένει να 
συγχρονιστεί και το ιδιωτικό 
εµπόριο. Το υπουργείο 
φέρεται να δεσµεύεται ώστε 
να καλύψει τη διαφορά σε 
όσους παραγωγούς έχουν 
πουλήσει µέχρι σήµερα σε 
χαµηλότερη τιµή, µε το 
κονδύλι που εξασφαλίσηκε 
να κυµαίνεται περί τα 8 
εκατ. ευρώ. Ακόµα 
αποφασίστηκε η εφαρµογή 
ενός προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης, για το 
οποίο η υποβολή των 
αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 
αρχές της άνοιξης, ενώ 
ενδέχεται να ενεργοποιηθεί 
για την επόµενη παραγωγή 
µια παραλλαγή του µέτρου 
του πράσινου τρύγου 
εφόσον τα αποθέµατα δεν  
υποχωρήσουν σηµαντικά. 
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Τώρα κλάδεμα 
καρποφορίας
Σχήμα ψαροκόκαλο μεταξύ των 
παραγωγικών κλάδων ακτινιδιάς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Το χειµερινό κλάδεµα καρ-
ποφορίας της ακτινιδιάς α-
ποτελεί αναµφισβήτητα την 
πιο σηµαντική καλλιεργητι-
κή εργασία που διασφαλί-
ζει αφενός την καλή υγεία 
και την παραγωγικότητα των 
δέντρων και αφετέρου την 
παραγωγή καρπών υψηλής 
ποιότητας. Ο καλλιεργητής 
κλαδεύει µε σκοπό τη δηµι-
ουργία καλών συνθηκών α-
ερισµού και φωτισµού ώστε 
να παραµένουν µακροχρό-
νια τα δέντρα τόσο υγιή ό-
σο και παραγωγικά. Υπεν-
θυµίζεται πως στην ακτινι-
διά, τα καρποφόρα όργανα 
δεν είναι µόνιµα, αλλά το 
δέντρο καρποφορεί σε βλα-
στούς του ίδιου έτους, που 
προέρχονται από κληµατί-

δες (καρποφόρες κεφαλές) 
του προηγούµενου. 

Οι κατά τόπους γεωπόνοι 
συνιστούν το κλάδεµα καρ-
ποφορίας να ξεκινάει από 
τον Ιανουάριο, οπότε και οι 
οφθαλµοί βρίσκονται στο 
στάδιο του λήθαργου και ι-
δανικότερα µετά τους πρώ-
τους παγετούς του χρόνου και 
σε όσο το δυνατόν πιο ξηρό 
καιρό. Το κλάδεµα καρπο-
φορίας αρχίζει να εφαρµό-
ζεται από τον τέταρτο χρόνο 
ανάπτυξης που έχουν πλέον 

αναπτυχθεί οι βλαστοί του 
δέντρου και ο καλλιεργητής 
προσπαθεί να αντικαταστή-
σει τους κλάδους που καρ-
ποφόρησαν για να αναπτυ-
χθούν νέοι βλαστοί που θα 
δώσουν την καινούρια πα-
ραγωγή την επόµενη περί-
οδο ενώ παράλληλα, αποµα-
κρύνονται -ως είθισται- οι ξε-
ροί, αδύναµοι ή προσβληµέ-
νοι από ασθένειες και έντο-
µα βλαστοί. 

Στην περίπτωση του ακτινί-
διου, οι καρποί παράγονται 
από τους 3-5 οφθαλµούς στη 
βάση της κληµατίδας και ο 
παραγωγός µπορεί να επιλέ-
ξει να εφαρµόσει µακρό, µέ-
τριο ή βραχύ κλάδεµα µε βά-
ση των αριθµό των οφθαλµών 
που θα αφήσει στην κληµα-
τίδα, ανάλογα πάντα µε τις α-
παιτήσεις της καλλιεργούµε-
νης ποικιλίας και της ζωη-

ρότητάς της. Εν τέλει, σε έ-
να πλήρες ανεπτυγµένο φυ-
τό και ανάλογα µε τη ζωηρό-
τητά του κατά το χειµερινό 
κλάδεµα αφήνονται συνή-
θως 15-20 βέργες παραγω-
γής. Για την επίτευξη καλού 
φωτισµού της κόµης, θα πρέ-
πει να αφαιρούνται οι κλά-
δοι που κατευθύνονται προς 
το κέντρο, ενώ το επιθυµη-
τό σχήµα για τους παραγω-
γικούς κλάδους που παραµέ-
νουν είναι το ψαροκόκαλο 
µε σταθερές αποστάσεις 35-
40 εκατοστών µεταξύ τους. 
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
µετά το κλάδεµα ακολουθεί 
η µηχανική καταστροφή των 
κοµµένων κλάδων από το έ-
δαφος του οπωρώνα, όπως 
και η επέµβαση µε εγκεκρι-
µένο χαλκούχο σκεύασµα 
προς αποφυγή µολύνσεων 
στις πληγές.

Άµεση εκρίζωση στα πρώτα ίχνη βακτηριακού έλκους στη ντοµάτα
Τα έλκη που σχηµατίζονται σε καλλιέργειες ντοµάτας οφείλονται στη 
δράση του βακτηρίου Clavibacter michiganensis, µε την εµφάνισή του στην 
ελληνική ύπαιθρο να είναι σποραδική µεν αλλά κάτω από τις κατάλληλες 
κλιµατολογικές συνθήκες µπορεί να εξαπλωθεί πολύ εύκολα, οδηγώντας 
σε καταστροφικές για την παραγωγή συνέπειες. Μεταδίδεται µέσω του 
ποτίσµατος (ειδικά µε διαβροχή των φύλλων), µε τις καλλιεργητικές 

εργασίες όταν εκτελούνται χωρίς κατάλληλη απολύµανση και µε τον αέρα. Όλοι 
οι τύποι καλλιεργειών ντοµάτας είναι επιρρεπείς σε προσβολή από το βακτήριο. 
Η ασθένεια προκαλεί µάρανση των φυτών µε πρώτα συµπτώµατα την κηλίδωση των 
προσβεβληµένων στελεχών και την εκροή κίτρινου υγρού. Ταυτόχρονα, οι καρποί 
αποκτούν κηλίδες σαν ακµή στο δέρµα, σε αποχρώσεις του κίτρινου. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν στους καλλιεργητές να παρατηρούν τακτικά τις καλλιέργειές τους, ώστε 
άµεσα σε περίπτωση προσβολής να υπάρξει εκρίζωση των προσβεβληµένων φυτών, 
αφαιρώντας και όλο το ριζικό σύστηµα, δίχως εκπτώσεις, ενώ ως προληπτικό µέτρο 
συνίσταται η τριετής αµειψισπορά µε φυτά που δεν προσβάλλονται από την ασθένεια.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βέργες
Συνήθως κατά το χειµε-
ρινό κλάδεµα ακτινιδιάς 
αφήνονται 15-20 βέργες 

παραγωγής

Κορύνεο στη βερικοκιά
Οι χαµηλές θερµοκρασίες στα όρια του 
παγετού που σηµειώνονται στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά προκαλούν 
καθυστέρηση στην έκπτυξη των 
ανθοφόρων οφθαλµών αλλά και 
αναστολή της δραστηριότητας παθογόνων 
µικροοργανισµών, όπως το κορύνεο της 
βερικοκιάς που προκαλείται από τον 
µύκητα Stigmina carpophila. Οι συνθήκες 
αυτές αποτελούν την ιδανική συγκυρία 
για να πραγµατοποιήσει ο παραγωγός 
προληπτικούς ψεκασµούς έναντι του 
µύκητα µε τη χρήση κατάλληλων και 
εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων. Η επέµβαση είναι 
απαραίτητη στους οπωρώνες που 
παρουσίασαν προσβολές τα προηγούµενα 
έτη, προκαλώντας στίγµατα και ξηρές 
νεκρωτικές κηλίδες σε νεαρούς βλαστούς 
και φύλλα. Γεωπόνοι συνιστούν επιµελή 
και συχνό έλεγχο του οπωρώνα, µε σκοπό 
την άµεση ανίχνευση των συµπτωµάτων 
της ασθένειας.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Χελλαβορ, Jade, Κουπρολ 
SIPCAM Hellas: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Affirm opti 9.5 WG
UPL – LTD: Gramen, Coure Valles 50 
WP, Xydrocoure 40 WG.

Ευρύτοµο φιστικιάς
Το ευρύτοµο (Eyrytoma plotnikovi) 
αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο εχθρό 
της φιστικιάς, καθώς προκαλεί µεγάλη 
απώλεια παραγωγής. Έχει µήκος 4-5 
χιλιοστά µε τα θηλυκά να είναι 
µεγαλύτερα των αρσενικών και να 
µοιάζουν µε µικρές σφήκες. Οι ζηµιές 
προκαλούνται κυρίως από τα σκουλήκια 
που αρχικά τρώνε τα µαλακά εσωτερικά 
τοιχώµατα του καρπού και αργότερα 
τρώνε και τον αναπτυσσόµενο σπόρο. Το 
έντοµο διαχειµάζει στο στάδιο της 
αναπτυγµένης προνύµφης µέσα στους 
προσβεβληµένους καρπούς, οι οποίοι 
παραµένουν µουµιοποιηµένοι επάνω 
στα δέντρα ή βρίσκονται πεσµένοι στο 
έδαφος. Ένα αποτελεσµατικό µέτρο για 
την καταπολέµηση του ευρύτοµου είναι 
η συλλογή και καταστροφή των 
προσβεβληµένων καρπών το χειµώνα 
ώστε να θανατωθούν οι προνύµφες που 
διαχειµάζουν µέσα σ’ αυτούς µε το µέτρο 
αυτό να είναι αποτελεσµατικό όταν 
εφαρµόζεται σε όλα τα δέντρα µιας 
περιοχής.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Movento 150OD
FMC Hellas: Simin 2.5 EC
SYNGENTA: Coprantol Duo 28 WG, 
Orvinia 80 WG
UPL – LTD: Deltagri EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Για το επιχειρησιακό πρόγραµµα στον τοµέα του 
µελιού και της µελισσοκοµίας προβλέπονται οι 
ακόλουθες παρεµβάσεις:

 Συµβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς 
µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων. Η 
παρέµβαση αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
προς τους µελισσοκόµους µέσω τριών δράσεων: 
∆ράση 1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας
∆ράση 2: Ηλεκτρονικό ∆ίκτυο Μελισσοκοµίας 
∆ράση 3: Εκπαίδευση – κατάρτιση µελισσοκόµων .

 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραµµα 
στοχευµένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του 
µικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida). 
Στόχος της δράσης είναι η προστασία από ασθένειες 
των µελισσών που οφείλονται σε ενδεχόµενη 
εµφάνιση στη χώρα του µικρού σκαθαριού της 
κυψέλης. 

 Εξορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης των 
µελισσοσµηνών: Το υποµέτρο περιλαµβάνει τις εξής 
δύο δράσεις:  Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των 
µετακινήσεων και οικονοµική Στήριξη της νοµαδικής 
µελισσοκοµίας.

 Πρόληψη ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενείς 
κλιµατικές συνθήκες και προώθηση της ανάπτυξης και 
χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρµοσµένων στις 
µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες. Περιλαµβάνει 
δαπάνες που αφορούν στην σπορά - φύτευση και 
προστασία µελισσοκοµικών φυτών. 

 Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθµού και 
τους εύρους των αναλύσεων µελιού και 
µελισσοκοµικών προϊόντων από διαπιστευµένα 
εργαστήρια µε στόχο τη διευκόλυνση των 
µελισσοκόµων στην εµπορία και την αναβάθµιση της 
αξίας των προϊόντων τους. 

 Συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την 
υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας 
στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των µελισσοκοµικών 
προϊόντων.

 Προώθηση, επικοινωνία και µάρκετινγκ, 
συµπεριλαµβανοµένων δράσεων και δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης της αγοράς

 ∆ράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των 
µελισσοκοµικών προϊόντων.

 ∆ράσεις προβολής και προώθησης των ΠΟΠ/ΠΓΕ 
εντός και εκτός του ελλαδικού και του ευρωπαϊκού 
χώρου. 
Περιλαµβάνονται η σύνταξη και υποβολή µελετών για 
την αναγνώριση των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, οι 
αναλύσεις ως προς τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά και 
λοιπά χαρακτηριστικά των προϊόντων και η εφαρµογή 
παραδοσιακών µεθόδων σε σύµπραξη µε νέες 
πρακτικές.

Τομεακά προγράμματα 
με νέες δράσεις αλλά 
περιορισμένο κουμπαρά  
Στόχευση του τομεακού οίνου σε εκμεταλλεύσεις έως 50 στρέμματα, 
έρχεται δράση σποράς μελισσοκομικών φυτών στο πολυετές του μελιού. 
Ανάλογα τον τζίρο των ομάδων ο προϋπολογισμός στα οπωροκηπευτικά 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με ιδιαίτερα ενισχυµένο το µείγµα δράσεων για τη µελισσοκοµία, 
µετρηµένες παρεµβάσεις στον τοµέα του οίνου και αρκετά περιο-
ρισµένο κονδύλι σε οπωροκηπευτικά και ελιά-ελαιόλαδο σε σχέση 
µε το µέγεθος των αντίστοιχων κλάδων στη χώρα µας,  δοµούνται 
τα νέα Τοµεακά Προγράµµατα της περιόδου 2023-2027. Πιο συ-
γκεκριµένα, σύµφωνα µε τα έγγραφα των αρµόδιων αρχών που 
περιγράφουν το σχέδιο παρεµβάσεων για το καθένα από αυτά, 
στον οίνο θα προκηρυχθούν τέσσερις παρεµβάσεις. Η γνωστή α-
ναδιάρθρωση αµπελώνων µε στόχευση σε εκµεταλλεύσεις έως 
50 στρέµµατα, η πρώιµη συγκοµιδή που ενεργοποιήθηκε την τρέ-
χουσα περίοδο εκτάκτως, η προώθηση Οίνων και το πρόγραµµα υ-
λοποίησης επενδύσεων για τα οινοποιεία. Πέρα από µία πιο σαφή 
στοχοθέτηση , το πρόγραµµα των 115,15 εκατ. ευρώ για τον οίνο 
φαίνεται πως δεν κοµίζει µεγάλες εκπλήξεις. Από την άλλη, στη 
µελισσοκοµία τα κονδύλια διπλασιάστηκαν σε σχέση µε την τρέ-

χουσα περίοδο (30,8 εκατ. ευρώ) ενώ προβλέπεται η προκήρυξη 
νέων δράσεων όπως η ενίσχυση σποράς µελισσοκοµικών φυτών 
για τις οργανώσεις παραγωγών και η πρόληψη ζηµιών στα µελίσ-
σια. ∆εδοµένη είναι η έξτρα ενίσχυση για µέτρα όπως είναι η επι-
δότηση προµήθειας νέων µελισσοσµηνών και η δράση για τη νο-
µαδική µελισσοκοµία. 

Στα οπωροκηπευτικά τώρα, ο προϋπολογισµός καθορίζεται στα 
50 εκατ. ευρώ καθώς είναι συνάρτηση της αξίας παραγωγής που 
περνάει από τα χέρια των οργανωµένων σχηµάτων του κλάδου. 
Ο προϋπολογισµός είναι «δυναµικός» και εφόσον αυξηθεί ο τζίρος 
στα ερχόµενα έτη, θα αυξηθεί και το διαθέσιµο ποσό. Τέλος, και ό-
σον αφορά τα προγράµµατα ΟΕΦ (Ελαιόλαδο-Επιτραπέζια Ελιά) 
εδώ τα πράγµατα «ζορίζουν» από πλευρά ευρωπαϊκής χρηµατο-
δότησης. Συγκεκριµένα, η οικονοµική βοήθεια της E.E περιορίζε-
ται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπό-
ριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση  Οργανώσε-
ων Παραγωγών το 2023 και 2024,  στο 15 % το 2025 και 2026 
και 10 % από το 2027.

ΜΕΛΙ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
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∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΕΦ

Περιλαµβάνει 4 διακριτές παρεµβάσεις 
που αναλύονται παρακάτω:

1) Αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων: 
Στόχος η στήριξη µικρών και µεσαίων 
εκµεταλλεύσεων ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να 
καταστούν οικονοµικά βιώσιµες. ∆έσµευση κατ’ έτος η 
ένταξη τουλάχιστον του 80% των παραγωγών µε 
µέγεθος αµπελουργικής εκµετάλλευσης έως 50 
στρέµµατα. Στις επιδοτούµενες δράσεις 
περιλαµβάνονται η ποικιλιακή µετατροπή των 
αµπελώνων, συµπεριλαµβανοµένου και του  
επανεµβολιασµού, µετεγκατάσταση των αµπελώνων 
και οι βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των 
αµπελώνων που συνδέονται µε το στόχο του 
προγράµµατος.

2) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
στις αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις οινοπαραγωγής.
Είναι επιλέξιµες για στήριξη οι δαπάνες που 
συνδέονται µε τις ακόλουθες δράσεις:
Ι. Παραγωγής αµπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης 
προϊόντος.
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου.
ΙΙΙ. Εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων.
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται µε την εκµετάλλευση 
εν γένει.
Ως ανώτερο ποσό προγράµµατος επένδυσης ανά 
δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως 
κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το 
ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της 
επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

3) Πρώιµη συγκοµιδή: Η παρέµβαση εφαρµόζεται 
στο σύνολο της χώρας, µε στόχο την αποκατάσταση 
ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην 
αµπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση 
στην αγορά µέσω της στήριξης των µικρών και 
µεσαίων εκµεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν 
ή να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες.

4) Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες. 
Η παρέµβαση αφορά στην προώθηση οίνων σε Τρίτες 
Χώρες. Στόχοι µεταξύ άλλων της στρατηγικής της 
χώρας αναφορικά µε το ειδικό µέτρο στήριξης της 
προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών είναι το 
άνοιγµα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους 
ελληνικούς οίνους,η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων 
χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής, η 
βελτίωση της εικόνας των ελληνικών οίνων µέσω της 
ενηµέρωσης για τη διαφορετικότητα τους και τα 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους κ.α.

Στις γενικές κατηγορίες δράσεων που δύναται να 
συµπεριλαµβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
παρουσιάζεται παρακάτω η συσχέτιση των ειδών 
παρέµβασης µε ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών:

1) Προγραµµατισµός της παραγωγής: Ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών:

Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών.
Ειδικό κόστος για οργανικούς σπόρους.
Επενδύσεις σε µέσα πρωίµισης και οψίµισης της 

παραγωγής.
Αγορά εξοπλισµού για δίκτυο µετεωρολογικών 

προειδοποιήσεων.
Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού που αφορούν 

στην παραγωγή.
Απόκτηση µέσων παραγωγής για από κοινού χρήση 

από τους παραγωγούς µέλη.
Θερµοκήπια τύπου χαµηλά τολ (ύψους µικρότερου 

των 1,8 µέτρων).
Εξοπλισµός µε συστήµατα άρδευσης.

2) Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας: Ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών είναι:

Βιολογική παραγωγή και Ολοκληρωµένη διαχείριση 
παραγωγής (κόστος πιστοποίησης)

Προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις και 
προστατευόµενες ονοµασίες Προέλευσης

Οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας µε ISO, 
HACCP

3) Βελτίωση της εµπορίας του προϊόντος: Ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών είναι:

Αγορά γης (συνδέεται µε συγκεκριµένη επένδυση 
του επιχ. προγράµµατος)

Επενδύσεις για τη δηµιουργία ή/και τη βελτίωση των 
υποδοµών που χρησιµοποιούνται για την εµπορία της 
παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, 
συσκευασία, αποθεµατοποίηση, µεταποίηση)

4) Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, όπου αντιστοιχεί 
στα παρακάτω είδη παρεµβάσεων: Ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών είναι:

Απόσυρση.
∆ωρεάν διανοµή αποσυροµένων προϊόντων
Πράσινη συγκοµιδή.
Ασφάλιση της παραγωγής.
Αποπληρωµή δανείων για δαπάνες που αφορούν το 

µέτρο της πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων.

5) Προστασία του περιβάλλοντος: Ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών είναι η βιολογική παραγωγή, η 
αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων 
άρδευσης, η διαχείριση των υπολειµµάτων κ.α.

Οι επιλεγόµενες παρεµβάσεις που πρόκειται να 
ενεργοποιηθούν είναι:

1) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
έρευνα και πειραµατικές και καινοτόµες µεθόδους 
παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τοµείς όπως:

βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των 
υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων της εξοικονόµησης 
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της 
αποστράγγισης,

αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας,

µείωση εκποµπών και αποβλήτων, βελτίωση της 
χρήσης υποπροϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων της 
επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησής τους και της 
διαχείρισης των αποβλήτων,

βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών 
οργανισµών και µείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, 
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής τεχνικών 
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας,

2) Συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, 
ιδίως όσον αφορά τις βιώσιµες τεχνικές καταπολέµησης 
των επιβλαβών οργανισµών και των νοσηµάτων, την 
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή και τον µετριασµό της, τους όρους 
απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,

3) Κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης της καθοδήγησης 
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικώ.

4) ∆ράσεις για την αύξηση της βιωσιµότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της µεταφοράς και της 
αποθήκευσης των προϊόντων.

5) Προώθηση, επικοινωνία και εµπορία, 
συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων και των 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά µε τα 
συστήµατα ποιότητας της Ένωσης και τη σηµασία της 
υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την 
ενοποίηση των αγορών.

6) Εφαρµογή ενωσιακών και εθνικών συστηµάτων 
ποιότητας.

7) Εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας και 
πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας 
των προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΙΝΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΛΙΑ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

115 EΚΑΤ. ΕΥΡΩ 50 EΚΑΤ. ΕΥΡΩ 53 EΚΑΤ. ΕΥΡΩ



Κόσκινο για φακέλους με 3 στρμ. 

Στον επιτόπιο έλεγχο 
οι Νέοι Αγρότες 
που δηλώνουν χαμηλής 
κάλυψης καλλιέργεια    

 Με τις οριστικοποιήσεις να έχουν φτάσει τις 11.000 και λίγο 
πριν λήξει η διορία αιτήσεων οι αρχές προειδοποιούν όσους 
δήλωσαν καλλιέργεια με τυπική απόδοση άνω των 2.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ερχόµενη Τρίτη λήγει η διορία 
για την οριστικοποίηση των φα-
κέλων Νέων Αγροτών, µε τις δια-
χειριστικές αρχές να ψάχνουν να 
βρουν τρόπο την τελευταία στιγ-
µή να «κλείσουν» το παράθυρο 
ένταξης που έχει δηµιουργήσει 
η πρόβλεψη τυπικής απόδοσης 
6.800 ευρώ των καλλιεργειών χα-
µηλής κάλυψης. Συγκεκριµένα, 
έχει γίνει αντιληπτό ότι σε ορι-
σµένες περιπτώσεις κάποιοι φά-
κελοι «φεύγουν» µόλις µε τρία 
στρέµµατα καλλιέργεια υπό κά-
λυψη (π.χ πεπόνια) και πέρα από 
αυτούς που πράγµατι δραστηριο-
ποιούνται σε αυτήν την καλλιέρ-
γεια, υπάρχουν και περιπτώσεις 
που... είδαν φως και µπήκαν. Αυ-
τό έχει απασχολήσει ήδη τις δια-
χειριστικές αρχές και γι’ αυτό άλ-
λωστε προβλέπεται επιτόπιος έ-
λεγχος για καλλιέργειες µε τυπι-
κή απόδοση άνω των 2.000 ευρώ 
ανά στρέµµα οι οποίοι θα πραγ-
µατοποιηθούν πριν την ολοκλή-
ρωση της δεύτερης αξιολόγησης. 

Πληροφορίες πάντως της Agrenda 
αναφέρουν πως οι αρχές περιµέ-
νουν να δουν µπροστά τους κατά 
τον επιτόπιο µία µόνιµη κατασκευή 
τύπου θερµοκηπίου, για να περά-
σουν τον φάκελο, γεγονός που 
θορύβησε ορισµένους και έκαναν 
πίσω. Μένει να φανεί αν κάτι τέ-
τοιο θα ισχύσει ή αν είναι απλά µία 
προληπτική τακτική πριν κλείσει 
η οριστικοποίηση των φακέλων. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τους 
επιτόπιους ελέγχους, η πρόσκλη-
ση για τους Νέους Αγρότες στην 
παράγραφο 10 και στο σηµείο γ) 
του Άρθρου 4 αναφέρει:

«Για την προσµέτρηση της τυ-

Τα Μέτρα Εναλλακτικής Ζιζανιοκτο-
νίας Ορυζώνων, Σπάνιων Φυλών Ζώ-
ων και Κοµφούζιο θα παραµείνουν 
χωρίς προκήρυξη στη µεταβατική πε-
ρίοδο που λήγει το 2022, καθώς οι 
δεσµεύσεις των ήδη δικαιούχων θα 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρώτη πρό-
σκληση για τα παραπάνω αναµένε-
ται να έρθει το 2023 µε το τέλος των 
δεσµεύσεων των δικαιούχων, ενώ ή-
δη έχουν ανακοινωθεί σηµαντικές 
αλλαγές  για το µέλλον του Κοµφού-
ζιο. Συγκεκριµένα, στη νέα δράση 
Κοµφούζιο αίτηση θα µπορούν να 
κάνουν µόνο όσοι δεν ακολουθούν 
αυτήν την πρακτική, δηλαδή οι «νε-
οεισερχόµενοι». Οι υπόλοιποι, θα ε-
ξυπηρετηθούν για την κάλυψη των 
εξόδων που αφορά αυτή την καλλι-
εργητική µέθοδο από τον α’ πυλώνα 
άµεσων ενισχύσεων (eco-schemes). 
Από εκεί και πέρα, έχει γίνει γνωστό 
πως πέρα από τα µηλοειδή, τα πυ-
ρηνόκαρπα και τα αµπέλια, θα είναι 
επιλέξιµες καλλιέργειες στο Μέτρο 
το βαµβάκι και τα εσπεριδοειδή. Ό-
σον αφορά τις Σπάνιες Φυλές δεν 
αναµένονται δραµατικές αλλαγές, 

ωστόσο υπάρχει µία ανησυχία από 
πλευράς κτηνοτρόφων για ορισµέ-
νες εκτροφές που πλέον µπορεί να 
µη θεωρούνται «απειλούµενες». Σύµ-
φωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό 
(C(2021) 9115 final) στη νέα ΚΑΠ θα 
µπορούν να είναι επιλέξιµα προς ενί-
σχυση ζώα όπως βοοειδή, πρόβατα, 
αίγες, ιππίδες (equidae) (είδη Equus 
caballus και Equus asinus-όνοι) και 
οι χοίροι. Σηµειώνεται εδώ πως τα 
γαϊδουράκια φαίνεται πως θα είναι 
για πρώτη φορά επιλέξιµα προς ε-

Γαϊδουράκια επιλέξιμα στις

πικής απόδοσης που προέρχεται α-
πό την αξιοποίηση καλλιέργειας µε 
τυπική απόδοση µεγαλύτερη των 
20.000 ευρώ ανά εκτάριο (π.χ. κη-
πευτικά υπό κάλυψη, καλλιέργεια 
µανιταριών, φυτώρια, ανθοκοµι-
κές καλλιέργειες, κ.λπ.), πριν την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολό-
γησης προηγείται επιτόπια επίσκε-
ψη στις σχετικές εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής. Η επιτόπια επίσκεψη διε-
νεργείται από υπάλληλο των ∆ΑΟΚ 
της οικείας Περιφέρειας ή της ∆Α-
ΟΠ, ΠΕ γεωτεχνικό ή ΤΕ τεχνολόγο 
γεωπόνο, ο οποίος δύναται να µην 
είναι αξιολογητής της αίτησης στή-
ριξης. Ανάλογα µε τον χρόνο διε-
νέργειας της επιτόπιας επίσκεψης, 
το σχετικό πόρισµα (τεχνική έκθε-
ση) επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ στο α’ 
ή στο β’ φύλλο αξιολόγησης».

Περί τις 11.000 οριστικοποιήσεις
Μέχρι και την Τρίτη 21 ∆εκεµβρί-

ου στο σύστηµα είχαν γίνει περί τις 
11.000 οριστικοποιήσεις φακέλων. 
Το νούµερο αυτό είναι αρκετό για 
να απορροφήσει τον πλήρη προϋ-
πολογισµό του προγράµµατος των 
420 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι 
συνολικά έχουν ανοίξει κωδικοί για 
18.842 αιτήσεις στο σύστηµα. Με µία 
πρώτη εκτίµηση, το 90% αυτών θα 
οριστικοποιηθεί έως τις 28 ∆εκεµ-
βρίου που λήγει η διορία. 

Τελευταία στιγµή
Οι διαχειριστικές ψάχνουν 

τρόπο να «κλείσουν» το παρά-
θυρο ένταξης που έχει δηµιουρ-

γήσει η πρόβλεψη Τ.Α 6.800 
ευρώ στα χαµηλής κάλυψης

Ο επιτόπιος έλεγχος 
γίνεται από υπάλληλο 
των ∆ΑΟΚ ή της ∆ΑΟΠ, 
ΠΕ γεωτεχνικό ή ΤΕ 
τεχνολόγο γεωπόνο, 
που µπορεί και να µην 
είναι αξιολογητής της 
αίτησης στήριξης. 
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Διορία
Συνολικά έχουν ανοίξει κωδικοί 
για 18.842 αιτήσεις στο 
σύστηµα. Με µία πρώτη 
εκτίµηση, το 90% αυτών θα 
οριστικοποιηθεί έως τις 28 
∆εκεµβρίου που λήγει η διορία..

Επιτόπιος
Προβλέπεται επιτόπιος έλεγχος 
για καλλιέργειες µε τυπική 
απόδοση άνω των 2.000 ευρώ 
ανά στρέµµα οι οποίοι θα 
πραγµατοποιηθούν πριν την 
ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης. 

Αιτήσεις
Μέχρι και την Τρίτη 
21 ∆εκεµβρίου στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα είχαν γίνει 10.457 
οριστικοποιήσεις φακέλων. 
Αποριστικοποιήσεις φακέλων 
γίνονται δεκτές έως 
27 ∆εκεµβρίου.



Σπάνιες Φυλές

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

365 ΕΚ. ΕΥΡΩ 

ΕΚ. ΕΥΡΩ 
500.000

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

2 

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Προδημοσίευση
για μεταποίηση,
μόνο συλλογικά  
Στην προδηµοσίευση της προκή-
ρυξης «Καινοτοµία και πράσινη 
µετάβαση στη µεταποίηση αγρο-
τικών προϊόντων» προτίθεται να 
προχωρήσει τις ερχόµενες ηµέ-
ρες η γενική γραµµατεία του Υ-
ΠΑΑΤ. Πρόκειται για την πρώτη 
δράση για την ενίσχυση του α-
γροδιατροφικού τοµέα από το 
Ταµείο Ανάκαµψης που αναµέ-
νεται να πάρει µπρος και θα βα-
σίζεται στο Μέτρο Μεταποίησης 
του ΠΑΑ. Μέσω του Μέτρου θα ε-
πιδοτούνται η ίδρυση, ο εκσυγ-
χρονισµός και η συγxώνευση µο-
νάδων µεταποίησης σε τοµείς ό-
πως κρέας, γάλα, δηµητριακά, 
οίνος, ελαιούχα προϊόντα, ζωο-
τροφές κ.λπ. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός 
θα είναι 365 εκατ. ευρώ εκ των ο-
ποίων το Ταµείο Ανάκαµψης θα 
συνεισφέρει µε 185 εκατ. ευρώ. 

Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες:
1. Κτιριακές εγκαταστάσεις – 

Υποδοµές - Ενεργειακή αναβάθ-
µιση κτιρίων.

2. Εξοπλισµός.
3. Ηλεκτρικά Οχήµατα - Φορτηγά.

4. ∆ιαχείριση αποβλήτων και 
επενδύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

5. Νέες Τεχνολογίες- ΤΠΕ.
6.∆ηµιουργία αλυσίδων αξί-

ας στην αγροδιατροφή.
7. ∆απάνες Συµβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός 

των επιδοτούµενων έργων θα 
είναι 500.000 ευρώ για τις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις και τα 
2 εκατ. ευρώ για τις µεγάλες ε-
πιχειρήσεις. 

∆ικαιούχοι θα είναι Συλλο-
γικά Σχήµατα αγροτων, Οργα-
νώσεις Παραγωγών και νοµικά 
πρόσωπα που θα εφαρµόσουν 
Συµβολαιακή Γεωργία.

Σχέδια Βελτίωσης Οµάδων
Με πολύ µικρή χρονική υστέρη-

ση θα ακολουθήσει και η «δράση 
1.2», για τον εκσυγχρονισµό του 
πρωτογενούς τοµέα, που προσο-
µοιάζει λίγο µε τα σχέδια βελτίω-
σης και αµέσως µετά, στο πρώτο 
δίµηνο του νέου έτους, θα δρο-
µολογηθούν προκηρύξεις και 
για τις υπόλοιπες δράσεις που 
θα στηριχθούν χρηµατοδοτικά 
από το ΤΑΑ, µε στόχο έως τον Ι-
ούνιο του 2022 να είναι όλες σε 
πλήρη εξέλιξη. Όσο για το χρό-
νο αξιολόγησης και πληρωµής, 
γίνεται προσπάθεια να µην ξε-
περνά τους δύο µήνες. Εδώ η ε-
λάχιστη επένδυση είναι στο 1 ε-
κατ. ευρώ για µικροµεσαία σχή-
µατα και η επιδότηση στο 50%.

Έγκριση για τα µεταβατικά
Προγράµµατα 2021-2022
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η 9η τροποποίηση του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, µε 
την οποία δεσµεύονται οι πρόσθετοι 
πόροι της µεταβατικής περιόδου 
2021-2022 ύψους πάνω από 2 δις 
ευρώ σε όρους δηµόσιας δαπάνης 
(αναλυτικό ρεπορτάζ Φάκελος σελ. 
27-30). Τα µέτρα που θα 
χρηµατοδοτηθούν από αυτό το 
κονδύλι περιλαµβάνουν:

Βιολογική Γεωργία (490 εκατ. 
ευρώ)

Ευζωία Παραγωγικών Ζώων 
(45 εκατ. ευρώ).

∆ασώσεις (90 εκατ. ευρώ).
Αποκατάσταση παραγωγικού 

δυναµικού (45 εκατ. ευρώ)
Αντιπαγετική & Αντιχαλαζική 

Προστασία, (8 εκατ. ευρώ)
Πιστοποίηση -Σήµατα Ποιότητας 

(41,0 εκατ. ευρώ)
LEADER. ∆ιάθεση πρόσθετων 

πόρων για ιδιωτικές επενδύσεις 
–(60 εκατ. ευρώ)

Σχέδια Βελτίωσης (Ψηφιακές 
& Πράσινες Επενδύσεις) (180 εκατ. 
ευρώ).

νίσχυση στην ΚΑΠ, ενώ έχουν προ-
στεθεί και οι «µέλισσες» ως επιλέ-
ξιµο είδος, αλλά ακόµα και τα κου-
νέλια. Όσον αφορά τη Ζιζανιοκτο-
νία Ορυζώνων εδώ δεν τίθεται θέ-
µα αλλαγών. 

Για το µέλλον άλλων αγροπερι-
βαλλοντικών όπως η ∆ιατήρηση α-
µπελοκοµικής πρακτικής στον α-
µπελώνα Θήρας και την προστα-
σία παραδοσιακού Αµπελώνα Άµ-
φισσας, δεν έχουν υπάρξει σχετι-
κές ανακοινώσεις. 

Μπάτζετ
Ο ελάχιστος προϋπολογι-
σµός των επιδοτούµενων 
έργων θα είναι 500.000 

ευρώ για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και τα 2 εκατ. 

ευρώ για τις µεγάλες
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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.
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Πρώτοι επτάµετροι 
Weidemann
Με ύψη ανύψωσης 7,25µ. 
και 7,65 µ. αντίστοιχα, τα 
δύο νέα τηλεσκοπικά µο-
ντέλα T7035 (3,5 τόνοι) 
και T7042 (4,2 τόνοι) 
µπαίνουν στη λίστα φορ-
τωτών της Weidemann. Η 
ισχύ των δύο µηχανηµά-
των των 7,0 µέτρων προ-
έρχεται από ένα κινητήρια 
σύνολα Stage V της 
Perkins.

Βήµα εξηλεκτρισµού 
για John Deere
Την οριστική της συµφω-
νία για την απόκτηση πλει-
οψηφικού µεριδίου του 
παρόχου τεχνολογίας µπα-
ταριών Kreisel Electric 
GmbH & Co KG υπογρά-
φει η John Deere, έχοντας 
στα πλάνα της τον εξηλε-
κτρισµό µικρών τρακτέρ 
και χλοοκοπτικών µηχανη-
µάτων. Η Kreisel αναπτύσ-
σει ηλεκτρικές µονάδες 
και φορτιστές.

Αύξηση πωλήσεων 
για την Claas
Η Claas αύξησε κατά 19% 
τις πωλήσεις της το οικο-
νοµικό έτος 2021 αγγίζο-
ντας τα 4,798 δισεκατοµ-
µύρια ευρώ (προηγούµενο 
έτος: 4,042 δισεκατοµµύ-
ρια ευρώ). Τα κέρδη προ 
φόρων ανήλθαν στα 357 
εκατ. ευρώ (158 εκατ. ευ-
ρώ το 2020). Σύµφωνα µε 
την εταιρεία, η διψήφια 
ανάπτυξη αφορά όλες τις 
αγορές παγκοσµίως. 

Ροµπότ πεδίου µε 
αυτονοµία 60 ωρών
Το νέο Robotti LR βασίζε-
ται στο Robotti 150D και 
καλύπτει διαφορετικές 
ανάγκες, λέει ο κατασκευ-
αστής AgroIntelli, ο οποί-
ος έλαβε µάλιστα και αση-

Βραβείο για το NH 
T7 Heavy Duty
Η New Holland 
Agriculture αναγνωρίστη-
κε από την οµάδα των ει-
δικών για την καινοτόµο 
καµπίνα τρακτέρ Horizon 
Ultra που εξοπλίζει τη σει-
ρά τρακτέρ T7 Heavy 
Duty. Παρέχοντας στον 
χειριστή µέγιστη προστα-
σία και άνεση, είναι η πιο 
αθόρυβη καµπίνα στον 
κλάδο, που δεν καταγρά-
φει περισσότερα από 66 
ντεσιµπέλ, λέει η εταιρεία, 
η οποία βραβεύεται µε τα 
πλέον δηµοφιλή βραβεία 
ASABE 2022.

µένιο µετάλλιο καινοτοµί-
ας για το σύστηµα συγκο-
µιδής συνεργαζόµενο µε 
την RoboVeg. Αναπτυγµέ-
νο για λειτουργίες µε µε-
γαλύτερη ένταση ισχύος, 
που απαιτούν PTO, το 
Robotti LR έχει σχεδιαστεί 
για να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις λειτουργίας µε 
τυπικά εργαλεία για πολύ 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 
χωρίς ανεφοδιασµό. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ανανεωµένη γκάµα των τρακτέρ της που 
θα είναι διαθέσιµη από την άνοιξη του 2022 πα-
ρουσίασε η Case IH. Πρόκειται για προσθήκες 
και αναβαθµίσεις στη φαρέτρα των δηµοφιλών 
σειρών Puma, Maxxum και Farmall µε την κα-
τασκευάστρια εταιρεία να θέλει να προσεγγίσει 
περισσότερους αγρότες και κτηνοτρόφους σε 
ό,τι αφορά τις επιλογές των µεσαίων τρακτέρ. 

Συγκεκριµένα, τα µοντέλα Maxxum 115 έ-
ως 150 ίππων δέχονται µια σειρά αναβαθµί-

σεων που ξεκινούν από τα πακέτα εξοπλισµού 
και φτάνουν στην αυξηµένη ισχύ από τον κι-
νητήρα. Αρχικά, να πούµε πως το εξακύλιν-
δρο Maxxum 150, στην κορυφή της γκάµας –
όλα τα άλλα µοντέλα είναι τετρακύλινδρα τρα-
κτέρ– απέκτησε πέντε ίππους σε µη ενισχυµέ-
νη ονοµαστική ισχύ για να αποδίδει 150 ίπ-
πους, που σηµαίνει ότι βρίσκεται 5 ίππους πιο 
µπροστά σε ισχύ σε σύγκριση µε το επόµενο 
µοντέλο της σειράς, το τετρακύλινδρο Maxxum 
145. Αυτή η αλλαγή που αφορά µόνο το εξα-
κύλινδρο µοντέλο. Τα µοντέλα Maxxum εί-
ναι πλέον διαθέσιµα µε τρία πακέτα προδια-

Τρεις ανανεωμένες 
σειρές τρακτέρ 
Case IH για το 2022  
Διαθέσιμη από την άνοιξη του νέου έτους η νέα γκάμα 
μεσαίων μοντέλων Puma, Farmall C και Maxxum 
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Syngenta και AGCO 
επενδύουν στον 
ψεκασμό με τεχνητή 
νοημοσύνη
Ένα χρόνο πριν η Syngenta επένδυσε στην πρωτοπό-
ρο ισραηλινή εταιρεία Greeneye. Σήµερα ήρθε η σει-
ρά του οµίλου AGCO (Fendt, Massey Ferguson and 
Valtra) να στηρίξει τον φιλικό προς το περιβάλλον 
ψεκασµό ακριβείας επενδύοντας και αυτή στην ίδια 
εταιρεία, η οποία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα σχεδι-
ασµένο για ενσωµάτωση σε οποιαδήποτε µάρκα ή 
µέγεθος ψεκαστικού και χρησιµοποιεί έναν συνδυ-
ασµό τεχνητής νοηµοσύνης και µηχανικής µάθησης 
για τον εντοπισµό και τον ψεκασµό -σε πραγµατικό 
χρόνο-, ζιζανίων µε ακρίβεια 95,7%.

Η επένδυση θα αξιοποιηθεί για την προώθηση 
των αναλυτικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας και 
την επέκταση της χρήσης της σε νέες καλλιέργειες. 
Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει να διπλασιάσει το µέγε-
θος της οµάδας έρευνας και ανάπτυξης στο Ισραήλ. 

«Αυτός ο γύρος χρηµατοδότησης σηµατοδοτεί ένα 
σηµαντικό ορόσηµο στην αποστολή µας να µειώσου-
µε δραµατικά τη χρήση χηµικών στη γεωργία και να 
αυξήσουµε την κερδοφορία και την παραγωγικότη-
τα για τους αγρότες», σχολιάζει ο Nadav Bocher, ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Greeneye Technology. «Ο 
ψεκασµός ακριβείας έχει να διαδραµατίσει κρίσιµο 
ρόλο στην ουσιαστική µας µετάβαση σε ένα βιώσιµο 
σύστηµα παραγωγής τροφίµων και αυτή η επένδυ-
ση σηµατοδοτεί την απόλυτη εµπιστοσύνη του κλά-
δου ότι η Greeneye είναι η εταιρεία που θα ηγηθεί».

γραφών. Πιο συγκεκριµένα, τα Maxxum και 
Maxxum Multicontroller µπορούν να παραγ-
γελθούν µε το πακέτο Selection, ένα σύνολο 
επιλογών που συνήθως καλύπτουν τις περισ-
σότερες ανάγκες των πελατών, ενώ τόσο τα 
Maxxum/Maxxum Multicontroller όσο και τα 
Maxxum CVXDrive διατίθενται και µε το πα-
κέτο Advanced, που περιλαµβάνει τεχνολογι-
κά χαρακτηριστικά για επαγγελµατίες πελάτες 
στις καθηµερινές τους λειτουργίες.

Case IH Farmall C
Ένα νέο τετρακύλινδρο κινητήρα Common 

Rail F5 µε τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο (έ-
ναντι δύο προηγούµενων) προέλευσης FPT 
τοποθετεί η Case στα νέα τρακτέρ Farmall C. 
Τα µοντέλα έχουν κυβισµό 3,6 λίτρων έναντι 
3,4 του προκάτοχό τους, που τους επιτρέπει 

να έχουν ανεβασµένη ισχύ έως και 5 άλογα, 
µε τη ροπή να αυξάνεται έως και 10%. Η µέ-
γιστη ροπή είναι διαθέσιµη σε χαµηλότερες 
στροφές από τις 1.300 σ.α.λ. Επίσης διατίθεται 
ηλεκτροϋδραυλικό µπλοκέ διαφορικού στον 
µπροστινό και τον πίσω άξονα, ηλεκτρονικός 
έλεγχος δύναµης, υδραυλική αντλία µε παρο-
χή 64 λ./λ., pto τριών ταχυτήτων και µπροστι-
νή σύνδεση προαιρετικά.

Case IH Puma
Τα τρακτέρ Case IH Puma 140-175 επωφε-

λούνται από µια σειρά νέων χαρακτηριστικών 
για το 2022. Σε συνέχεια της επιτυχίας της α-
ναβαθµισµένης σειράς Puma 185-240 µε µα-
κρύ µεταξόνιο, η νέα σειρά βασικού µεταξονί-
ου Puma 140-175 – µε µέγιστη ισχύ από 155 
ίππους έως 200 ίππους – αναβαθµίζεται σε 
τοµείς όπως η εµφάνιση του οχήµατος, η συ-
µπεριφορά του συστήµατος µετάδοσης κίνη-
σης και η εργονοµία της καµπίνας. 

Το προφίλ της σειράς παραµένει το ίδιο, µε 
τρεις εκδόσεις που επικεντρώνονται σε συγκε-
κριµένες απαιτήσεις πελατών. Το βασικό Puma 
140-165 είναι η οικονοµική επιλογή, τα Puma 
150 και 165 Multicontroller παρέχουν στους 
πελάτες περισσότερο αυτοµατισµό και το Puma 
CVXDrive προσφέρει κορυφαία παραγωγικότητα.

Με κινητήρα Stage V
Τα καινούργια µοντέλα είναι όλα 
εξοπλισµένα µε κινητήρα Stage V 

και θα είναι διαθέσιµα από την άνοιξη 
του ερχόµενου έτους
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Ο πόνος σου και 
ο πόνος του άλλου

 ∆ιαχρονικό: Ο άνθρωπος όταν 
νιώθει πόνο είναι ζωντανός, αλλά 
όταν νιώθει τον πόνο του άλλου, 
τότε είναι άνθρωπος. 
Ν. Καζαντζάκης.

 Vegeterians: Flexiterians & 
Vegeterians. Vegeterians είναι οι 
χορτοφάγοι καταναλωτές, περίπου 
στο 4% (400.000 πολίτες), µε 
τους µισούς από αυτούς να αυτο- 
προσδιορίζονται ως vegans (δεν 
καταναλώνουν καθόλου ζωϊκά 
προϊόντα) και τους άλλους µισούς 
ως vegeterians (δεν 
καταναλώνουν κρέας, ψάρι κλπ). 
∆ίπλα τους υπάρχουν οι 
flexitarians ή ηµιχορτοφάγοι (15% 
εκ πολίτεςή 1,5) που αποδέχονται 
µία πιο χορτοφαγική διατροφή, 
αλλά όχι ολοκληρωτικά 

χορτοφαγική. 
ΙΕΛΚΑ. 
atlantea.news, 
9/12/2021

Ελαιόδεντρα: 
Την προσθήκη 
της ελαιο-

καλλιέργειας ως µία ξεχωριστή 
τέταρτη αγρονοµική περιφέρεια 
για τις ανάγκες της βασικής 
ενίσχυσης και της 
αναδιανεµητικής, µε τον 
διαχωρισµό της από τις υπόλοιπες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, συζητά 
το ΥπΑΑΤ µε τους παραγωγικούς 
φορείς της χώρας. Το αίτηµα 
προέρχεται από την Κρήτη και τον 
ΣΕ∆ΗΚ.... πρώτα οι Θεσσαλοί µε 
το βαµβάκι, τώρα οι Κρήτες µε τα 
ελαιόδενδρα, όλοι καταργούν 
«νοµότυπα» την ΚΟΙΝΗ Γεωργική 
Πολιτική.

 Παγκόσµια Πύλη: Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζει την 
«Παγκόσµια Πύλη» για να κλείσει 
τον κινεζικό «δρόµο του µεταξιού». 
Η πρωτοβουλία «Παγκόσµια Πύλη» 
έχει στόχο να κινητοποιήσει έως 
και 300 δις€ σε επενδύσεις την 
περίοδο 2021-2027 στους τοµείς 
«της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
ενέργειας και των µεταφορών και 
την ενίσχυση των συστηµάτων 
υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας 
σε ολόκληρο τον κόσµο» (ec.
europa.eu 1/12/2021).

  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Πρεµιέρα» στην περιοχή του ∆ή-
µου Κορδελιού – Ευόσµου στη δυτι-
κή Θεσσαλονίκη έκανε η πρώτη α-
γορά παραγωγών βιολογικών προϊ-
όντων, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα α-
πό την αρχή, µε βάση την νέα νοµο-
θεσία (σ. σ. ΚΥΑ 1978/157498) που 
ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2019, µε 
στόχο να βάλει τάξη στο άναρχο το-
πίο που επικρατούσε επί µακρόν στο 
χώρο και προκαλούσε προβλήµατα, 
οδηγώντας στην επιβολή προστίµων.

Η λειτουργία της νέας organic farmers 
market εγκαινιάστηκε επισήµως τη ∆ευ-
τέρα 20 ∆εκεµβρίου, παρουσία τοπικών 
πολιτικών παραγόντων, από τον Αυτο-
διαχειριζόµενο Φορέα Αγορών Παρα-
γωγών Βιολογικών Προϊόντων Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
που αποτελείται από επαγγελµατίες 
βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι διαθέτουν 
στις αγορές αποκλειστικά πιστοποιη-
µένα προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Ο χώρος που θα φιλοξενεί, εφεξής, 
τη νέα αγορά βρίσκεται στο Πάρκο Μου-
σών, στη συµβολή των οδών Πολυµνί-
ας και Ανδροµάχης κι όπως ανακοινώ-

θηκε θα λειτουργεί κάθε ∆ευτέρα στις 
12.00 έως τις 18.00 το απόγευµα, στη 
διάρκεια της χειµερινής περιόδου, η ο-
ποία ξεκινά τον Οκτώβριο και λήγει τον 
Απρίλιο κάθε έτους και από τις 16.00 έ-
ως και τις 21.00 το βράδυ, µεταξύ Μαΐ-
ου και Σεπτεµβρίου, στη θερινή σεζόν.

«Πρόκειται για την πρώτη νέα αγο-
ρά που λειτουργεί πανελλαδικά µε το 
καινούριο θεσµικό πλαίσιο, οι υπόλοι-
πες που είναι σε λειτουργία, είναι πα-
λαιότερες αγορές οι οποίες εναρµονί-
ζονται µε τις νέες διατάξεις», είπε στο 
Agronews και την Agrenda, ο Γιάννης 
Παπαδόπουλος, αγρότης - βιοκαλλι-
εργητής και πρόεδρος του αυτοδια-
χειριζόµενου φορέα αγορών παρα-
γωγών βιολογικών προϊόντων περι-

φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Πρόσθεσε δε, πως στην καινούρια α-
γορά υπάρχουν συνολικά 60 θέσεις 
βιοκαλλιεργητών, από τις οποίες θα 
παρέχονται απευθείας στους κατανα-
λωτές της δυτικής Θεσσαλονίκης ο-
λόφρεσκα, αλλά και µεταποιηµένα, 
πιστοποιηµένα, βιολογικά προϊόντα.

Συγκεκριµένα θα διατίθενται νω-
πά φρούτα και κηπευτικά εποχής, αυ-
γά, µέλι, ξηροί καρποί, µανιτάρια, α-
ποξηραµένα φρούτα, ελιές, όσπρια, 
ρύζι καθώς και γαλακτοκοµικά, αρ-
τοσκευάσµατα, κρασί, αποστάγµατα, 
σάλτσες, χυµοί, ελαιόλαδο, αρτύµατα, 
σαλάτες και άλλα. Το παρόν έδωσε ο 
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο ο-
ποίος χαιρέτησε θερµά το εγχείρηµα. 

Ποδαρικό για την πρώτη
βιολογική farmers market 
στο δήμο Κορδελιού
Ευόσμου Υπάρχουν 60 θέσεις βιοκαλλιεργητών 

με φρέσκα και μεταποιημένα, 
πιστοποιημένα, βιολογικά προϊόντα

Παρών και ο υπουργός Μακεδονίας-
Θράκης Σταύρος Καλαφάτης.

Οργανωµένες δοµές και ασφαλές µέσο διάθεσης
πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων

«Οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, είναι σηµαντικές για τους 
αγρότες, την κοινωνία, τον καταναλωτή και το περιβάλλον, ενώ αποτελούν 
σταθερό, αλλά και ελεγµένο µέσο διάθεσης ασφαλών και πιστοποιηµένων 
βιολογικών προϊόντων, που κατευθύνονται από τον παραγωγό απευθείας στον 
καταναλωτή. Ταυτόχρονα, παρέχουν στον πολίτη τη δυνατότητα άµεσης 
πληροφόρησης για τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η τροφή του, µέσω 
της επικοινωνίας που έχει µε τον εκάστοτε παραγωγό, διατηρούν τους 
κοινωνικούς δεσµούς υπαίθρου-πόλης, καθώς οι αστοί και οι αγρότες 
ανταλλάσσουν απόψεις, γνώσεις και εµπειρίες». Την άποψη αυτή εξέφρασε ο 
βιοκαλλιεργητής Γιάννης Παπαδόπουλος τονίζοντας πως «οι αγορές παραγωγών 
βιολογικών προϊόντων, ανά τη χώρα, στηρίζουν και ευαίσθητες οµάδες πολιτών, 
καθώς, επίσης και οργανωµένες δοµές που παράγουν κοινωνικό έργο».

Επαφή
Παρέχεται 
άµεση πλη-
ροφόρηση 

για τον τρόπο 
παραγωγής 
προϊόντων

Πλαίσιο
Το νέο 

θεσµικό πλαί-
σιο ψηφίστηκε 

τον Ιούλιο 
του 2019

Θέση
Ο χώρος που 
θα φιλοξενεί, 

εφεξής, τη νέα 
αγορά βρίσκε-
ται στο Πάρκο 

Μουσών

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr
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Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει σε πε-
ριοχές της νότιας Ελλάδας η εγκατάστα-
ση καλλιεργειών µε υποτροπικά φυτά 
όπως αβοκάντο, µάνγκο, λίτσι, αννόνα 
και µακαντάµια ως συνέχεια της ολοέ-
να και αυξηµένης ζήτησης τέτοιων προ-
ϊόντων στις διεθνείς αγορές. Προς αυτή 
την κατεύθυνση κινείται η προγραµµα-
τική σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα που έχει ως σκοπό τη στα-
διακή εξοικείωση των παραγωγών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στις νέες 
καλλιέργειες των υποτροπικών φυτών.

Το εν λόγω έργο θα είναι προϋπολογι-
σµού 99.200 ευρώ, θα έχει διάρκεια πέ-
ντε ετών και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 
τη δηµιουργία επιδεικτικών αγρών αλ-
λά και την εκπαίδευση των παραγωγών.

Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα Παναγιώτη Χατζηνικολάου, 
θα παρέχεται επιστηµονική υποστήριξη 
ως προς την εγκατάσταση και τις καλλι-
εργητικές τεχνικές καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου, θα υπάρχει ενηµέρωση και 
εκπαίδευση των παραγωγών, ενώ τα ο-
φέλη που θα προκύψουν είναι η ανα-
συγκρότηση της γεωργίας στην Πελο-
πόννησο µε την προώθηση των υποτρο-
πικών ειδών ως εναλλακτικές καλλιέρ-
γειες και η διείσδυση νέων προϊόντων 
υψηλής αξίας στην ελληνική και ευρω-
παϊκή αγορά.

Η υλοποίηση του προγράµµατος πε-
ριλαµβάνει δύο φάσεις:

Πρώτα θα γίνει ο  εντοπισµός κατάλ-
ληλων -ως προς τις κλιµατολογικές και 
εδαφικές συνθήκες- αγροτεµαχίων για 
εγκατάσταση υποτροπικών ειδών σε δια-
φορετικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Ακολούθως η εγκατάσταση των «ε-
πιδεικτικών αγρών», ενώ σε όλη τη δι-
άρκεια του προγράµµατος θα παρέχο-
νται συµβουλές από επιστηµονικό προ-
σωπικό του ΕΛΓΟ ως προς την εγκατά-
σταση και τις καλλιεργητικές τεχνικές.

Σύµφωνα µε µελέτη του Ινστιτούτου 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου 
που εδρεύει στα Χανιά, η Ελλάδα είναι 
µια από τις ελάχιστες περιοχές κοντά 
στην ευρωπαϊκή αγορά που µπορεί να 
υποστηρίξει την καλλιέργεια υποτροπι-
κών ειδών από Ανατολική Ασία, Νότια 
Αφρική και Κεντρική Αµερική κάτι που 
της δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα 
και επιπλέον εισόδηµα για παραγωγούς.

Πρόκειται για καλλιέργειες µε χαµηλό 
ενεργειακό αποτύπωµα, δηλαδή χαµη-
λές εισροές και φιλικές προς το περιβάλ-
λον, που σηµαίνει µικρό κόστος παραγω-
γής και µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, µάνγκο και 
λίτσι ωριµάζουν το καλοκαίρι, δίνοντας 
την ευκαιρία στους παραγωγούς να δια-
θέσουν το προϊόν τους άµεσα στην ενι-
σχυµένη λόγω τουρισµού τοπική αγορά.

Κερδίζουν τη Νότια Ελλάδα 
τα υποτροπικά αβοκάντο, λίτσι, 
μάνγκο, αννόνα και μακαντάμια

Εκφραστικά και γενναιόδωρα κρασιά
στέλνει στο κελάρι ο τρύγος του 2021
Ως µία ιδιαίτερη αµπελουργική χρο-
νιά, µε µειωµένη παραγωγή εξαιτί-
ας καιρικών ακροτήτων, εντούτοις 
µε αρκετά καλής ποιότητας και υγι-
ής καρπούς και κρασιά εκφραστι-
κά, δοµηµένα και γενναιόδωρα κα-
ταγράφεται αυτή του 2020 – 2021.

«Για τη φετινή εσοδεία θα µπο-
ρούσαµε να πούµε πως ισχύει η ρή-
ση «ουδέν κακόν αµιγές καλού», 
αφού σε αρκετές περιπτώσεις ένα 
µη επιθυµητό καιρικό φαινόµενο 
βγήκε, τελικά, σε καλό. Π.χ. οι χα-
µηλές θερµοκρασίες της άνοιξης 
µπορεί να καθυστέρησαν την έναρ-
ξη της βλαστικής περιόδου της α-
µπέλου, αλλά προφύλαξαν από πα-
γετούς· ο χαµένος χρόνος της αρ-
χικής οψίµισης ανακτήθηκε λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών· η µείωση 
παραγωγής λόγω χαµηλού υδατι-
κού αποθέµατος και υψηλών θερ-
µοκρασιών δηµιούργησε εφέ πρά-
σινου τρύγου, αν και δεν έλειψαν 
περιοχές που πραγµατικός πράσι-
νος τρύγος κρίθηκε απαραίτητος, 
ώστε να µειωθεί η ποσότητα πα-
ραγωγής στο επιθυµητό», λέει χα-
ρακτηριστικά ο ∆ρ. ∆ηµήτρης Τά-
σκος από το Τµήµα Αµπέλου του 
Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας στο 

∆ελτίο Τρύγου 2020-2021 που συ-
ντάχθηκε για λογαριασµό του ΣΕΟ.

Η γενική εικόνα των ελληνικών 
κρασιών εσοδείας 2021 έχει ως εξής:

Τα κόκκινα ευνοήθηκαν πε-
ρισσότερο από τα λευκά, µε εκείνα 
κάποιων ποικιλιών, όπως π.χ. ξινό-
µαυρο και µαυροδάφνη Κεφαλλη-
νίας, να αναµένονται εξαιρετικά και 
µε ισχυρό δυναµικό παλαίωσης.

Τα κρασιά από όψιµες ποικιλί-
ες αµπέλου αναµένονται, γενικώς, 
καλύτερα από εκείνα των πρώιµων.

Τα κρασιά από γηγενείς ποι-
κιλίες αµπέλου, µε καλύτερη προ-
σαρµογή σε ξηροθερµικά καιρικά 
φαινόµενα, είναι πιο ωφεληµένα.

Τα κρασιά από τις βόρειες πε-
ριφέρειες της χώρας εµφανίζονται 
ωφεληµένα σε σχέση µε εκείνα των 
νοτιότερων, τόσο της νησιωτικής, 
όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 

Τα ερυθρά κρασιά του 2021, 
ιδίως από όψιµες ποικιλίες θα έ-
χουν βαθύ χρώµα, ισχυρό τανικό 
προφίλ, υψηλό αλκοολικό τίτλο 
και µέτρια προς χαµηλή οξύτητα. 

Τα λευκά κρασιά θα έχουν τυ-
πικά για τις ποικιλίες τους αρώµα-
τα, µέτρια οξύτητα και σχετικά υψη-
λούς αλκοολικούς τίτλους. 

Στο γιορτινό
τραπέζι, 2 νέα 
µονοποικιλιακά
της Ιδαία 
Με δύο καινούρια 
κρασιά από γηγενείς 
κρητικές ποικιλίες 
υποδέχεται τις γιορτές 
η Ιδαία Οινοποιητική. 
Το πρώτο είναι το 
ερυθρό «Hestia» από 
Μαντηλάρι και το 
δεύτερο το λευκό 
«Hesperis» από την 
ποικιλία Βιδιανό, τα 
οποία συµπληρώνουν 
τα µονοποικιλιακά 
κρασιά του οινοποιείου 
που εστιάζει στην 
ανάδειξη αυτόχθονων 
σταφυλιών της 
κρητικής γης. Το 
Hestia Μαντηλάρι θα 
συνοδέψει εξαιρετικά 
κόκκινα κρέατα ψητά, 
κοκκινιστά και τη 
γεµιστή γαλοπούλα. Το 
λευκό Hesperis µπορεί 
να συνοδεύσει πλούσια 
λιπαρά ψάρια, λευκά 
κρέατα ή τυριά. 

Ο διευθύνων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Αλληλεπιδράσεις
Το 2021 παρατηρήθη-
καν έντονες αλληλε-
πιδράσεις µεταξύ των 
καιρικών συνθηκών 
και των υπόλοιπων 
παραγόντων που 
συγκροτούν το 

τερουάρ των αµπελώ-
νων της χώρας
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ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ

Πιο μεγάλο κοπάδι 
θέλει η οικογένεια 
Μυκονιάτη στην Κέα
Το ιδιαίτερο Ξεροτύρι Κέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
της οικογενειακής επιχείρησης κερδίζουν τους καταναλωτές

Συνεργασία µε 
κτηνοτρόφους
Για τις ανάγκες της 
επιχείρησης υπάρχει 
συνεργασία µε γείτο-

νες κτηνοτρόφους που 
παρέχουν στο τυρο-

κοµείο πρόβειο γάλα, 
ωστόσο στο πλάνο 

είναι η ανάπτυξη του 
ζωικού κεφαλαίου Το ιδιαίτερο Ξεροτύρι Κέας που 

παράγει η επιχείρηση βρίσκεται 
στις 50 κορυφαίες επιλογές 
ελληνικών τυριών για το 2022 
του περιοδικού Τυροκόµος. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έξι αγελάδες, ένα µικρό κο-
πάδι µε πρόβατα και πολ-
λές παράλληλες δουλειές 
αρκούσαν µόνο για τα βα-
σικά στην οικογένεια Μυκο-
νιάτη στην Κέα, η οποία επί δέ-
κα χρόνια προσπαθούσε να προ-
χωρήσει σε επένδυση δηµιουργίας τυ-
ροκοµικής µονάδας, προκειµένου να αναβαθ-
µίσει το οικονοµικό αποτύπωµα του κόπου της.

Χρειάστηκε υποµονή και η συνδροµή πολλών 
συνεργατών, µέχρι να πιάσουν την τελευταία δι-
ετία τον στόχο τους. Στο µεταξύ αυξήθηκε και το 
ζωικό κεφάλαιο, ενώ ακολούθησε και η διάκριση 
για το ιδιαίτερο  Ξεροτύρι Κέας που παράγει η επι-
χείρηση στις 50 κορυφαίες επιλογές ελληνικών 
τυριών για το 2022 του περιοδικού Τυροκόµος. 

Την πορεία από την σύλληψη του εγχειρήµα-
τος πίσω στο 2006 και την έναρξη λειτουργίας του 
τυροκοµείου το 2016 περιγράφει ο Αλέξανδρος 

Μυκονιάτης στην Agrenda, ο 30χρο-
νος τυροκόµος που µαζί µε τον α-
δερφό του Γιάννη και τους γονείς 
τους Θεοδώρα και Γιώργο, τροφο-
δοτούν πλέον δύο δικά τους κατα-
στήµατα λιανικής που οι ίδιοι λει-

τουργούν σε Ιουλίδα και Αθήνα. 
Τυράκειον είναι το brand της «α-

λυσίδας λιανικής» που διαχειρίζονται 
κατά βάση τα δύο αδέρφια, καθώς και των 

15 κωδικών µε γαλακτοκοµικά προϊόντα που 
παρασκευάζει ο συνοµιλητής µας Αλέξανδρος στο 
τυροκοµείο, έχοντας άλλωστε εκπαιδευτεί στο α-
ντικείµενο, φοιτώντας στην Γαλακτοκοµική Σχο-
λή Ιωαννίνων. Τα προϊόντα που προσφέρουν µε 
γάλα κατά βάση από τη µονάδα τους, που διαχει-
ρίζεται ο πατέρας της οικογένειας, συµπληρώνουν 
παγωτά και γλυκά που παρασκευάζει ο Γιάννης 
Μυκονιάτης, µε σπουδές ζαχαροπλαστικής. Για της 
ανάγκες της επιχείρησης, υπάρχει συνεργασία µε 
γείτονες κτηνοτρόφους που παρέχουν στο τυρο-
κοµείο πρόβειο γάλα, ωστόσο το επόµενο πλά-
νο αφορά την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου.   

Στα 30 του χρόνια, ο Αλέξανδρος Μυκονιάτης και ο 31χρονος αδερφός του Γιάννης, 
κατάφεραν να υλοποιήσουν τον πολυετή στόχο των γονιών τους για µια τυροκοµική 
µονάδα όπου θα µεταποιούν το γάλα από τα ζώα που εκτρέφουν στην Κέα. 

Γιάννης Μυκονιάτης
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Μπλεγµένη σε περιπέτειες χρηµατο-
δότησης του τυροκοµείου εν µέσω 
κρίσης και στη συνέχεια στην ανά-
πτυξη δικού τους δικτύου διανοµής 
της παραγωγής, µόλις τώρα ήρθαν 
οι απαραίτητες ανάσες που θα επι-
τρέψουν στην οικογένεια Μυκονιάτη 
να πάει στο επόµενο βήµα. Αυτό πε-
ριλαµβάνει την επέκταση της αλυσί-
δας παραγωγής µε αύξηση του ζωι-
κού κεφαλαίου, επέκταση των στα-
βλικών εγκαταστάσεων και της µο-
νάδας µεταποίησης. Κάτι τέτοιο κρί-
νεται απαραίτητο, αφού οι 38 µε 40 
τόνοι γάλακτος που συλλέγουν ετη-
σίως από τις 25 αγελάδες και τα 120 
πρόβατα στην Κέα, αρκούν για να 
καλύψουν τη µισή ζήτηση που γνω-
ρίζουν τελευταία τα προϊόντα της ε-
πιχείρησης. «Την υπόλοιπη ζήτηση 
απλά δεν την εξυπηρετούµε» ανα-
φέρει ο Αλέξανδρος Μυκονιάτης, 
εξηγώντας ότι, µόλις τον τελευταίο 
χρόνο, µε το άνοιγµα του δεύτερου 
καταστήµατος στην Αθήνα οι πωλή-
σεις εντάθηκαν. 

Παράλληλα καλλιεργούνται 50 
στρέµµατα µε βρώµη, σιτηρά και ά-
γριες αγκινάρες που εξυπηρετούν 

τις ανάγκες για ζωοτροφές της µο-
νάδας.  «Θέλουµε να επεκτείνουµε 
την παραγωγή µας σε όλα αυτά τα 
τµήµατα της εκµετάλλευσης για να 
µπορούµε να ελέγχουµε κάθε πτυ-
χή της δραστηριότητάς µας. Ακόµα 
και στα καταστήµατα θέλουµε να 
είµαστε παρόντες οι ίδιοι, γιατί ο 
κόσµος εµάς αναγνωρίζει» τονίζει. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου 
αυτού θα χρειαστούν τουλάχιστον 
100.000 ευρώ, εκτιµά ο νεαρός τυ-
ροκόµος, λέγοντας πως ουσιαστι-
κά από τότε που άνοιξαν τις δου-
λειές τους, το 2019, δεν έχουν λει-
τουργήσει ούτε σε µια φυσιολογική 
χρονιά. «Αν δεν υπήρχε η ιστορία µε 
την πανδηµία, µπορεί να βρισκόµα-
σταν τώρα στο τελικό στάδιο αυτής 
της επένδυσης. Προς το παρόν την 
αναβάλουµε µέχρι να ηρεµίσουν τα 
πράγµατα» λέει. Στην Κέα µπορεί να 
βρει κανείς τα προϊόντα της εταιρεί-
ας σε τρίτους, αφού το καλοκαίρι γί-
νεται διανοµή ορισµένων κωδικών 
σε µερικά καταστήµατα που βρίσκο-
νται σε κεντρικά σηµεία του νησιού. 
Το υπόλοιπο τονάζ, φεύγει απευ-
θείας από το δίκτυο της Τυράκειον. 

Είδαμε πως είχε μεγάλη ζήτηση, 
γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε εμείς;

ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ

Το Ξεροτύρι Κέας είναι ενα µοναδικό προϊον που 
τυροκοµείται µε αυστηρά παραδοσιακή τεχνική από 

γάλα αγελάδος, αποκλειστικά την άνοιξη, όταν η 
αγριάδα της πανίδας είναι ζωηρή και φρέσκια.

Κάλυψη µισής 
ζήτησης 

Οι 38 µε 40 τόνοι γάλα-
κτος που συλλέγουν 

ετησίως αρκούν για να 
καλύψουν τη µισή ζήτηση

KEA

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

agrenda@agronews.gr

USApple
Ο M. Liwanag 
διευθυντής 
υπηρεσιών
Η Ένωση Παραγωγών Μήλου των 
ΗΠΑ (USApple) ανακοίνωσε ότι ο 
Mitchell Liwanag θα ενταχθεί 
στον οργανισµό ως διευθυντής 
υπηρεσιών χρηµατοοικονικών, 
υποστήριξης αναλύσεων και 
δεδοµένων καθώς και διαχείρισης 
γραφείων. Ο Liwanag έρχεται από 
την National Communication 
Association.

ΠΟΣΕΥΓ
Νέο ΔΣ 
εργαζομένων
Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο ∆Σ 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Εργαζοµένων Υπουργείου 
Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ) µετά τις 
αρχαιρεσίες του 15ου Συνεδρίου. 
Πρόεδρος ορίστηκε η Λαµπρινή 
Χριστογιάννη, α’ αντιπρόεδρος ο 
Κων. Γιαννούκος και β’ 
αντιπρόεδρος Αν. Σιδηροπούλου.

Νέα άφιξη
O Ν. Κίτσιος στην 
ΑΒ Βασιλόπουλος
Καθήκοντα HR Business Partner – 
Logistics στην ΑΒ Βασιλόπουλος 
ανέλαβε το ∆εκέµβριο ο Νίκος 
Κίτσιος. Ένα στέλεχος που µέχρι 
πρότινος βρισκόταν στην Alpla 
Group – εταιρεία παραγωγής 
σωλήνων, πλαστικών προϊόντων - 
µε καθήκοντα HR Manager. Ο Ν. 
Κίτσιος είναι κάτοχος πτυχίου 
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων και µεταπτυχιακού από 
το Strathclyde Business School.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Είµαστε ιδιοκτήτες και απασχολούµενοι σε 
κέντρα υποβολής δηλώσεων (ΚΥ∆), από δι-
άφορες περιοχές της Κρήτης και συνεχίζου-
µε την πρωτοβουλία καταγγελίας πνιγµέ-
νοι από αγανάκτηση για την αδικία παράνο-
µων ενεργειών για πέµπτη συνεχή χρονιά.

Το πρόβληµα έχει καταγγελθεί πολλές 
φορές αλλά οι υπεύθυνοι του ΟΠΕΚΕΠΕ κα-
θώς και του υπουργείου Γεωργίας, κάνουν 
στραβά µάτια αφού φαίνεται ότι υπάρχει ο-
µερτά εν είδη συµµορίας µέσα και έξω από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ρυθµίζει τα θέµατα στο 
παρασκήνιο και µε το µαύρο χρήµα κλεί-
νει στόµατα. Η µηχανή του «κουλοχέρη» 
που έχει στήσει η συµµορία µε τα ΚΥ∆, λει-
τουργεί έχοντας εσωτερική πρόσβαση σε υ-
παλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε υπαλλήλους 
κτηµατολογικών γραφείων απασχολούµε-
νων µε τους δασικούς χάρτες και εργασί-
ες του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε υπευθύνους του υ-
πουργείου Γεωργίας και των περιφερεια-
κών κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

Μετά τις καταγγελίες για τις πληρωµές 
των ετών 2018, 2019 και 2020, η κατά-
σταση για το 2021 έχει γίνει ακόµη τραγι-
κότερη µε τα µυηµένα ΚΥ∆ να δίνουν τα 
ρέστα τους µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Πραγµατική έφοδος υφαρπαγής των επι-
δοτήσεων µας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε την ορι-
ζόντια µείωση του 2,5% από την προκατα-
βολή του 2021 χωρίς να έχει ελέγξει κα-
θόλου, παρά τις συνεχείς καταγγελίες, τις 
αιτήσεις για το Εθνικό Απόθεµα 2021, έ-
δωσε το σινιάλο ότι είναι µε τους «απατε-
ώνες» και να µην ανησυχούν. Τα βαλιτσά-
κια µε το Εθνικό Απόθεµα θα ταχυδροµη-
θούν σε κάθε περίπτωση. 

Πρόσφατα µας λύθηκε η απορία πώς βρί-
σκουν τα ΚΥ∆ τις εκτάσεις που είναι ελεύ-
θερες σε όλη τη χώρα. Το 2017 το υπουρ-
γείο Γεωργίας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ανα-
θέσει τρία έργα σε ιδιοκτήτη του ΚΥ∆, που 
πρωταγωνιστεί µέσα στην κλειστή οµάδα 
µυηµένων ΚΥ∆ µε τα κόλπα που εφαρµό-
ζει, που είναι και κτηµατογραφικό γραφείο, 
µε τον στενό του συνεργάτη και συνέται-
ρο. Και οι δύο φρόντισαν να πάρουν µεγά-
λο εθνικό απόθεµα τα παιδιά τους, οι συγ-
γενείς τους και οι γνωστοί τους. Οι υπηρε-
σίες του υπουργείου Γεωργίας και ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ τους έδωσαν όλα τα δεδοµένα. Αυτό 
το διαπιστώνει πανεύκολα ο οποιοσδήπο-
τε από τα τρία έργα που είναι αναρτηµένα 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Άρχισαν 
την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν 
στη διάθεσή τους αθόρυβα στην αρχή µε 
δοκιµές για να δουν αν γίνονται αντιλη-
πτοί και στη συνέχεια για τα καλά. Από α-
πληστία έδωσαν στα παιδιά τους και στους 
γνωστούς τους που έκαναν αιτήσεις µέσα 
από τα δικά τους ΚΥ∆ 50.000-60.000 ευρώ 
και όλα πήγαιναν µια χαρά µέχρι που τους 
πήραµε χαµπάρι, γιατί τα χρήµατα από το 
εθνικό απόθεµα παραγέµισαν αυτό το µαύ-
ρο ταµείο, χρήµατα που έπαιρναν από τους 
πραγµατικούς παραγωγούς. 

Ο λόγος για τα ακόλουθα έργα α) «Επε-
ξεργασία του Υποβάθρου των ∆ασικών Χαρ-
τών και ∆ηµιουργία Σχετικής Βάσης ∆εδο-
µένων Βοσκήσιµων Γαιών», β) «Καταγρα-
φή, γεωχωρική κατανοµή επεξεργασία και 
αξιολόγηση του ζωικού κεφαλαίου και κτη-

νιατρική βάση δεδοµένων» και γ) «Κατα-
γραφή των Περιοχών που Εφαρµόζονται 
Παραδοσιακές Τοπικές Πρακτικές Βόσκη-
σης». Τα παραδοτέα που είναι αναρτηµέ-
νεα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Γε-
ωργίας –www.minagric.gr µαρτυρούν ότι 
τα στοιχεία µε τις ελεύθερες εκτάσεις δη-
µόσιων βοσκοτόπων ήταν πλήρως διαθέ-
σιµα στα µυηµένα ΚΥ∆ από το 2017, όταν 
έγιναν οι πρώτες δοκιµές µε επιτυχία και 
στη συνέχεια από το 2018, αλλά κυρίως το 
2019, 2020 και 2021 η κοµπίνα απογειώ-
θηκε. Ότι αντί τα στοιχεία των ελεύθερων 
εκτάσεων βοσκοτόπων ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το 
υπουργείο Γεωργίας να τα θέσει στη διάθε-
ση των νέων αγροτών να υποβάλλουν αι-
τήσεις άφησε αυτό το έργο να το κάνουν τα 
µυηµένα ΚΥ∆ µε επιτήδειους για να βγά-
λουν µαύρο χρήµα. Για να µην γίνουν µά-
λιστα και αντιληπτοί άµεσα τις υπέβαλαν 
δήθεν ON LINE χρησιµοποιώντας του κω-
δικούς ΤΑΧΙΣ των αιτούντων, αλλάζοντας 
κατάλληλα και το Ε9 ή σίγουρα για την α-
νοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ σκανάρουν λευκές σε-
λίδες αντί ανύπαρκτων ενοικιαστηρίων. 

Η εκτεταµένη καταπάτηση των εκτάσε-
ων απαιτεί κατοχή στοιχείων και εκπαίδευ-
ση. Την απάντηση πιστεύουµε ότι βρήκαµε 
στην ιστοσελίδα www.minagric.gr ψάχνο-
ντας στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο στην 
κτηνιατρική βάση, πέσαµε πάνω στις πλά-
κες του Μωυσή για τις πληροφορίες που 
είναι διαθέσιµες για την καταπάτηση των 
βοσκοτόπων. Εκεί καταλάβαµε και για τον 
τρόπο που χρησιµοποιείται η κτηνιατρική 
βάση για να ξεπλένονται στοιχεία ελλη-
νοποιήσεων εις βάρος των κτηνοτρόφων.

Στις προαναφερθείσες µελέτες παρουσι-
άζονται παραστατικά όλα αυτά που σας κα-
ταγγείλαµε, που αποτελούσε και για πολύ 
καιρό το µυστήριο ποιος ή ποιοι ήταν συ-
νολικά οι κάτοχοι όλης της πληροφορίας 
για να µπορέσουν µε ασφάλεια τα µυηµέ-
να ΚΥ∆ να κάνουν αθόρυβα και µε το δια-
βήτη τη δουλειά τους και να είναι σίγουρα 
ότι δεν θα τρακάρουν µε άλλους ή θα επι-

καλύψουν άλλων βοσκοτόπια που ζητούν 
νόµιµα επιδοτήσεις ή εθνικό απόθεµα. Στη 
δικαιοσύνη µένει να ερευνήσει πλέον ποιος 
ή ποιοι είναι ο κεντρικός ωφελούµενος, ο 
οποίος προφανώς ήταν και ο συντονιστής. 

Περίπτωση 1
Στην Ήπειρο το 2021 
έχουν καταπατηθεί από
αποµακρυσµένες περιοχές
εκτάσεις 50.000 στρεµµάτων

Καταγγελία πληρωµής παράνοµων επι-
δοτήσεων πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ σε αι-
τούντες Εθνικό Απόθεµα από διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας µε καταπάτηση ιδιωτι-
κών και δηµόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων 
στην Ήπειρο (Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, 
Πρέβεζα), στη ∆υτική Μακεδονία (Καστο-
ριά, Φλώρινα, Κοζάνη, Γρεβενά), στη Στε-
ρεά Ελλάδα (Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθι-
ώτιδα) µε δήλωση πλασµατικού και ανύ-
παρκτου αριθµού ζώων µε τη συνεργασία 
υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για ΑΦΜ από 
το Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Χανιά και 
Αττική, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη µε κατα-
πατηµένες εκτάσεις στην Ήπειρο, ∆υτική 
Μακεδονία: 

 135.000 στρέµµατα καταπατηµένα βο-
σκοτόπια στη Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, 
Πρέβεζα, Κοζάνη, Φλώρινα , Καστοριά , Γρε-
βενά, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα µε 
πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιο-
κτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του εκµι-
σθωτή από 496 αιτούντες µε έδρα διαµο-
νής το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυµνο, 
Λασίθι, Αττική, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη.

 Για τα 135.000 στρέµµατα που έχουν 
πλασµατικά στοιχεία χρήσης βοσκοτόπων 
και δηλωθέντων ζώων οι 496 επιχειρούν 
µε την βοήθεια ΚΥ∆ και την ανοχή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ να εισπράξουν το 2021 µέσω της 
κατανοµής εθνικού αποθέµατος για κάθε 
στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 
ευρώ πρασίνισµα και από 1.400 ευρώ ο κα-

θένας εξισωτική, συνολικά 4.750.000 ευ-
ρώ. Γι’ αυτό φρόντισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να περι-
κόψει 2,5% οριζόντια την προκαταβολή της 
βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο του 2021.

 Κι επειδή το 2021 το πράγµα είχε πα-
ραγίνει στη ∆υτική Μακεδονία, οι εµπλεκό-
µενοι άφησαν τα πράγµατα να εξελιχθούν 
στην Ήπειρο µια χαρά και γέµισαν η Άρτα, 
τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα 
µε επιτήδειους αιτούντες κυρίως από την 
Κρήτη µε καταπατηµένες δηµόσιες εκτά-
σεις βοσκοτόπων για να πάρουν εθνικό α-
πόθεµα. Έτσι στην Ήπειρο το 2021 έχουν 
καταπατήσει από αποµακρυσµένες περιο-
χές εκτάσεις 50.000 στρεµµάτων!. 

 Τα ίδια συνέχισαν και στη ∆υτική Μα-
κεδονία χωρίς όµως να πιάσουν τα ύψη 
των εκτάσεων του 2019 και 2020 και κα-
ταπάτησαν στη ∆υτική Μακεδονία 20.000 
στρέµµατα τα περισσότερα στην Κοζάνη. 

 Η Φθιώτιδα και η Βοιωτία γέµισαν αιτή-
σεις µε καταπατηµένες εκτάσεις για εθνι-
κό απόθεµα από αιτούντες µε έδρα κυρί-
ως την Κρήτη. Έτσι στη Στερεά Ελλάδα το 
2021 έχουν καταπατήσει από αποµακρυσµέ-
νες περιοχές εκτάσεις 60.000 στρέµµατα. 

Το τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές από 
το Μάϊο έως τον Ιούλιο αποδεικνύει την ε-
σωτερική πληροφόρηση που είχαν τα µυ-
ηµένα ΚΥ∆. Μόλις ο ΟΠΕΚΕΠΕ έβαζε και-
νούργιες εκτάσεις επιλέξιµων βοσκοτό-
πων στην Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα α-
µέσως τις καπάρωναν τα συγκεκριµένα ε-
µπλεκόµενα ΚΥ∆ και τις κρυφές παραλλα-
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Με on line δηλώσεις οι εμπλεκόμενοι με τη μηχανή 
του «κουλοχέρη» έχουν σκουπίσει 85.000 στρέμματα 
στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο για τη λήψη 
Εθνικού Αποθέματος σε μη δικαιούχους του έτους 2021

Ταχυδρομούνται 
τα βαλιτσάκια με το 
Απόθεμα και το 2021
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γές των ONLINE ΟΠΕΚΕΠΕ πριν προλάβει 
άλλος µόνιµος κάτοικος αυτών των περι-
οχών να κάνει αίτηση. 

Περίπτωση 2 
Πλασµατικός αριθµός ζώων 
στο µηχανογραφικό σύστηµα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
την κτηνιατρική βάση

Καταγγελία πληρωµής παράνοµων επι-
δοτήσεων πάνω από 5 εκατ. ευρώ σε αι-
τούντες Εθνικό Απόθεµα 2021 από διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας µε καταπάτη-
ση ιδιωτικών και δηµόσιων εκτάσεων βο-
σκοτόπων στα νησιά του Βορείου και Νο-
τίου Αιγαίου και την Πελοπόννησο µε δή-
λωση πλασµατικού και ανύπαρκτου αριθ-
µού ζώων µε τη συνεργασία υπευθύνων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου Γεωρ-
γίας, για ΑΦΜ από το Ρέθυµνο, Ηράκλειο, 
Λασίθι, Χανιά και Αττική 

 157.000 στρέµµατα καταπατηµένα 
βοσκοτόπια στα νησιά και Πελοπόννη-
σο (55.000 στρέµµατα): Κώ, Ρόδο, Ικαρία 
,Σάµο, Άνδρο, Ίο, Κάλυµνο, Λέρο, Λέσβο, 
Χίο, Σποράδες,  Πάρο, Νάξο, Σέριφο, Σίφ-
νο, Θήρα, Οίο, Κέα, Κύθνο, Τήνο, Μήλο, 
Κάρπαθο, Ρόδο, Κύθηρα, Σύρο, Κορινθία, 
Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα µε πλασµα-
τικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών 
στο Ε9 των αιτούντων ή του εκµισθωτή α-
πό 465 αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηρά-
κλειο, Ρέθυµνο, Χανιά, Λασίθι και Αττική.

 Για τα 157.000 στρέµµατα που έχουν 
πλασµατικά στοιχεία χρήσης βοσκοτόπων 
και δηλωθέντων ζώων οι 459 επιχειρούν 
µε τη βοήθεια ΚΥ∆ και την ανοχή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ να εισπράξουν το 2021 µέσω της 
κατανοµής Εθνικού Αποθέµατος για κάθε 
στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 
ευρώ πρασίνισµα και από 2.400 ευρώ ο κα-
θένας εξισωτική, συνολικά 5.750.000 ευ-
ρώ. Γι’ αυτό φρόντισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να περι-
κόψει 2,5% οριζόντια την προκαταβολή της 
βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο του 2021.

 Προκλητικές περιπτώσεις που µας µε-
τέφεραν οι κτηνοτρόφοι και που αναπτύ-
χθηκαν µε την κάλυψη ή και την καθοδή-
γηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συ-
νεργασία των τοπικών κτηνιάτρων που ε-
λέγχους τις καταχωρήσεις ζώων, µε συγκε-
κριµένα ΚΥ∆, που χρησιµοποιούν συντονι-
σµένα τις ίδιες τακτικές για την πλασµατι-
κή χρήση των βοσκοτόπων, τις πρακτικές 
θεωρήσεων τις αλλαγές και τις εναλλαγές 
ιδιοκτητών και ΑΤΑΚ ώστε να υποβάλλο-
νται σε διαφορετικά γραφεία του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και σε διαφορετικές περιοχές ξεπερνά-
ει κάθε αµφιβολία, ότι πέρα από τον συ-
ντονισµό της εξεύρεσης και διανοµής των 
εκτάσεων και τις δηλώσεις ψευδών ζώων 
υπάρχει και κοινός συντονιστής σύµβου-
λος που τους πληροφορεί για τις λεπτοµέ-
ρειες διεξαγωγής των διασταυρωτικών ε-
λέγχων από το µηχανογραφικό σύστηµα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και της κτηνιατρικής βάσης 
και έτσι αποφεύγουν τα επικίνδυνα λάθη. 

 40.000 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκο-
τόπια στα νησιά και Πελοπόννησο (21.000 
στρέµµατα) : Κω, Ρόδο, Ικαρία, Σάµο, Άν-
δρο, Ίο, Κάλυµνο, Λέρο, Λέσβο, Σποράδες, 
Χίο, Πάρο, Νάξο, Σέριφο, Κέα, Κύθνο, Τή-
νο, Μήλο, Κάρπαθο, Ρόδο Κύθηρα, Σύρο, 
Κόρινθο, Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα µε 
πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιο-
κτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του εκµι-
σθωτή από 275 αιτούντες µε έδρα διαµο-
νής το Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Χανιά, Λασί-
θι και Αττική. 

 Για τα 40.000 στρέµµατα που έχουν 
πλασµατικά στοιχεία χρήσης βοσκοτόπων 
και δηλωθέντων ζώων, οι 273 επιχειρούν 
µε τη βοήθεια ΚΥ∆ και την ανοχή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ να εισπράξουν το 2021 µέσω της 
κατανοµής εθνικού αποθέµατος για κά-
θε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 
9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 2.400 ευρώ 
ο καθένας εξισωτική, συνολικά 1.210.000 
ευρώ. Γι’ αυτό φρόντισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πε-
ρικόψει 2,5% οριζόντια την προκαταβολή 
της βασικής ενίσχυσης 70% του Οκτωβρί-
ου 2021.Τα ΚΥ∆, µετά το θόρυβο και των 
εντοπισµό αιτούντων µε εξόφθαλµες πε-
ριπτώσεις αµφισβητούµενων παραστατι-
κών χρησιµοποίησαν το 2021 ευρέως και 
την τεχνική της υποβολής ONLINE απευ-
θείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 
2021 για τη λήψη του εθνικού αποθέµα-
τος κι έτσι έχουν σκουπίσει κάθε κενό 
στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Πελοπόννη-
σο (85.000 στρέµµατα!!!).
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Ήπειρος
Επειδή το 2021 είχε παραγίνει 
το κακό στη ∆υτική Μακεδονία, 
οι εµπλεκόµενοι άφησαν τα 
πράγµατα να εξελιχθούν στην 
Ήπειρο µια χαρά και γέµισαν η 
Άρτα, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτία 
και η Πρέβεζα µε επιτήδειους 
αιτούντες κυρίως από την Κρήτη 
µε καταπατηµένες δηµόσιες 
εκτάσεις βοσκοτόπων για να 
πάρουν Εθνικό Απόθεµα. Έτσι 
στην Ήπειρο το 2021 
έχουν καταπατήσει από 
αποµακρυσµένες περιοχές 
εκτάσεις 50.000 στρεµµάτων!.

80.000
Στη ∆υτική Μακεδονία χωρίς να 
πιάσουν τα ύψη των εκτάσεων 
του 2019 και του 2020 
καταπάτησαν 20.000 
στρέµµατα τα περισσότερα στην 
Κοζάνη. Η Φθιώτιδα και η 
Βοιωτία γέµισαν αιτήσεις µε 
καταπατηµένες εκτάσεις για 
εθνικό απόθεµα από αιτούντες 
µε έδρα κυρίως την Κρήτη. Έτσι 
στη Στερεά Ελλάδα το 2021 
έχουν καταπατήσει από 
αποµακρυσµένες περιοχές 
εκτάσεις 60.000 στρέµµατα.

Καπάρωμα
Μόλις ο ΟΠΕΚΕΠΕ έβαζε 
καινούργιες εκτάσεις επιλέξιµων 
βοσκοτόπων στην Ήπειρο και τη 
Στερεά Ελλάδα, αµέσως τις 
καπάρωναν τα συγκεκριµένα 
«εµπλεκόµενα» ΚΥ∆ και οι 
κρυφές παραλλαγές των 
ONLINE ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν 
προλάβει άλλος µόνιµος 
κάτοικος αυτών των περιοχών 
να κάνει αίτηση για το Εθνικό 
Απόθεµα.
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Στην πιστοποίηση έντεκα επιπλέον φυτοϋγειο-
νοµικών ελεγκτών από USDA/APHIS για την ε-
νίσχυση των εξαγωγών φρέσκων φρούτων στην 
αγορά των ΗΠΑ, προχώρησε το τµήµα Φυτοϋγει-
ονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Οι νέοι πιστοποιηµένοι ελεγκτές προ-
στίθενται στους ήδη 24 σε ολόκληρη τη χώρα, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό τους σε 35.

Η χώρα µας εξάγει στις ΗΠΑ ακτινίδια, σταφύ-
λια, εσπεριδοειδή και ρόδια, απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εξαγωγή τους είναι να υπόκεινται σε 
ψυχρή µεταχείριση (coldtreatment), βάσει εγκε-
κριµένων πρωτοκόλλων της φυτοϋγειονοµικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Ο αριθµός των Ελλήνων φυτοϋγειονοµικών ε-
λεγκτών που είναι πιστοποιηµένοι µετά την εκ-
παίδευση που έγινε στην Ελλάδα το 2016 από το 

USDA/APHIS δεν επαρκούσε πλέον για την κά-
λυψη των εξαγωγικών απαιτήσεων της χώρας. 

Η πιστοποίηση των φυτοϋγειονοµικών ελε-
γκτών έγινε πάνω στη διαδικασία της Ψυχρής 
Μεταχείρισης που απαιτείται κατά την εξαγωγή 
ακτινιδίων και εσπεριδοειδών αλλά και για τη 
στήριξη των ελληνικών εξαγωγών νωπών φρού-
των προς ΗΠΑ και άλλες χώρες όπως Ινδία, Κί-
να, Ταϊλάνδη, Κορέα, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ.

Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές για ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ

Αναλαμβάνει δράση 
η Κομισιόν για 
αναβάθμιση των 
περιβαλλοντικών 
προτύπων 
δρομολογώντας 
κανόνες στις 
εταιρείες τροφίμων 
και ξυλείας 
για μηδενική 
αποψίλωση

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια τολµηρή πρόταση νόµου κατέβασε στις 
17 Νοεµβρίου η Κοµισιόν, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της «πράσινης στρατηγικής», σύµ-
φωνα µε την οποία θα τίθενται περιορισµοί 
και έλεγχος στις εξαγωγές-εισαγωγές τρο-
φίµων και προϊόντων ξυλείας από εκτάσεις 
που έχουν αποψιλωθεί ή υποβαθµιστεί. Το 
σχέδιο νόµου, το οποίο αν εγκριθεί θα είναι 
δεσµευτικό από τις Βρυξέλλες και για τα 27 
κράτη-µέλη, θα δεσµεύει τις µεγάλες βιοµη-
χανίες τροφίµων και ξυλείας να αποδεικνύ-
ουν ότι µία σειρά από προϊόντα όπως ο κα-
φές το κακάο δεν προέρχονται από εκτάσεις 
οι οποίες προηγουµένως έχουν αποψιλωθεί. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εισαγωγές στην 
Ένωση από συγκεκριµένες χώρες που εµπλέ-
κονται σε αποψιλώσεις δασών θα υπόκεινται 
σε αυστηρότερους ελέγχους. Μια τέτοια χώ-
ρα είναι η Βραζιλία όπου τον περασµένο µή-
να η αποψίλωση του Αµαζονίου έφτασε σε 
επίπεδα ρεκόρ. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, 
που φέρνει στη δηµοσιότητα το Γαλλικό Πρα-
κτορείο, θα πρέπει πλέον για τις εισαγωγές 
να πληρούνται δύο κριτήρια ότι:

 Τα προϊόντα παράγονται µε βάση το νο-
µικό πλαίσιο της χώρας προέλευσης

  ∆εν παρήχθησαν σε εκτάσεις που έχουν 
αποψιλωθεί ή υποβαθµιστεί από τις αρχές 
του 2021 και έπειτα.

Το προωθούµενο πλαίσιο θα θεσπίζει α-
ναγκαστικούς κανόνες δέουσας επιµέλειας 
για τις εταιρείες που επιθυµούν να διαθέσουν 
τα εν λόγω προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, ώ-
στε να διασφαλιστεί ότι µόνο νόµιµα προϊό-

ντα και προϊόντα µηδενικής αποψίλωσης ε-
πιτρέπονται στην αγορά της ΕΕ. Η Επιτροπή 
θα χρησιµοποιήσει σύστηµα συγκριτικής α-
ξιολόγησης για την αξιολόγηση των χωρών 
και του επιπέδου κινδύνου αποψίλωσης και 
υποβάθµισης των δασών που προκαλείται 
από τα βασικά προϊόντα που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.

Στις 17 Νοεµβρίου η Επιτροπή ενέκρι-
νε τρεις νέες πρωτοβουλίες που είναι α-
παραίτητες για την υλοποίηση της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συµφωνίας. Η Επιτροπή 
προτείνει νέους κανόνες για την ανάσχε-
ση της αποψίλωσης των δασών και για τη 

διευκόλυνση της µεταφοράς αποβλήτων ε-
ντός ΕΕ, µε σκοπό την προώθηση της κυκλι-
κής οικονοµίας και την αντιµετώπιση των 
εξαγωγών παράνοµων αποβλήτων και των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζει στον τοµέα 
των αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Η Επιτρο-
πή ετοιµάζει νέα στρατηγική για το έδαφος 
µε στόχο την αποκατάσταση, την ανθεκτι-
κότητα και την επαρκή προστασία των ευ-
ρωπαϊκών εδαφών έως το 2050. Με τις εν 
λόγω προτάσεις, η Επιτροπή παρουσιάζει 
τα εργαλεία για τη µετάβαση σε µια κυκλι-
κή οικονοµία, την προστασία της φύσης 
και την αναβάθµιση των περιβαλλοντικών 

Ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος 
για την «πράσινη 
συµφωνία» Φρανς 
Τίµερµαν. 

Πρόταση νόμου για εισαγωγές 
Απαγορευτικό ΕΕ 
σε τρόφιμα από 
αποψιλωμένες εκτάσεις

33,9 
ΧΙΛ.ΕΚΤΑΡΙΑ

ΤΡΟΠΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
7ΕΤΙΑ ΧΑΘΗΚΑΝ

27 
ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕ

20.000  
ΕΚΤΑΡΙΑ

Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η ΧΩΡΑ
ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ ΜΕ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ∆ΑΣΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Παρατείνεται για ένα χρόνο, έως τον ∆εκέµ-
βριο του 2022, η δυνατότητα σύναψης τρα-
πεζικών µικροδανείων έως 25.000 ευρώ για 
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, δίχως την προ-
σκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας. Η παράταση ενός χρόνου προβλέπε-
ται από νοµοθετική διάταξη (Άρθρο 88, Κεφ. 
Ζ) που περιλαµβάνεται στο νέο πολυνοµοσχέ-
διο µε τίτλο «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 

της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε από το 
υπουργείο Υγείας στην Βουλή. Το σχετικό άρ-
θρο αναφέρει:

«∆ιευκόλυνση πρόσβασης σε χρηµατοδότη-
ση των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών Κατ’ 
εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται µέχρι 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 η σύναψη και ανανέ-
ωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρη-
µατοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστω-
τικά ιδρύµατα µε αντισυµβαλλόµενους κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες για ποσό µέχρι εί-
κοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και 
η εκταµίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς 
την προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενηµερότητας από τον χρηµατοδοτούµενο.».

Έως το τέλος του 2022 μικροδάνεια χωρίς ενημερότητα

Ελάχιστες εγγυηµένες τιµές µε βάση τα 
100 ευρώ ανά τόνο για την πρώτη ποι-
ότητα και πριµ πρωιµότητας/οψιµότη-
τας µέχρι και 8 ευρώ ανακοίνωσε η Νο-
µικός για την βιοµηχανική ντοµάτα ε-
σοδείας 2022. Όπως υπογραµµίζει η 
εταιρεία, οι τιµές αυτές είναι ελάχιστες 
εγγυηµένες, ενώ οι τελικές τιµές θα α-
νακοινωθούν το αργότερο µέχρι την έ-
ναρξη της συγκοµιδής ανάλογα µε τις 
συνθήκες της αγοράς. Σηµειώνεται ότι 
µέσα στο περιβάλλον ανατιµήσεων και 
ανησυχιών για εγκατάλειψη της καλλι-
έργειας ή περιορισµό των εκτάσεων, αρ-
κετές είναι οι βιοµηχανίες στον πρωτο-
γενή τοµέα που σπεύδουν να ανακοι-
νώσουν τιµές βάσεις για την επερχόµε-
νη περίοδο. Εν προκειµένω, η Νοµικός 
ανακοίνωσε τον τιµοκατάλογο σχεδόν 
δύο µήνες νωρίτερα απ’ ότι πέρυσι, ό-
ταν -υπενθυµίζεται- ο ανταγωνισµός 
ανάµεσα στις βιοµηχανίες καθυστέρη-
σε την επίσηµη ανακοίνωση τιµών. Ό-
πως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, οι τιµές αυτές αφορούν µέλη των Ο-
µάδων Παραγωγών των: ΘΕΣ.ΤΟ - Λαρι-
σαίων Αγροτών - Μαγνησίας - ∆ήµητρα 
- Κιλελέρ - ΓΠΣ Χάλκης – Φαρσάλων Γη.

Εργοστάσιο ∆οµοκού
1. Τιµή Α: 100 ευρώ ανά τόνο νωπής 

για αποφλοιωµένη στην κατηγορία των 
5 Brix (Αναλογικότητα βάσει µηνιαίου 
µέσου όρου Brix). Συν:

 8 ευρώ /τν (τιµή Α = 108 ευρώ) για 
παραδόσεις µέχρι 27/07 

 5 ευρώ /τν (τιµή Α = 105 ευρώ) για 
παραδόσεις από 28/07 έως 31/07 

 3 ευρώ /τν (τιµή Α = 103 ευρώ) για 
παραδόσεις από 01/08 έως 12/09 

 5 ευρώ /τν (τιµή Α = 105 ευρώ) για 
παραδόσεις από 13/09 έως 19/09 

 8 ευρώ /τν (τιµή Α = 108 ευρώ) για 
παραδόσεις από 20/09 έως τέλος. 

Προϋποθέσεις (σωρευτικά): 
α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί να 

είναι >= 80 % της νωπής τοµάτας 
β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ρά-

µπα της αποφλοιωµένης. 
γ) Ο παραγωγός να συµπληρώσει την 

ποσότητα της σύµβασης (πλην ανωτέ-
ρας βίας), µε µέγιστη απόκλιση 10%. 

Εργοστάσιο Φαρσάλων
Απόσταση από το εργοστάσιο >25 κµ 

1. Τιµή Α: 98 ευρώ ανά τόνο νωπής 
για αποφλοιωµένη στην κατηγορία των 
5 Brix (Αναλογικότητα βάσει µηνιαίου 
µέσου όρου Brix). Συν:

 8 ευρώ /τν (τιµή Α = 106 ευρώ) για 
παραδόσεις µέχρι 27/07 και για παρα-
δόσεις από 20/09 έως τέλος

 5 ευρώ /τν (τιµή Α = 103 ευρώ) για 
παραδόσεις από 28/07 έως 31/07 και 
για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09 

 3 ευρώ /τν (τιµή Α = 101 ευρώ) για 
παραδόσεις από 01/08 έως 03/08 και 
από 06/09 έως 12/09 

προτύπων στην ΕΕ αλλά και όλο τον κόσµο.
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευ-

ρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, Φρανς Τίµερ-
µανς, δήλωσε: «Για να επιτύχουµε στον πα-
γκόσµιο αγώνα κατά της κλιµατικής κρίσης 
και της κρίσης της βιοποικιλότητας, πρέπει να 
δράσουµε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Ο κανονισµός µας για την αποψίλωση των 
δασών ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των 
πολιτών για ελαχιστοποίηση της ευρωπαϊ-
κής συµβολής στην αποψίλωση των δασών 
και προώθηση της βιώσιµης κατανάλωσης». 

Αντίστοιχα ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ω-
κεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσι-
ους δήλωσε: «Εάν αναµένουµε από τους ε-
ταίρους µας πιο φιλόδοξες πολιτικές για το 
κλίµα και το περιβάλλον πρέπει να σταµατή-
σουµε να εξάγουµε ρύπανση και να στηρίζου-
µε οι ίδιοι την αποψίλωση των δασών. Οι κα-
νονισµοί για την αποψίλωση των δασών και 
τη µεταφορά αποβλήτων που θέτουµε είναι 
οι πιο φιλόδοξες νοµοθετικές προσπάθειες 
για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Προτείνουµε µια πρω-
τοποριακή στρατηγική για το έδαφος που θα 
του παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας µε το 
νερό, τη θάλασσα και τον αέρα».

Νωρίτερα 
οι τιµές
Η Νοµικός 

ανακοίνωσε τον 
τιµοκατάλογο 

για τη βιοµηχα-
νική ντοµάτα 
σχεδόν δύο 

µήνες νωρίτερα 
απ’ ότι πέρυσι

Με 100 ευρώ συν 8 ευρώ πριμ πρωιμότητας 
οι τιμές Νομικού στη βιομηχανική ντομάτα

∆ιάλογος της ΕΕ 
για τα προϊόντα 
«µηδενικής 
αποψίλωσης»
Από το 1990 έως το 
2020, ο πλανήτης 
απώλεσε 420 εκατ. 
εκτάρια δάσους, έκταση 
µεγαλύτερη από την 
ΕΕ, αναφέρεται στο 
σκεπτικό της Κοµισιόν, 
για το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο. Οι νέοι 
κανόνες, υπογραµµίζει, 
θα εγγυώνται ότι τα 
προϊόντα που 
χρησιµοποιούν και 
καταναλώνουν οι 
πολίτες της ΕΕ στην 
αγορά της ΕΕ δεν 
συµβάλλουν στην 
παγκόσµια αποψίλωση 
και υποβάθµιση των 
δασών. 
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Μέτρα που να
υπερκαλύπτουν
τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής
ζητά ο δήμαρχος
Κιλελέρ
Μέτρα ελάφρυνσης που να 
υπερκαλύπτουν τη Ρήτρα 
Αναπροσαρµογής των τιµολογίων της 
∆ΕΗ σε αγρότες, µικροµεσαίες και 
µεγάλες επιχειρήσεις, οικιακών 
καταναλωτών και δικαιούχων 
Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου αλλά 
και πολυτέκνων, ζήτησε µε επιστολή 
του και ο πρόεδρος της ΠΕ∆ 
Θεσσαλίας και δήµαρχος Κιλελέρ κ. 
Θανάσης Νασιακόπουλος.
«∆υστυχώς, όλοι οι καταναλωτές της 
∆ΕΗ (οικιακοί καταναλωτές, 
επιχειρήσεις, ∆ΕΥΑ…) αλλά κυρίως οι 
αγρότες που τιµολογούνται βάση του 
Αγροτικού Τιµολογίου, είδαν στον 
εκκαθαριστικό λογαριασµό που 
αφορούσε την περίοδο κατανάλωσης 
από τις 24 Ιουνίου έως και τις 24 
Οκτωβρίου (4 µήνες) τη «Ρήτρα 
Αναπροσαρµογής» να ανέρχεται στο 
ιλιγγιώδες ποσοστό του 58% περίπου 
του συνολικού λογαριασµού ρεύµατος. 
Σε µια περίοδο όπου το αγροτικό 
εισόδηµα συρρικνώνεται δραµατικά, η 
νέα τιµολογιακή πολιτική της ∆ΕΗ 
έρχεται να το επιβαρύνει δυσβάστακτα 
και να θέσει ζήτηµα επιβίωσης των 
αγροτικών επιχειρήσεων αλλά και της 
συνέχισης αγροτικών καλλιεργειών 
που εξαρτώνται από την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Τα µέτρα ελάφρυνσης τα οποία 
αναγγέλθηκαν και στοχεύουν στην 
κάλυψη µέρους των επιβαρύνσεων 
όλων εκείνων που ηλεκτροδοτούνται 
από το δίκτυο χαµηλής τάσης, 
δυστυχώς δεν µπορούν να 
αντισταθµίσουν ούτε κατ’ ελάχιστο την 
επιβάρυνση τους από τη «Ρήτρα 
Αναπροσαρµογής», αναφέρει η 
επιστολή του δηµάρχου Κιλελέρ, που 
ήρθε λίγο πριν τις ανακοινώσεις 
Μητσοτάκη.

Μπλόκα στις αρχές του έτους 
για ρεύμα, θρέψη και πετρέλαιο
Τρακτέρ στους δρόμους από 20 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες στη Νίκαια 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η «χαµηλού κόστους» µέχρι στιγµής πολιτει-
ακή παρέµβαση στα ζητήµατα που καίνε τους 
αγρότες, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κίνη-
µα των µπλόκων. Το πρόθυµο ακροατήριο στη 
σύσκεψη που έγινε πριν από µερικές ηµέρες 
στη Νίκαια της Λάρισας, επιχειρεί να αξιοποι-
ήσει «δυναµικά» το ασφυκτικό περιβάλλον 
που βιώνουν οι συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής. Εκεί διαπιστώθηκε πόσο ανυπο-
χώρητες είναι οι αγωνίες  που βιώνει ο αγροτι-
κός κόσµος, µπροστά στα αδιέξοδα που φρενά-
ρουν την δραστηριότητά του. Στον απόηχο των 
κυβερνητικών παρεµβάσεων για το ρεύµα που 
περιορίζονται σε µια αναδροµική έκπτωση στην 
ρήτρα αναπροσαρµογής, οι δυσβάστακτες ανα-
τιµήσεις στα κοστολόγια παραγωγής επιµένουν 
και ωθούν στη χρεοκοπία εκµεταλλεύσεις που 
µέχρι τώρα τα έβγαζαν οριακά πέρα. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο µε τα στενεµένα περιθώ-
ρια, όπου τα έξοδα σχεδόν όλων των καλλιερ-
γειών γίνονται απαγορευτικά και το ρίσκο µε-
γαλύτερο δεδοµένης της µεταβλητότητας στις 
διεθνείς αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, 
πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται την αγρα-
νάπαυση ως ένα µέσο περιορισµού της έκθε-
σής τους σε οικονοµικές περιπέτειες. 

Ήδη δροµολογούνται οι πρώτες αγροτικές κι-
νητοποιήσεις µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του Ια-
νουαρίου µε τη µορφή των µπλόκων, έπειτα α-
πό απόφαση που πήραν οι εκπρόσωποι 11 οµο-

σπονδιών και δεκάδων αγροτικών και κτηνοτρο-
φικών συλλόγων από νοµούς όλης της χώρας, 
που συµµετείχαν στην εν λόγω σύσκεψη που 
οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλό-
κων το µεσηµέρι της Κυριακής 19 ∆εκεµβρίου. 

Όπως εισηγήθηκαν οι επικεφαλής των µπλο-
κατζήδων, οι κινητοποιήσεις αυτές δεν θα έ-
χουν εθιµοτυπικό χαρακτήρα, αλλά έρχονται 
ως αντίδραση των ουσιαστικών προβληµάτων 
µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι συντελε-
στές της πρωτογενούς παραγωγής. Μάλιστα, 
στο πλαίσιο της σύσκεψης που έγινε την περα-
σµένη Κυριακή, αξιολογήθηκε και η παρέµβαση 
Μητσοτάκη για επιστροφή του 80% της ρήτρας 
αναπροσαρµογής στους λογαριασµούς ρεύµα-
τος αγροτών για την περίοδο Αυγούστου-∆ε-
κεµβρίου 2021, ως «πολύ λίγα-πολύ αργά» µε 
τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων 
να εκτιµούν ακόµα ότι µε τις επερχόµενες κι-
νητοποιήσεις, η κυβέρνηση θα πιεστεί σε µε-

γαλύτερες παραχωρήσεις προς τους αγρότες.
Για την οργάνωση των κινητοποιήσεων, τις 

επόµενες µέρες θα συνεδριάσουν τα ∆ιοικη-
τικά Συµβούλια των Αγροτικών Συλλόγων και 
των Οµοσπονδιών σ’ όλη τη χώρα και θα ορ-
γανωθούν περιοδείες και συσκέψεις στα χω-
ριά για την ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου.

Η γραµµή που δίνεται από τους µπλοκατζή-
δες διαµορφώνει ως αιχµή: 

«Το υψηλό κόστος παραγωγής, µε το ακριβό 
πετρέλαιο, τις απανωτές αυξήσεις στην τιµή ρεύ-
µατος µε βάση και τη ρήτρα αναπροσαρµογής, τις 
αυξήσεις σε ζωοτροφές, λιπάσµατα, αγροτικά µέ-
σα και εφόδια, που οδηγούν τον αγρότη όχι µόνο 
να µην έχει ικανοποιητικό εισόδηµα αλλά πολλές 
φορές να µην µπορεί να καλύψει τα έξοδά του.

« Η απαράδεκτη κατάσταση µε τον κανονι-
σµό του ΕΛΓΑ, που δεν αναγνωρίζει και δεν απο-
ζηµιώνει το σύνολο των καταστροφών στην πα-
ραγωγή από την κακοκαιρία και τις φυτικές και 
ζωικές νόσους, ενώ ταυτόχρονα στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων δίνει µερικά ψίχουλα µε-
τά από µεγάλη καθυστέρηση, που δεν καλύπτουν 
ούτε καν τα καλλιεργητικά έξοδα! Την ίδια ώρα 
δεν υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα προστασί-
ας της παραγωγής.

Οι χαµηλές τιµές σε µια σειρά από προϊόντα, 
µε το «επιχείρηµα» ότι δεν το επιτρέπουν οι «κανό-
νες της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού».

Η ανύπαρκτη πρωτοβάθµια φροντίδα υγεί-
ας, µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας στα 
χωριά, την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκο-
µεία στις πόλεις.»

«Πολύ λίγα-πολύ αργά»
Η παρέµβαση Μητσοτάκη για 

επιστροφή του 80% της ρήτρας 
αναπροσαρµογής ρεύµατος αγρο-
τών για την περίοδο Αυγούστου-
∆εκεµβρίου 2021 αξιολογήθηκε 

ως «πολύ λίγα-πολύ αργά»
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Ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης για τη θέσπιση της 
Αγροτικής Συµφωνίας εγκαινιάζει από τις 20 
∆εκεµβρίου η Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, µέσα στο 
οποίο οι συντελεστές του αγροτικού κλάδου και 
εν γένει όσες οντότητες έχουν αναφορά στην 
ύπαιθρο, καλούνται να καταθέσουν προτάσεις 
που θα διαµορφώσουν νέες πολιτικές για τα 
χωριά στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Πρόκειται 
για µια πρωτοβουλία στο µακροπρόθεσµο όραµα 
για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ που 

παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.Το νέο 
σύµφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των 
δηµόσιων αρχών και των ενδιαφεροµένων 
µερών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις 
φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών. Όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να εκφράσουν τη 
δέσµευσή τους στους στόχους του οράµατος και 
να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
του Αγροτικού Συµφώνου. Η Επιτροπή θα 
διευκολύνει µε εταίρους και δίκτυα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Γεωγραφικά και δηµοσιονοµικά 
η Γαλλία λειτουργεί σαν ένα σύ-
νορο ανάµεσα στους πλεονασµα-
τικούς του Βορρά και τους ελλειµ-
µατικούς του Νότου και σε πολ-
λές κρίσιµες περιπτώσεις κατά 
τη σύγχρονη ιστορία πρόβαλε τη 
γραµµή της κοινής θωράκισης 
του µπλοκ. Αποκτά ενδιαφέρον 
υπό αυτήν την έννοια η διαδοχή 
στην προεδρία του συµβουλίου 
της ΕΕ, την οποία αναλαµβάνει 
από τον επόµενο µήνα το Παρί-
σι, σε µια κρίσιµη συγκυρία για 
τους 27 του µπλοκ, µε νέα µέτω-
πα σε ζωτικής σηµασίας τοµείς, 
µεταξύ των οποίων και στην α-
γροτική παραγωγή. 

Τελευταία φορά που οι Γάλλοι 
βρέθηκαν στην προεδρία ήταν το 
δεύτερο εξάµηνο του 2008, όταν 
ξέσπασε -τον Σεπτέµβριο- η πα-
γκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση 
την επαύριον της χρεοκοπίας της 
Lehman Brothers και ο τότε πρό-
εδρος Νικολά Σαρκοζί συγκάλε-
σε την πρώτη στην ιστορία σύνο-
δο κορυφής της ευρωζώνης. Στην 
κρίση της πανδηµίας και πάλι η 
Γαλλία του Μακρόν διεκδίκησε τα 
ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πα-
ρασέρνοντας τη Γερµανία στην ί-
δρυση του Ταµείου Ανάκαµψης. 

Σήµερα, µε την Ευρώπη να ζα-
λίζεται ξανά από τις παρενέργει-
ες της µετάλλαξης «Όµικρον» ό-
σο ένα περιβάλλον ανατιµήσεων 
εκτροχιάζει τον έναν κλάδο της 
οικονοµίας µετά τον άλλον, δι-
καιολογηµένα αναµένουν αρκε-
τοί από τους Γάλλους µια τολµη-
ρή προσέγγιση της κατάστασης. 
Βέβαια το εξάµηνο της προεδρί-
ας δεν µπορεί παρά να αποσυντο-

νίσουν οι δροµολογούµενες για 
τον Απρίλιο προεδρικές εκλογές, 
µε τις δηµοσκοπήσεις ωστόσο να 
δείχνουν τον πρόεδρο Εµανουέλ 
Μακρόν πολύ κοντά σε µια δεύ-
τερη θητεία. 

Στα πιο αιχµηρά ζητήµατα που 
καίνε τον αγροτικό κόσµο, η γαλ-
λική προεδρία καλείται να βρει 
κοινό τόπο µεταξύ των κρατών 
µελών αλλά και της Κοµισιόν για 
την αντιµετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης στον αγροτικό τοµέα, του 
κόστους των ζωοτροφών και των 
αγροτικών εισροών. Ήδη έχουν 
κατατεθεί στο συµβούλιο των υ-
πουργών Γεωργίας υποµνήµατα 
που συνυπογράφουν πολλά κρά-
τη µέλη, µε τελευταίο ένα που α-
φορά στις ζωοτροφές και προς 
το παρόν η Κοµισιόν έχει απο-

φύγει την εµπλοκή της. ∆εδοµέ-
νου του αντικρίσµατος που διαθέ-
τει ο Ζουλιέν Ντενορµαντί, ο Γάλ-
λος υπουργός Γεωργίας στο πλαί-
σιο του συµβουλίου, αρκετοί εκτι-
µούν πως οι πιέσεις το προσεχές 
εξάµηνο θα ενταθούν. 

Κατά τα λοιπά, παραδοσιακά το 
αγροτικό λόµπι της Γαλλίας προ-
κρίνεται στα ισχυρά της χώρας και 
σε µεγάλο βαθµό κατευθύνει τη 
στάση του Παρισιού απέναντι σε 
εµπορικές συµφωνίες. Συνεπώς 
δεν αποτελεί έκπληξη η πρόθε-
ση της Γαλλίας να βάλει πλάτες 
στους περιορισµούς που θέλει να 
θέσει η Κοµισιόν για τις εισαγω-
γές αγροτικών προϊόντων από πε-
ριοχές αποψίλωσης δασών (βλέ-
πε Βραζιλία), κάτι που άλλωστε 
σε σηµαντικό βαθµό είναι made 

in France. Σηµειώνεται ότι ο όρος 
«γαστρονοµικός πατριωτισµός» α-
ναδείχθηκε την τελευταία διετία 
στη Γαλλία και είναι προϊόν των 
ανησυχιών που προκαλεί στη χώ-
ρα το ελεύθερο εµπόριο µε τρίτες 
χώρες, ιδίως της Αµερικής. Μάλι-
στα, στα θετικά της γαλλικής προ-
εδρίας επίσης µέσα στο φάσµα της 
ποιότητας και της διάθεσης των 
αγροτικών προϊόντων, είναι και 
η φηµολογούµενη στροφή 180 
µοιρών της χώρας σε ό,τι αφορά 
στην υπόθεση NutriScore, για τη 
σήµανση των τροφίµων, αφού τα 
τελευταία 24ωρα ακούγεται ότι ί-
σως το Παρίσι «πάρει πίσω» την 
πρόταση υιοθέτησης του συστή-
µατος που χαντακώνει µια σειρά 
από παραδοσιακά προϊόντα της 
Μεσογείου.   

Γαλλική ατζέντα 
για ζωοτροφές 

και εφόδια
Παρεμβάσεις για 

τις ανατιμήσεις 
στα καλλιεργητικά 

κόστη και τις 
ζωοτροφές αλλά 

και σκληρή στάση 
στις εισαγωγές από 
Τρίτες χώρες στην 

επερχόμενη γαλλική 
προεδρία του 

Συμβουλίου της ΕΕ

Αγροτικό Σύµφωνο
φέρνει η Κοµισιόν 

για τα χωριά του µπλοκ

Χορωδία
Στις προθέσεις της Γαλλικής 
προεδρίας, η λειτουργία 
χορωδίας για την υποδοχή 
των υπουργών Γεωργίας ΕΕ 
στις µηνιαίες συναντήσεις 
τους, σύµφωνα µε τα όσα 
έχουν διαρρεύσει και 
µεταφέρει το Politico. 

Ενέργεια
Η γαλλική προεδρία καλείται 
να βρει κοινό τόπο µεταξύ 
των κρατών και της Κοµισιόν 
για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης στον 
αγροτικό τοµέα, του κόστους 
των ζωοτροφών και των 
αγροτικών εισροών. 

Το 2008
Τελευταία φορά που οι 
Γάλλοι βρέθηκαν στην 
προεδρία ήταν το δεύτερο 
εξάµηνο του 2008, όταν 
ξέσπασε -τον Σεπτέµβριο- η 
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική 
κρίση την επαύριον της 
χρεοκοπίας της Lehman 
Brothers.
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ΜΠΕΝΟΥΑ ΚΕΡΕ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ BIS
«Ο κίνδυνος το 2022 είναι 
ότι περιοχές όπως Ευρώπη, 
Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ 
και Κίνα, θα συνεχίζουν να 
προχωρούν (σ.σ παγκόσµιο 
πλαίσιο κρυπτονοµισµάτων) 
αλλά σε διαφορετικούς 
δρόµους και να φτιάξουν 
ένα σύστηµα που δεν έχει 
συνέπεια σε παγκόσµιο 
επίπεδο».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ζητάω την αγάπη από 
τους ανθρώπους που είναι 
δίπλα µου. Ζω µέσα στην 
αγάπη, δεν γίνεται αλλιώς. 
Έχω αγάπη, είµαι καλά. 
Όταν βγαίνω µε τη 
∆έσποινα, είµαι 100% 
ελεύθερος. ∆εν µε 
ενδιαφέρει τελικά αν έχει 
παπαράτσι και δεν γίνεται 
κι αλλιώς».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα 
εισηγήσεις για υποχρεωτικά 
rapid test σε όλους για την 
είσοδο σε χώρους 
διασκέδασης. Τις απέρριψα, 
γιατί θεώρησα ότι ένα 
τέτοιο µέτρο θα ήταν άδικο 
για τους εµβολιασµένους. 
Αντί να επιβάλω κάτι σε 
όλους, επέλεξα να 
εµπιστευτώ όλους».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΗΛΑ∆Η, ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ, ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΕΦΤΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ελλαδιστάν
Το ίδιο µοτίβο κάθε χρόνο µε 
την εξόφληση του τσεκ και το 
µαρτύριο της σταγόνας. Το 
θέµα είναι ότι και αναταραχές 
της πανδηµίας και τα 
προβλήµατα εξαιτίας των 
ανατιµήσεων σε ρεύµα και 
εισροές δικαιολογούσαν βάσει 
και του ΟΚ της Κοµισιόν να 
έχουν πληρωθεί τα πάντα όλα 
και µάλιστα πολύ νωρίτερα. 
Τουτέστιν Ελλαδιστάν.

Ρυθµιστής
Με «συµφωνίες κυρίων» για 
την τιµή αγοράς σταφίδας και 
φυσικά µε την πρόταση του 
Σπήλιου για Οµάδα Εργασίας 
για την εθνική στρατηγική 
του προϊόντος φαίνεται να 
διευθετήθηκε το πρόβληµα 
των υψηλών αποθεµάτων 
κορινθιακής. Κατα τα λοιπά, 
αφού ρυθµιστής δεν είναι 
η αγορά, τι το παίδευε τόσο 
καιρό;

Μπλόκα
Μπορεί τα προηγούµενα 
χρόνια η κάθοδος των 
αγροτών στις εθνικές οδούς 
να είχε πάρει εθιµοτυπικό 
χαρακτήρα, εντούτοις αυτή 
τη φορά οι επικεφαλής των 
µπλοκατζήδων που 
εισηγήθηκαν κινητοποιήσεις 
για τις 20 Γενάρη , λένε πως 
τώρα υπάρχει κάτι παραπάνω 
από ουσιαστική αντίδραση. 
Μένει να φανεί…

Υποχρεωτική αγρανάπαυση φέρνει το ηλεκτροσόκ

Περίµεναν πως και πως οι αγρότες τις πρωθυπουργικές εξαγγελί-
ες για την κάλυψη των επιβαρύνσεων που επέρχονται στο αγροτι-
κό ρεύµα από τη ρήτρα αναπροσαρµογής. «Μας έβαλαν τη ρήτρα 
από τον Αύγουστο 700 ευρώ παραπάνω και τώρα θα επιδοτηθούµε 
80% γι’ αυτό το ποσό. Με τις ποµώνες σταµατηµένες από αρχές Σε-
πτεµβρίου»[…] «ό,τι και να παράξουµε δεν πρόκειται να σηκώσου-
µε κεφάλι, πάλι θα είµαστε µέσα», ανάµεσα στα πολλά σχόλια που 
δέχθηκε το Agronews που διανθίζονταν και από τις διαµαρτυρίες 
για την υπο…λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κουτσουρεµένες επι-
δοτήσεις. Μονόδροµος, κατ’άλλους, η υποχρεωτική αγρανάπαυση!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από την κάλυψη εκ 
µέρους την πολιτείας 
του 80% της «ρήτρας 
αναπροσαρµογής» δεν 
εξαιρούνται οι ΤΟΕΒ, 
καθώς αποτελούν 
µεγάλους καταναλωτές 
αγροτικού ρεύµατος 
είπε ο Σκρέκας στον 
Μάξιµο. Από τα µεγάλα 
χρέη τους;

Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), 
γιατί µιλά εξ ονόµατος 
των αγροτών; Για 
το πώς δηλαδή 
βιώνουν µια δύσκολη 
περίοδο εν µέσω 
λοιµών, σεισµών, 
καταποντισµών, 
αναγνωρίζοντας 
τις κυβερνητικές 
βοήθειες…

Υβρίδια
Σε γόρδιο δεσµό 

εξελίσσεται το θέµα µε τον 
ΑΤΑΚ στην υπόθεση των 
επιδοτήσεων.

Όπως πληροφορείται η 
στήλη, οι αγρότες θεωρούν 
πως η λύση που προτείνεται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι 
εφαρµόσιµη και άµα δεν 
γίνουν κατάλληλες 
προσαρµογές θα γίνει 
«σφαγή», δεδοµένου ότι 
θα µείνουν εκτός χιλιάδες 
στρέµµατα. 

Το πρόβληµα θα 
επανεξεταστεί σε συνάντηση 
που έχει προγραµµατιστεί 
για την Τρίτη 28 
∆εκεµβρίου, µεταξύ 
αντιπροσωπείας αγροτών µε 
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
στην Αθήνα, µε σκοπό να 
βρεθεί η χρυσή τοµή και να 
κλείσουν οι δηλώσεις.

;

ΒΙΚΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑ
«Σήµερα κλείνει µια 
αθλητική πορεία 22 ετών 
στο άθληµα που λάτρεψα 
και αφοσιώθηκα από την 
πρώτη στιγµή. Μια πορεία 
γεµάτη εµπειρίες, νίκες, 
ήττες, απογοητεύσεις, 
χαρές, υποµονή, επιµονή 
και ανεπανάληπτες στιγµές 
που µένουν χαραγµένες 
στο µυαλό για πάντα».

Πέντε κορίτσια 
τραγουδούν 
τη νύφη όταν 
στολίζουν
και άλλα πέντε 
το γαµπρό 
όταν τον 
µπαρµπερίζουν.

Στο ίδιο έργο θεατές οι αγρότες, βαρέθηκαν 
πια, όπως οι ίδιοι λένε! Όλα ήταν έτοιµα για 
την εξόφληση της ενιαίας, αλλά πάλι κάπου 
σκόνταψαν. Η ουσία είναι ότι όσοι πληρώθηκαν 
την προκαταβολή, θα πάρουν και τα υπόλοιπα. 
Κάποιοι που στάθηκαν τυχεροί και πέρασαν 
οι διορθώσεις τους, θα πάρουν κι αυτοί λεφτά. 

Αρκετοί βέβαια δεν θα βρουν χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους. Εκτός από αυτούς που έχουν 
σφάλµατα στις δηλώσεις, µεγάλη µερίδα του 
αγροτικού κόσµου που θα µείνει απλήρωτη είναι 
και αυτοί που έχουν δηλώσει ενοικιαζόµενα 
αγροτεµάχια και το σύστηµα «χτυπάει» κατά 
τον διασταυρωτικό έλεγχο µε την ΑΑ∆Ε.

Και έτσι όπως έχει πάει το πράγµα, όπως και 
πέρυσι, έτσι και φέτος, δεν θα πρέπει να µιλάµε 
για προκαταβολή και εξόφληση, αλλά για τρείς 
πληρωµές και όποιοι ξεµείνουν πάνε για µέχρι του 
χρόνου! Στα σοβαρά θέµατα και αυτό µε το Εθνικό 
Απόθεµα, αφού δεν θα είναι λίγοι οι αιτούντες 
που θα µείνουν απλήρωτοι. Στα εύκολα ίσως να 
θεωρούνται τα νέα δικαιώµατα που προέκυψαν 
από µεταβιβάσεις, αφού φαίνεται πως αυτές 
διεκπεραιώθηκαν οµαλά…. Λέµε τώρα!  

Το καλό της υπόθεσης, λέµε τώρα, ότι 
ακούγεται πως τα χρήµατα θα µπουν στις 
τράπεζες χωρίς βαλέρ. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι 
θα µπορούν όλοι οι παραγωγοί, ανεξάρτητα µε 
το σε ποια τράπεζα έχουν λογαριασµό, να κάνουν 
αναλήψεις άµεσα, µόλις πιστωθούν τα χρήµατα. 
Στόχος των αρµοδίων, η άµβλυνση των 
αντιδράσεων. Θα είναι τα κοµµένα πολλά, ας 
πάρουν τουλάχιστον λεφτά µήπως µαζευτούν 
οι γκρίνιες, σκέφτηκαν µάλλον οι ιθύνοντες.

Χρήµατα και από τον ΕΛΓΑ, λίγες ώρες πριν 
τα Χριστούγεννα. Και µάλιστα, µε χαρούµενη 
ανακοίνωση για 71 εκατ. ευρώ και πληρωµές 
εντός του χρονοδιαγράµµατος και πολύ νωρίτερα 
από τους 15 µήνες που συνέβαινε παλιότερα. 
Το ότι η εξόφληση του συνόλου των πορισµάτων 
ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2022, µάλλον τους 
περνάει στα ψιλά γράµµατα. Ξέχασαν, που είχαν 
δεσµευτεί ότι οι προκαταβολές θα ξεκινούσαν το 
καλοκαίρι, µετά έφτασε Οκτώβριο και τώρα ακόµα 
κάποιοι δεν έχουν πάρει. Ξέχασαν που έδωσαν 
παράταση στην προθεσµία που οι ίδιοι είχαν 
αρχικά δώσει για εξόφληση έως τέλος του έτους. 

Στα ψιλά γράµµατα και το ότι για την πληρωµή 
χρειάστηκε δεύτερη ενίσχυση από τον κρατικό 
κορβανά. Πρώτα δόθηκαν 30 εκατ. στα ταµεία 
του φορέα και τώρα το νέο κεφάλαιο, λέει 
η επίσηµη ανακοίνωση, «εξασφαλίστηκε από 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την 
πολιτική ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, σε εφαρµογή του 
νόµου 3877/2010 και την εξόφληση αναδροµικών 
οφειλών των προηγούµενων κυβερνήσεων προς 
τον ΕΛΓΑ». Και που είστε ακόµα…. Χρόνια Πολλά, 
να λέµε, Καλά Χριστούγεννα!     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

H
άποψη την οποία θα εκφράσω δεν 
θα µου εξασφαλίσει πολλούς φίλους 
µεταξύ των ιθυνόντων του «πράσι-
νου λόµπι», ωστόσο ο υπουργός Πε-

τρελαίου της Σαουδικής Αραβίας Abdulaziz bin 
Salman έχει δίκιο να προειδοποιεί για µια πιθα-
νή ενεργειακή κρίση από την υποχώρηση των 
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιµα. Και να γιατί.

Ο πρίγκιπας προειδοποίησε ότι η παγκόσµια 
παραγωγή πετρελαίου θα µπορούσε να µειω-
θεί κατά 30 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα µέ-
χρι το τέλος της δεκαετίας, επειδή δεν δαπανώ-
νται αρκετά για την εξερεύνηση και την ανά-
πτυξη νέων πόρων. Φυσικά, µιλάει κυρίως α-
πό την πλευρά του ιδίου συµφέροντός του. Το 
βασίλειό του διατηρεί τεράστια αποθέµατα πε-
τρελαίου κάτω από την άµµο του και κάτω από 
τα ρηχά νερά του Αραβοπερσικού Κόλπου. Ω-
στόσο η προειδοποίησή του δεν είναι εντελώς 
ιδιοτελής. Ο πετρελαϊκός πλούτος της Σαουδι-
κής Αραβίας δεν είναι ανοικτός σε ξένους επεν-
δυτές, εποµένως η έκκλησή του για περισσότε-
ρες επενδυτικές δαπάνες στοχεύει στην πραγ-
µατικότητα στην ενθάρρυνση δυνάµεων αντα-
γωνιστικών προς το βασίλειό του.[…] Στο σενά-
ριο «Βιώσιµης Ανάπτυξης» - το οποίο βλέπει τις 
προηγµένες οικονοµίες να φτάνουν σε µηδενι-

κές καθαρές εκπο-
µπές ρύπων έως το 
2050, την Κίνα πε-
ρίπου έως το 2060 
και όλες τις υπόλοι-
πες χώρες το αργό-
τερο έως το 2070 - η 
πτώση µέχρι το τέ-
λος της τρέχουσας 
δεκαετίας εκτιµάται 

ότι θα είναι µόλις 9 εκατοµµύρια βαρέλια την 
ηµέρα ή 9%. Αυτό θα εξακολουθούσε να αφή-
νει τον κόσµο να χρειάζεται περίπου 90 εκα-
τοµµύρια βαρέλια πετρελαίου την ηµέρα µέ-
χρι το 2030, ένα έλλειµµα προσφοράς 21 εκα-
τοµµυρίων βαρελιών την ηµέρα, σύµφωνα µε 
τον Σαουδάραβα υπουργό. Έχει όµως δίκιο; 

Έχουν εκφοβιστεί ή φοβηθεί τόσο οι πιθα-
νοί επενδυτές από τους περιβαλλοντικούς ακτι-
βιστές που δεν είναι διατεθειµένοι να δαπανή-
σουν κεφάλαια σε νέα παραγωγή πετρελαίου; 
Ο πρίγκιπας Abdulaziz δεν είναι ο µόνος που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Ενέργειας (IEA) είπε κάτι εξαιρε-
τικά παρόµοιο[…]. Αγνοούµε αυτές τις προει-
δοποιήσεις µε δική µας ευθύνη και κίνδυνο. 

Μια πτώση της προσφοράς πετρελαίου κατά 
30 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα µπορεί να 
φαντάζει ως νίκη για τους κοντόφθαλµους πε-
ριβαλλοντικούς ακτιβιστές, ωστόσο χωρίς αντί-
στοιχη πτώση της ζήτησης πετρελαίου, θα έρ-
θει µε έναν αντίτιµο, θα δούµε τιµές πετρελαί-
ου σε επίπεδα που δεν είχαµε ποτέ φανταστεί.

*ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ BLOOMBERG

Κίνδυνοι από τον
πράσινο ακτιβισμό

ΤOY  TΖΟΥΛΙΑΝ ΛΙ*

Ο
µολογώ ότι είναι η πρώ-
τη φορά που ανησυχώ 
τόσο πολύ για το µέλ-
λον των αγροτών στη 

χώρα µας. Κι αυτό γιατί, όχι µό-
νο δεν στηρίζονται οι στυλοβά-
τες της αγροτικής παραγωγής, 
αντίθετα, διευκολύνεται η αρπα-
γή των χρηµάτων και οικονοµι-
κών πόρων που τους αναλογούν.   

Λαθροχειρίες 
ΞΕΚΙΝΑΩ από το τελευταίο. Η χθε-
σινή πίστωση των άµεσων ενισχύ-
σεων, αποτελεί τρανταχτό παρά-
δειγµα περιφρόνησης των πρω-
ταγωνιστών του αγροτικού χώρου 
και αποθέωσης των αφανών «συν-
δαιτυµόνων» που δεν κάνουν τί-
ποτα άλλο από το να εποφθαλµι-
ούν τα ξένα λεφτά και να βάζουν 
χέρι στις αγροτικές επιδοτήσεις. 

Μελομακάρονα 
ΜΕ ΒΑΣΗ την εικόνα που υπάρχει 
για τις πληρωµές, οι καταπατητές 
των δηµόσιων βοσκοτόπων και 
καταχραστές του κοινοτικού χρή-
µατος όχι µόνο δεν χρειάσθηκε να 
απολογηθούν για τα αµαρτήµατά 
τους, αλλά εισέπραξαν πανηγυρι-
κά άλλη µια δόση του τσεκ και λα-
θραίων ενισχύσεων από το εθνικό 
απόθεµα. Προς δόξαν των ακού-
ραστων υπεύθυνων του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και εις υγείαν των κορόιδων.

Αγροφυλακή 
ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ τι υποψιάζοµαι; Ότι 
τα επιπλέον επιλέξιµα στρέµ-
µατα βοσκοτόπων που εξα-
σφαλίζει ο OMNiBUS (Kανο-
νισµός 2017/2393) δεν εί-
ναι συν 20%, όπως λέει τε-
λευταία ο Μελάς αλλά συν 
60% (9,8 εκατ. στρµ) όπως 
έλεγε από την αρχή ο Βάρ-
ρας. Τί κάνουν λοιπόν οι 
σηµερινοί ιθύνοντες; Για 
να σβήσουν τα ίχνη των α-
πατεώνων που έβαλαν χέρι 
σε βοσκοτόπια και εθνικό α-
πόθεµα, αποδέχονται σιωπηρά 

µια λύση του τύπου... ότι έφυγε - 
έφυγε και επιλέγουν να κάνουν 
στο εξής παιχνίδι µε τα υπόλοιπα.  

Της ταλαιπωρίας
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, οι πραγ-
µατικοί αγρότες δικαιούχοι των 
ενισχύσεων ακόµα ταλαιπωρού-
νται. Άλλοι γιατί δεν κούµπωσαν 
οι δηλώσεις καλλιέργειας µε το 
Ε9, άλλοι γιατί δεν κατάφεραν να 
βρουν τον σωστό ΑΤΑΚ (Αριθµός 
Ταυτότητας Ακινήτου) και άλλοι 
γιατί δεν πρόλαβαν να κάνουν 
τις διορθώσεις στην ηλεκτρονική 
βάση του ΟΣ∆Ε. Έτσι θα περιµέ-
νουν διορθωτική  τον Φεβρουάριο.               

Το λες εισόδημα;
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ µόνο η διαχεί-
ριση των κοινοτικών ενισχύσεων, 
που υπονοµεύει τους ασκούντες 
δραστηριότητα στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής. Είναι το γε-
γονός ότι τα περιθώρια κέρδους 
στο συγκεκριµένο τοµέα, στενεύ-
ουν όλο και περισσότερο. Σηµειω-
τέον ότι το µέσο Γεωργικό Οικογε-
νειακό Εισόδηµα ανά εκµετάλλευ-
ση στη χώρα µας αντιστοιχεί στο 
59% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

Υπόλοιπο 28%
Η Ι∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗ των καθηγητών 
του Γεωπονικού για τη νέα ΚΑΠ 
αποδέχεται ότι για το 78% περί-
που των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων της χώρας µας, δηλαδή για  
500.000 αγροτικές µονάδες περί-

που, το Γεωργικό Οικογενεια-
κό Εισόδηµα εξαρτάται σε πο-

λύ µεγάλο βαθµό από την 
ύπαρξη των άµεσων ενι-
σχύσεων.

Πουτ δε κοτς
ΠΟΥ ΠΑΕΙ λοιπόν το πράγ-
µα; Στην εγκατάλειψη - µε-
ταβίβαση των αγροτικών 
γαιών σε νέα σχήµατα. Τι 
θα γίνει όλος αυτός ο κό-
σµος; Θα δείξει!

Για να σβήσουν 
τα ίχνη των 
απατεώνων που 
έβαλαν χέρι σε 
βοσκοτόπια και 
εθνικό απόθεµα, 
αποδέχονται 
σιωπηρά µια λύση 
του τύπου... ό,τι 
έφυγε - έφυγε 
και επιλέγουν να 
κάνουν στο εξής 
παιχνίδι µε τα 
υπόλοιπα
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Εγκαταλειµµένη θα θεωρείται η έ-
κταση αµπελώνα για την οποία δεν 
έχει γίνει τουλάχιστον µία δήλω-
ση συγκοµιδής την τελευταία 5ετία, 
σύµφωνα µε τροποποιητική απόφα-
ση (ΦΕΚ 5822/Β/2021) σχετική µε τη 
διαχείριση του αµπελουργικού δυνα-
µικού. Οι εγκαταλειµµένες εκτάσεις 
θα αφαιρούνται από το αµπελουργι-
κό δυναµικό της χώρας, πάνω στο ο-
ποίο βασίζεται ετησίως ο αριθµός α-
δειών φύτευσης αµπέλου (1% της α-
µπελουργικής έκτασης). 

Ως εκ τούτου, η χορήγηση των νέ-
ων Αδειών Φύτευσης θα γίνει το 2022 
µε βάσει τις µειωµένες εκτάσεις ό-
πως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ που προ-
ειδοποιεί τα τελευταία χρόνια πως 
οι δηλώσεις συγκοµιδής στη χώρα 
µας είναι σταθερά χαµηλές και α-
ναµένονται απώλειες στο ενεργό α-
µπελουργικό δυναµικό. 
Επιπλέον, η υπουργική απόφαση 
προβλέπει την επιβολή προστίµων 
για τις περιπτώσεις καθυστέρησης 
υποβολής ∆ηλώσεων Συγκοµιδής 
για ένα 15νθήµερο, τα οποία αρχί-
ζουν από τα 100 ευρώ όταν η ποσό-
τητα συγκοµιθείσας σταφυλικής πα-
ραγωγής είναι µικρότερη από ένα τό-
νο και φθάνει τα 1.500 ευρώ, όταν 
η ποσότητα συγκοµιθείσας παρα-
γωγής υπερβαίνει τους 100 τόνους.
Αναλυτικότερα η απόφαση µε τίτ-
λο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2454/235853/20/09/2019 υπουρ-
γικής απόφασης «Θέσπιση των ανα-
γκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για 
την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 
και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά µε 
τη διαχείριση αµπελουργικού δυ-
ναµικού» (Β΄ 3645).», αναφέρει µε-
ταξύ άλλων:

Εγκαταλειµµένη έκταση 
αµπελώνα.

β) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως 
εξής: Εγκαταλειµµένη έκταση αµπε-
λώνα.

Για τον προσδιορισµό της εγκατα-

λειµµένης έκτασης αµπελώνα. των α-
µπελουργικών εκµεταλλεύσεων που 
καταγράφονται στο Αµπελουργικό 
Μητρώο πραγµατοποιείται έλεγχος 
από τις ∆.Α.Ο.Κ. Κατά τον έλεγχο επι-
βεβαιώνεται η υποβολή µιας τουλά-
χιστον δήλωσης συγκοµιδής για κά-
θε αµπελοτεµάχιο µε οινοποιήσιµες 
ποικιλίες αµπέλου, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, µε προορισµό την ε-
µπορία. Επιτόπιος έλεγχος, ως προς 
την υφιστάµενη καλλιεργητική κα-
τάσταση των αµπελώνων πραγµα-
τοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον 
για τις περιπτώσεις µη υποβολής του-
λάχιστον µίας δήλωσης συγκοµιδής, 
καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση 
κατ’ εκτίµηση των ∆.Α.Ο.Κ. Μετά τη 
διενέργεια των παραπάνω ελέγχων 
πραγµατοποιείται ενηµέρωση του Α-
µπε- λουργικού Μητρώου.

∆ηλώσεις συγκοµιδής
 ζ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως 

εξής:
1) Η υποβολή της δήλωσης συγκοµι-

δής γίνεται µέσω της αντίστοιχης ψη-
φιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ, κατά 
το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυ-
γούστου κάθε έτους έως και την 15η 
∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.

2) Όλοι οι κάτοχοι αµπελουργικών 
εκµεταλλεύσεων µε οινοποιήσιµες 
ποικιλίες, υποχρεούνται αµέσως µε-
τά το πέρας του τρύγου να υποβάλ-
λουν δήλωση συγκοµιδής, σύµφω-
να µε τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.
(ΕΕ) 2018/273 καθώς και τον εκτελε-
στικό Καν.(ΕΕ) 2018/274, όπως ανα- 
φέρεται στο Παράρτηµα της παρού-
σας στο σηµείο 1.8. ∆ιευκρινίζεται ότι 
στους υπόχρεους υποβολής της δήλω-
σης συγκοµιδής περιλαµβάνονται και:

α) οι παραγωγοί οίνου που είναι κά-
τοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων 
και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά 
να υποβάλουν δήλωση συγκοµιδής 
και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

β) οι αµπελουργοί/παραγωγοί οί-
νου που παραδίδουν τη σταφυλική 
τους παραγωγή σε οινοποιείο προς 
οινοποίηση και η παραγωγή αυτή 
τους επιστρέφεται µε τη µορφή τελι-
κού προϊόντος. Οι εν λόγω αµπελουρ-

γοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβά-
λουν δήλωση συγκοµιδής και εν συ-
νεχεία δήλωση παραγωγής.

γ) οι αµπελουργοί που είναι µέλη 
συνεταιριστικού οινοποιείου ή µέλη 
οργάνωσης παραγωγών αµπελοοι-
νικού τοµέα και παραδίδουν το σύ-
νολο ή µέρος της  παραγωγής τους 
στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποι-
είο ή στο οινοποιείο στο οποίο παρα-
δίδει η εν λόγω οργάνωση παραγω-
γών. Οι εν λόγω αµπελουργοί διατη-
ρούν το δικαίωµα παρασκευής ποσό-
τητας οίνου µικρότερης από 10 εκα-
τόλιτρα µε οινοποίηση για οικογενει-
ακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω 
συνεταιριστικά οινοποιεία ή οµάδες 
έχουν υποχρέωση υποβολής δήλω-
σης παραγωγής.

3) Oι αµπελουργοί κάτοχοι αµπε-
λουργικών εκµεταλλεύσεων µε οινο-
ποιήσιµες ποικιλίες είναι υποχρεωµέ-
νοι να υποβάλλουν µηδενική δήλωση 
συγκοµιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστρο-
φή της ετήσιας σταφυλικής παραγω-
γής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαι-
νοµένων ή και άλλων µεµονωµένων 
περιπτώσεων καταστροφής,

β) κατέχουν νέους αµπελώνες που 
δεν είναι ακόµη παραγωγικοί,

γ) έχουν εγκριθεί/λάβει οικονοµι-
κή ενίσχυση στα πλαίσια του µέτρου 
της .πρώιµης συγκοµιδής. στην εν λό-
γω αµπελοοινική περίοδο.

4) Πριν την οριστική υποβολή των 
δηλώσεων συγκοµιδής είναι σηµαντι-
κό να επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που 
εµπεριέχονται σε αυτές [...].

Υποχρέωση
Όλοι οι κάτοχοι 
αµπελουργικών 
εκµεταλλεύσεων µε 
οινοποιήσιµες ποικιλίες, 
υποχρεούνται αµέσως µετά 
το πέρας του τρύγου να 
υποβάλλουν δήλωση 
συγκοµιδής

Δυναμικό
Σταθερά σε χαµηλό επίπεδο 
σε σχέση µε το ενεργό 
αµπελουργικό δυναµικό της 
χώρας κινούνται οι δηλώσεις 
συγκοµιδής.

Στο 1%
Οι άδειες φύτευσης 
αντιστοιχούν στο 1% των 
εκτάσεων ενεργού 
αµπελώνα στη χώρα µας. 
Σήµερα το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί σε περίπου 6.500 
στρέµµατα.

Χάνεται ο αμπελώνας 
που μένει χωρίς δήλωση 
συγκομιδής στην 5ετία 
Μειώνονται οι ενεργές αμπελοοινικές εκτάσεις, λιγότερες 
και οι άδειες φύτευσης που θα μοιραστούν οι παραγωγοί το 2022 

∆ήλωση και
για κατόχους
τεµαχίων κάτω
από 1 στρέµµα
Παράλληλα, σύµφωνα µε τη 
σχετική τροποποιητική, πλέον είναι 
υποχρεωµένοι και οι αµπελουργοί 
µε λιγότερο από 1 στρέµµα να 
κάνουν ∆ήλωση Συγκοµιδής. 
Συγκεκριµένα καταργείται η 
διάταξη που ανέφερε στο Άρθρο 
14 παράγραφος 4 ότι 
«Απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
συγκοµιδής οι κάτοχοι 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων 
µε οινοποιήσιµες ποικιλίες των 
οποίων το σύνολο της 
αµπελουργικής τους 
εκµετάλλευσης είναι µέχρι και ένα 
(1) στρέµµα.» 
Επιπλέον η διορία για τις δηλώσεις 
συγκοµιδής ορίζεται το διάστηµα 
1η Αυγούστου-15 ∆εκεµβρίου ενώ 
µέχρι σήµερα έληγε η διορία στις 
15 Νοεµβρίου, η οποία όµως 
τυπικά έπαιρνε παράταση. 
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Στις 18-20 Φλεβάρη
η Fruchtwelt
Bodensee
Μία από τις µεγαλύτερες εκθέσεις στο κλάδο 
των οπωρολαχανικών, η «Fruchtwelt 
Bodensee» , θα διεξαχθεί κανονικά στις 18-20 
Φεβρουαρίου, στο Messe Friedrichshafen της 
Βάδης-Βυτεµβέργης, µία µε εκατοντάδες 
εκθέτες από όλο τον κόσµο. Η έκθεση αποτελεί 
πεδίο συζητήσεων και επίτευξης εµπορικών 
συµφωνιών, µε την είσοδο να επιτρέπεται 
αποκλειστικά για τους επαγγελµατίες του 
χώρου. Η διοργανώτρια αρχή έχει ανακοινώσει 
πως θα τηρηθούν όλα τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα για τον COVID-19, σύµφωνα µε το 
πρότυπο 3G των γερµανικών αρχών. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.visit.
fruchtwelt-bodensee.de/en.

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. 

Από 4-6 Φεβρουαρίου 
2022 η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η πιο 
premium έκθεση που στηρίζει 
τους Έλληνες παραγωγούς. η 
έκθεση συνεχίζει για 8η συνεχή 
χρονιά να φιλοξενεί πάνω από 
350 παραγωγούς που έχουν 
βραβευτεί σε ελληνικούς και 
διεθνείς διαγωνισµούς. Για 
πληροφορίες: https://expotrof.
gr/

Επιστρέφει δυναµικά µε 
φυσική παρουσία η Food Expo 
2022 στις 12-14 Μαρτίου 
2022, , σε συνθήκες Covid 
Free στο Metropolitan Expo. 
Για πληροφορίες: https://
foodexpo.gr/

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.

∆ιαγωνισµός
ελαιολάδου Athena
στις 7- 9 Απριλίου
Η Σητεία είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει φέτος 
τον διεθνή διαγωνισµό ελαιολάδου Athena, που 
θα γίνει στις αρχές Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η 

εταιρεία επικοινωνίας και οργάνωσης εκθέσεων 
Vinetum. Στα πλαίσια του διαγωνισµού, 30 
διεθνούς φήµης κριτές από όλο το κόσµο 
αναµένεται να αξιολογήσουν πάνω από 600 
δείγµατα ελαιολάδου απ’ όλη την υφήλιο. Στον 
Athena συµµετέχουν µε προϊόντα τους µερικοί 
από τους πλέον καταξιωµένους ελαιοπαραγωγούς 
της υφηλίου. Η δήλωση συµµετοχής στον Athena 
2022 και η έναρξη αποστολής δειγµάτων στη 
διοργανώτρια εταιρεία Vinetum είναι ήδη δυνατή, 
µέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισµού www.
athenaoliveoil.gr.

ΣΗΤΕΙΑ

Ραντεβού σε 90 
µέρες δίνει 
η ProWein

Επιστρέφει η κορυφαία οινική 
έκθεση ProWein, στο 
Ντίσελντορφ της Γερµανίας, 
το τριήµερο 27-29 Μαρτίου 
2022. Αποτελεί την 
κορυφαία και πιο σχετική 
εµπορική έκθεση στον κόσµο 
για κρασιά και 
οινοπνευµατώδη ποτά µε 
ιστορία 25 χρόνων. Για τρεις 
µέρες, παραγωγοί από όλο 
τον κόσµο θα έχουν την 
ευκαιρία να συναντηθούν µε 
µεγάλες επιχειρήσεις του 
εξωτερικού και να συνάψουν 
εµπορικές συµφωνίες (µέσω 
b2b συναντήσεων), µε 
περισσότερους από 50.000 
φίλους του κρασιού να 
επισκέπτονται την έκθεση. 
Στην φετινή ProWein θα 
τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας για τον COVID-19, 
µε τις κρατήσεις εισιτηρίων 
να έχουν ξεκινήσει. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.prowein.com/en/.

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΒΑ∆Η - ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗ

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

Μέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 
η απογραφή ζωικού κεφαλαίου 
χοίρων. 

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

Έως 31 ∆εκεµβρίου 2021 
αιτήσεις για µετάκληση εποχικών 
εργατών γης µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

Παράταση ως τις 28 
Ιανουαρίου για την παράδοση 
ξηρής σταφίδας.

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.

∆ΕΘ HELEXPO

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αναβολή της 29ης 
Agrotica για 20-23 
Οκτωβρίου 2022

Oι συνθήκες από το µέτωπο της 
πανδηµίας υποχρέωσαν τη 
µεταφορά της πολυαναµενόµενης 
από το κλάδο ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων Agrotica 
να µεταφερθεί για τις 20-23 
Οκτωβρίου 2022, µε το κοινό να 
αποσπά την υπόσχεση πως η 
έκθεση θα επανέλθει δριµύτερη και 
µεγαλύτερη από ποτέ το ερχόµενο 
φθινόπωρο. H διοργανώτρια αρχή 
και οι υποστηρικτές της έκθεσης 
προέταξαν πάνω από όλα την 
ασφάλεια των εκθετών, των 
εργαζόµενων και των επισκεπτών. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://agrotica.helexpo.gr/.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής περιοχή Λάρισας.Τηλ.6973/722978.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χί-
ου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περι-
οχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

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

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

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά 
περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 5 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. 
Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6980/292176.

Πωλούνται 10 γίδες, 2-3 ετών . Τιµή 100 ευ-
ρώ η κάθε µία. Τηλ. 6986/907072.

Πωλούνται 120 αίγες βελτιωµένες, περιοχή 
Τρίπολης. Τηλ. 6985/603508.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός αγελάδων 
ελευθέρας βοσκής στην Εύβοια. Αµοιβή πολύ 
καλή. Τηλ. 6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνα-
τότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε κτηνοτρό-
φους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 6947/509187.

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

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

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

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµορ-
γού φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420.

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

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

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

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

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 Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 6944/985675.

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

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

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµέ-
νος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

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

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

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

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

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθα-
ρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, 
διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκκινου 
χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό. 
Τηλ.6972/285256. 6974/313224.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται κριθάρι κτηνοτροφικό, περιοχή Ταξι-
άρχες Τρικάλων. Τηλ.6980/963635.

Πωλούνται 20 τόνοι καρπού καλαµποκιού 
από χωράφι µε υγρασία 12,8, τιµή 33 λεπτά 
συν φπα ανά κιλό, περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ. 6980/048507. 

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για χωράφια (καλα-
µπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµι-
κή θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορα αγρο-
τεµαχίων καθως και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10 
ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέ-
ντρα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

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

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

 Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για 
φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθι-
ώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

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

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

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

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

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

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για αντί-
στοιχες εργασίες. Τηλ. 6944/252180.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη πε-
ριοχή της Φθιώτιδας,ορεινό, αρδευόµενο από 
γεώτρηση,ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών 
και φωτοβολταικό πάρκο.Τιµή 3.500 ευρώ το 
στρέµµα.Τηλ.6974/426911.

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλι-
έργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά 
στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. 
Τηλ.6949/474535.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρόβα-
τα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια αξί-
ας 1.200 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης Τηλ. 
6948/102420, 6942/226598. 

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη 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 στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 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 κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας Τσά-
νιο. 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 
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα πα-
ρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περι-
οχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

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

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

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

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

Η καταπολέµηση της τουριστικής ε-
ποχικότητας παράλληλα µε την προ-
σέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου, η αποφυγή των 
επιπτώσεων του µαζικού τουρισµού 
και η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας, 
αποτέλεσαν κάποιες από τις παραµέ-
τρους οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν, 
κατά την επιλογή του µοντέλου του 
φυσιολατρικού τουρισµού από τους 
τοπικούς φορείς του ∆ήµου Βόλβης. 

Γιατί όµως βιώσιµος φυσιολατρι-
κός τουρισµός στο ∆ήµο Βόλβη; ∆ι-
αθέτοντας ένα πλούσιο φυσικό περι-
βάλλον, συνδυάζει βουνό, θάλασσα, 
λίµνη, ποτάµια και δάσος, ενώ στα ό-
ρια του βρίσκεται ένας από τους πιο 
σηµαντικού υδροβιότοπους της περι-
οχής, η οµώνυµη λίµνη Βόλβη. Πρό-
κειται για τη δεύτερη σε µέγεθος φυσι-
κή λίµνη της Ελλάδας, µε µέγιστο βά-
θος περίπου τα 23,5 µ. και µε έκταση 
περίπου 68.000 στρέµµατα. Επιπλέ-
ον, ο Ρήχειος ποταµός, συνδέει τη λί-
µνη µε το δυτικότερο τµήµα του Στρυ-
µονικού κόλπου, ο οποίος παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφο-
ρά την ιχθυοπανίδα του. 

Ο ∆ήµος Βόλβης, ως πιλοτική πε-
ριοχή στο συγχρηµατοδοτούµενο 

από το ΕΤΠΑ έργο INTERREG MED 
«SUSTOWNS», µε τη βοήθεια των το-
πικών φορέων της περιοχής, δηµιούρ-
γησε ένα τριήµερο τουριστικό πακέ-
το, µε σκοπό την ανάδειξη των σηµεί-
ων ενδιαφέροντος που έχουν εντοπι-
στεί στα όριά του. Το τουριστικό πα-
κέτο περιλαµβάνει προτάσεις γνωρι-
µίας των επισκεπτών µε τον φυσικό 
πλούτο της περιοχής.

Ένας από τους βασικούς στόχους του 
έργου INTERREG MED «SUSTOWNS» 
αποτελεί η αναζήτηση καλών πρακτι-

κών έτσι ώστε οι µικρές πόλεις και οι-
κισµοί της Μεσογείου να αποφύγουν 
τις συνέπειες από τη βίαιη πτώση του 
τουρισµού λόγω της πανδηµίας αλ-
λά και τον εντοπισµό νέων µεθόδων 
που µπορούν να σταθεροποιήσουν 
τον τουρισµό, χωρίς να επιβαρύνουν 
το περιβάλλον, µέσω του εναλλακτι-
κού-βιώσιµου τουρισµού. Το έργο 
SUSTOWNS στο οποίο συµµετέχουν 
10 εταίροι από 7 χώρες, ξεκίνησε τον 
Νοέµβριο του 2019 και προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

∆ήµοι Βόλβης,
Αριστοτέλη

Η πιλοτική εφαρµογή των 
δράσεων συµµετοχικού σχε-
διασµού έγινε στους ∆ήµους 

Βόλβης και Αριστοτέλη

Ο ∆ήµος Βόλβης διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ενώ στα όριά του βρίσκεται 
ένας από τους πιο σηµαντικού υδροβιότοπους η οµώνυµη λίµνη Βόλβη.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Απόδραση και πόλος 
έλξης η λίμνη Βόλβη
Επαφή με τη φύση προσφέρει ο φυσιολατρικός τουρισμός γύρω 
από τη λίμνη Βόλβη μέσω του INTERREG MED «SUSTOWNS»

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

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

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

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

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

Πωλούνται 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα 
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 τρίσει-
ρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ. 
6977/524520.

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

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

Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιοχή 
Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852 

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

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιοχή 
Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ 
µικρά, 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, σπαστή-
ρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.Τηλ.6937/668219.

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

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

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

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανι-
ζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέ-
τρων, 196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπά-
λιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640 
2108137514.

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

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

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πετρε-
λαίου.Τηλ.6944/614947.

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται αγροτικό όχηµα NISSAN περιοχή Κο-
ρινθία, Τηλ.6944/624443.

Πωλείται καλαµποµάχαιρο Capello 6αρι σπα-
στό µοντέλο του 2007.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

Πωλείται ηλιοµάχαιρο 5αρι µοντέλο 90.Περιοχή 
Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται αγροτικό Mercedes για µεταφορά σιλό.
Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Claas 98αρα 
Maxi.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατάστα-
ση.Tηλ.6978/554824.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κατά-
σταση 4x4. Τηλ. 6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τηλέ-
φωνο Tηλ. 6976/141565.

Συναγερµός για πανώλη 
χοίρων και γρίπη πτηνών
Σε αυξηµένη επιφυλακή είναι οι 
κτηνιατρικές αρχές της χώρας 
µετά τον εντοπισµό κρούσµατος 
γρίπης των πτηνών σε ηµιθανή 
βουβόκυκνο (Cygnus olor) που 
εντοπίστηκε στο δέλτα του Έβρου, 
συνιστώντας αυξηµένη προσοχή 
στους ιδιοκτήτες εκτρεφόµενων 
πουλερικών. Ανησυχία προκαλούν 
και τα νέα κρούσµατα αφρικανικής 
πανώλης χοίρων σε αγριόχοιρους 
στη Βουλγαρία, πολύ κοντά στα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Πλήγµα για τους αγρότες
από τις απεργίες ΠΝΟ
Αποδέκτης µιας ακόµη επιστολής 
διαµαρτυρίας ο πρωθυπουργός 
από τους Αγροτικούς Συλλόγους 
Κρήτης µε αφορµή τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις των ναυτεργατών 
και τα εµπόδια στην απρόσκοπτη 
µετακίνηση ευπαθών αγροτικών 
προϊόντων. Η απεργία συνέπεσε σε 
µία συγκυρία που ο πρωτογενής 
δέχεται πολλαπλά χτυπήµατα από 
αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, 
ελλείψεις σε εργάτες, απώλειες 
στο εισόδηµα λόγω πανδηµίας κλπ.

Ολιστική προσέγγιση για
την αιγοπροβατοτροφία
Στην ανάγκη των κτηνοτρόφων 
της Ροδόπης για σύγχρονη γνώση 
σε θέµατα βιωσιµότητας εστίασε η 
ηµερίδα στην Κοµοτηνή, µε 
αφορµή το δωρεάν πρόγραµµα 
κατάρτισης «Αιγοπρόβατα: 
Ολιστική προσέγγιση της εκτροφής 
µε µειωµένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα» του µη 
κερδοσκοπικού οργανισµού «Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά». Η δράση 
είναι µία από τα 14 προγράµµατα 
σε 21 περιοχές και 7 Περιφέρειες.

Μετάκληση εργατών γης 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου θα είναι 
ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρµα 
για την υποβολή αίτησης για την 
µετάκληση εποχικών εργατών γης. 
Η διαµονή τους θα αφορά χρονικό 
διάστηµα από 30 έως 90 ηµέρες 
µε δυνατότητα παράτασης για 
επιπλέον 90 ηµέρες, δηλαδή, 
συνολικά θα µπορούν οι εργάτες 
γης να παραµείνουν στη χώρα 
για συνολικά 6 µήνες, εφόσον 
θα απασχοληθούν στις αγροτικές 
εργασίες. 



Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ευρωλιγκάτο 
ντέρμπι αιωνίων
Μεγάλη μάχη στο ΟΑΚΑ αυτή την Πέμπτη 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την 
Πέµπτη (23/12, 21:00) τον Ολυµπι-
ακό στο ΟΑΚΑ στο µεγάλο ντέρ-
µπι της 17ης αγωνιστικής της Ευ-
ρωλίγκα. Οι Πράσινοι µπορεί να 
είναι στην προτελευταία θέση της 
βαθµολογίας και να έχουν µόλις 
4 νίκες σε 16 µατς, όµως πάντα 
το ντέρµπι «αιωνίων» είναι σηµα-
ντικό. Από την άλλη ο Ολυµπια-
κός βρίσκεται µόνος στην 3η θέ-
ση της βαθµολογίας και φαίνεται 
πως την 8άδα δεν τη χάνει µέχρι 
το τέλος της κανονικής περιόδου.
Στην Ευρωλίγκα παράλληλα το εν-
διαφέρον συγκεντρώνει το µατς µε-

ταξύ της πρωτοπόρου Ρεάλ Μαδρί-
της εναντίον της ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
την ίδια ηµέρα στις 21.45. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, µπορεί τα 
µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
να έχουν πατήσει «παύση» έως το 
τέλος της χρονιάς, όµως στην Αγ-
γλία η δράση συνεχίζεται µε αµεί-
ωτους ρυθµούς. Συγκεκριµένα την 
Κυριακή 26 ∆εκεµβρίου, η πρώτη 
στη βαθµολογία Μάντσεστερ Σίτι 
αντιµετωπίζει εντός έδρας την πά-
ντα επικίνδυνη Λέστερ. 

Η Λίβερπουλ που βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση, πίσω µόλις 3 πό-
ντους από τους «Πολίτες» θα δώ-
σει τη δική της µάχη ενάντια στην 
Λιντς και θα ελπίζει για στραβο-
πάτηµα στο Έτιχαντ.

Ανοιχτό δρόµο θα βρει η Εθνική µας στην 
προσπάθειά της να ανέβει κατηγορία στο Nations 
League και να αποκτήσει µια παραπάνω ευκαιρία για 
τη συµµετοχή της στο Euro 2024. Η «γαλανόλευκη» 
θα αντιµετωπίσει στον 2ο όµιλο της Γ’ κατηγορίας 
τη Βόρεια Ιρλανδία, τη νικήτρια του µπαράζ 
Κύπρος – Εσθονία και… παραδοσιακά το Κόσοβο.

Βατή κλήρωση 
για Nations League  

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 (Κύπελλο Ελλάδας)

ΟΦΗ - Άρης 15.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ιωνικός – Λαµία 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Βόλος – Παναθηναϊκός 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – ΑΕΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 20.00 Novasports 5HD

Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός 21.00 Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21.45 Novasports 4HD

Βιλερµπάν – Φενέρµπαχτσε 22.00 Novasports Start

Μπάσκετ (NBA)

Μάβερικς - Μπακς 03.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπλέιζερς – Νετς 05.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Ελλάδας)

ΟΦΗ - Άρης 15.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ιωνικός – Λαµία 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Βόλος – Παναθηναϊκός 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – ΑΕΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 20.00 Novasports 5HD

Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός 21.00 Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21.45 Novasports 4HD

Βιλερµπάν – Φενέρµπαχτσε 22.00 Novasports Start

Μπάσκετ (NBA)

Μάβερικς - Μπακς 03.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπλέιζερς – Νετς 05.00 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 24 ∆εκεµβρίου

Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μεγάλα 
τα ρίσκα των 
καλλιεργητών 
για τη νέα χρονιά 

Απαντήσεις   
για δικαιώματα και 
μεταβιβάσεις στην 
ΚΑΠ μετά το ‘22 

Χάνει το τρένο  
του εκσυγχρονισμού 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 
λάθος χέρια το ΟΣΔΕ

Τάσεις φυγής Χάµιλτον
Tα σενάρια που θέλουν τον Λούις 
Χάµιλτον να αποχωρεί από την 
ενεργό δράση πυκνώνουν. 
Ωστόσο, πρόσφατα ανανέωσε το 
συµβόλαιό του µε τη Mercedes 
για δύο ακόµη χρόνια, δηλαδή 
µέχρι το 2023. Ο team principal 
της Mercedes, Τότο Βόλφ, 
επιβεβαίωσε πάντως ότι οι 
σκέψεις είναι υπαρκτές µιλώντας 
για απογοήτευση σχετικά µε το 
χαµένο πρωτάθληµα.

Όλοι για τον Χάαλαντ
Ο Ραλφ Ράνγκνικ πιέζει ώστε 
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να 
αποκτήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ, 
παρά τον έντονο ανταγωνισµό 
για τον επιθετικό της Μπορούσια 
Ντόρτµουντ. Ο ατζέντης του Μίνο 
Ραϊόλα, τόνισε ότι Μπαρτσελόνα, 
Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ 
Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα 
«θέλω» του πελάτη του και να τον 
αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Αποµακρύνεται η άνοδος
Η ΑΕΛ στη µάχη της ανόδου 
έχασε και άλλο έδαφος µετά την 
εκτός έδρας ισοπαλία στην 
Κατερίνη µε τον Πιερικό (0-0) και 
πλέον οι ελπίδες της για γρήγορη 
επάνοδο στη Σούπερ Λιγκ έχουν 
µειωθεί αισθητά και ίσως τις 
τελευταίες να τις εξαντλήσει στην 
εντός έδρας αναµέτρηση µε την 
Ξάνθη. Το µατς αυτό θα διεξαχθεί 
στις 29 ∆εκεµβρίου. Η νέα χρονιά 
θα βρει την ΑΕΛ να δίνει µάχη για 
τη νίκη απέναντι στον Θεσπρωτό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Top 50
KΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
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Με 89 λεπτά το κιλό αγοράζει η ΕΑΣ Νάξου 
πατάτα από τους παραγωγούς του νησιού, 
σε µια εξέλιξη που έρχεται να βάλει σε νέα 
βάση την εγχώρια αγορά πατάτας, όπου 
και στην ηπειρωτική χώρα οι τιµές πολιορ-
κούν  ιστορικά υψηλά µε τη βοιωτική πατά-
τα να φεύγει από το χωράφι στα 59 λεπτά.

Με άλλα λόγια, η αγορά πληρώνει σχε-
δόν τριπλάσια τιµή από πέρυσι, ενώ δεν α-
ποκλείεται περαιτέρω αύξηση λόγω της αι-
σθητά περιορισµένης προσφοράς. Μάλιστα 
στη Νάξο, ιδιωτικό συσκευαστήριο που ανέ-

βασε στα τέλη της προηγούµενης εβδοµά-
δας την τιµή στα 80 λεπτά προκαλώντας την 
ιστορική τιµή των 89 λεπτών της ΕΑΣ, υπο-
χρεώθηκε να απαντήσει µε τιµή 88 λεπτά. 

Παρά τα υψηλά που διαµορφώνει η αγορά 
το τελευταίο διάστηµα, ο προβληµατισµός 
κυριαρχεί στους παραγωγούς, αφού οι πο-
σότητες που διαθέτουν είναι µειωµένες, ενώ 
µπροστά τούς περιµένει µια δύσκολη καλ-
λιεργητική περίοδος αφού το κοστολόγιο 
των περίπου 1.000 ευρώ το στρέµµα, αναµέ-
νεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Στη Νάξο 89 λεπτά η πατάτα
Ιστορικά υψηλά και στην ηπειρωτική χώρα µε επίπεδα 59 λεπτών στο χωράφι
Δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση των τιµών λόγω περιορισµένης προσφοράς

Α1 |  21

Ο
ι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου 
βρίσκονται στα 500 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά δεν ακούγονται 
νέες δουλειές. Τα αποθέµατα λι-

γοστεύουν εποµένως και οι νέες πωλήσεις 
θα γίνονται σε αργούς ρυθµούς. Αναφορι-
κά µε τις νέες εκτάσεις ακούγεται αύξηση 5-
10% ανάλογα περιοχής. Βέβαια όπως σε ό-
λα τα προϊόντα υπάρχει προβληµατισµός α-
ναφορικά µε τα εφόδια και τις ανατιµήσεις. 

  Στην εγχώρια αγορά βάµβακος, φέτος 
είναι τεράστιο το εύρος τιµών ανάλογα µε την 
ποιότητα. Υπάρχουν τα προβροχικά σε πριµ 
περίπου 14-15 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις τιµές Μαρτίου και περίπου στα 2-3 σεντς 
ανά λίµπρα πριµ για τα βαριά χρώµατα. Στο 
ενδιάµεσο φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες 
κατηγορίες, εντούτοις τέτοιες διαφορές δεν 
είχαµε στο πρόσφατο παρελθόν. Τα βαριά 
µεταβροχικά µας βαµβάκια πιάνουν περί-
που 108 σεντς ανά λίµπρα.

  Στο αιγοπρόβειο κρέας για το σύνολο 
της ΕΕ, η παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί 
ελαφρά κατά 3,5% ετησίως 2021-2031 (έ-
ως 660.000 τόνους), σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Κοµισιόν. Οι εξαγωγές ζώντων ζώ-
ων στην ΕΕ αναµένεται να µειωθούν έως το 
2031 σε 38.000 τόνους -33% σε σύγκριση 
µε το 2021). Όσον αφορά τις  τιµές για το 
αιγοπρόβειο κρέας στην ΕΕ, µετά την κο-
ρύφωση το 2021, αυτές θα ακολουθήσουν 
ανοδική τάση, ακολουθώντας τις εξελίξεις 
στις τιµές της παγκόσµιας αγοράς. 

Κρατά τα 500 
ευρώ η εξαγωγή 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/12

455,64

25/11 02/12

441,11

447,45

441,14441,26

09/12 16/12

Δυσκολίες
Το κοστολόγιο των 1.000 ευρώ το 

στρέµµα, θα επιβαρυνθεί από ανατι-
µήσεις 300% στα εφόδια, 70% στο 

πετρέλαιο, 250% στο ρεύµα

Εισαγωγές 
Οι εισαγόµενες γαλλικές 
πατάτες φτάνουν µε 42 

λεπτά και φεύγουν από τους 
χονδρεµπόρους στα 45 λεπτά

Αγορά
Στο Νευροκόπι οι τιµές για την 

πρώτη ποιότητα τείνουν να υπερ-
βούν τα 45 λεπτά το κιλό και στη 
Βοιωτία φτάνουν στα 58 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Τεράστιες οι διαφορές τιµών µεταξύ προβροχικών και µεταβροχικών 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Συσσώρευση στο δείκτη 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.

Σταθεροποιείται στα 275 ευρώ 
ο τόνος η τιµή παραγωγού για 
το κτηνοτροφικό καλαµπόκι 
στη λίστα της Μπολόνια. 

Ενισχύεται κατά 5 ευρώ ο τόνος η 
τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 365 ευρώ. 

Στα 3,34 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

Υποστηρικτικά θεµελιώδη στη διε-
θνή αγορά βάµβακος εντοπίζουν ό-
λο και περισσότεροι αναλυτές, που 
παραδέχονται ωστόσο ότι η χρηµατι-
στηριακή τιµή του προϊόντος βρίσκε-
ται σε µια πολυήµερη περίοδο συσ-
σώρευσης και ακόµα δεν είναι ευδι-
άκριτη η κατεύθυνση που θα πάρει 
ο δείκτης τις επόµενες εβδοµάδες.

Στην εγχώρια αγορά, το σύσπο-
ρο, για παράδοση στην πόρτα του 
εκκοκκιστηρίου διαµορφώνεται πέ-
ριξ των 67 λεπτών το κιλό, χωρίς τα 
πριµ ποιότητας, ενώ στις περιπτώ-
σεις παραγωγών που δεν έχουν φι-
ξάρει ακόµα παραγωγή µε προβρο-
χικά βαµβάκια, τα deals που συζη-
τιούνται προβλέπουν υψηλότερα ε-
πίπεδα, δεδοµένης της ζήτησης που 
αναπτύσσεται για τη συγκεκριµέ-
νη ποιότητα από τα εκκοκκιστήρια. 
Άλλωστε οι εκκοκκιστές έχουν εξα-
σφαλίσει υψηλό πριµ για τα προ-

βροχικά, που σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ µπορεί να φτάσει ακόµα και τα 
15 σεντς πάνω από την τιµή Μαρτί-
ου 2022 στο χρηµατιστήριο της Νέ-
ας Υόρκης (106 σεντς ανά λίµπρα).

Έπειτα από τη βεβιασµένη διόρ-
θωση στον απόηχο της νέας µετάλ-
λαξης του κορωνοϊού, η διεθνής τι-
µή δεν έχει ανακάµψει ακόµα στα υ-
ψηλά που σχηµάτιζε τον Ιανουάριο, 
αν και την περασµένη εβδοµάδα έ-
γιναν προσπάθειες να σπάσει η α-
ντίσταση των 109 σεντς στα συµβό-
λαια Μαρτίου 2022, χωρίς όµως επι-
τυχία. Πάντως, η τιµή για τα συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου 2022, δηλαδή για 
βαµβάκι της επερχόµενης σοδειάς, 
επέστρεψε ξανά στα 90 σεντς ανά λί-
µπρα, κάτι που δηµιουργεί αξιώσεις 
στην αγορά για προσέγγιση του ε-
νός δολαρίου και για την επερχόµε-
νη σοδειά. Σε αυτήν την απόσταση 
των 16 µε 17 σεντς ανάµεσα στην 
τιµή της τρέχουσας σοδειάς και της 
επερχόµενης είναι που εστιάζουν 
πλέον οι διεθνείς αναλυτές, λέγο-

ντας πως όταν έρθει η στιγµή «να 
ρολάρουν» τα συµβόλαια, η αγορά 
εµφανίσει είτε µια κατακόρυφη ά-
νοδο, είτε µια απότοµη διόρθωση.

Πάντως στα θεµελιώδη, φαίνεται ότι 
η παγκόσµια κατανάλωση για το 2022 
θα ξεπεράσει τα 123 εκατ. δέµατα, µε 
τη φετινή παραγωγή να βρίσκεται ο-
ριακά κάτω από τα 120 εκατ. δέµατα.

Εφόσον δεν κλιµακωθούν κι άλλο 
οι επιπλοκές στο κοµµάτι των µεταφο-
ρών, κάτι που θα άφηνε ουρά αποθε-
µάτων για τη σοδειά του 2022, τότε τα 
θεµελιώδη παραµένουν ταγµένα για 
την άνοδο, σε αρµονία µε τους µεσο-
πρόθεσµους και µακροπρόθεσµους 
δείκτες της τεχνικής εικόνας, που υ-
παγορεύουν επίσης άνοδο.

Θεµελιώδη και τεχνικοί δείκτες δείχνουν άνοδο 
 Υψηλό πριµ για προβροχικά βαµβάκια, ακόµα και στα 15 σεντς πάνω από την τιµή Μαρτίου 2022
 Ταγµένα στην άνοδο τα θεµελιώδη, αν δεν κλιµακωθούν κι άλλο οι επιπλοκές στις µεταφορές

Με τον ∆εκέµβριο να 
τελειώνει, οι σπορές στην 
Απουλία βρίσκονται µόλις 
στο 10%, αφού το βροχερό 
φθινόπωρο δεν άφησε πολλά 
περιθώρια στους Ιταλούς 
παραγωγούς να µπουν στα 
χωράφια. Πλέον, αρκετοί 
βλέπουν ότι και οι τιµές στις 
εισροές είναι αρκετά υψηλές, 
µε τα ιταλικά Μέσα να 
περιγράφουν ότι µερίδα 
παραγωγών περιορίζει τις 
εκτάσεις, µη θέλοντας να 
πάρει το ρίσκο µιας ακριβής 
καλλιέργειας που η αγορά 
ενδέχεται να µην πληρώσει 
το 2022. Το ρίσκο έγκειται 
και στις καιρικές συνθήκες, 
αφού οι καθυστερηµένες 
σπορές προϋποθέτουν έναν 
ευνοϊκό ανοιξιάτικο καιρό 
προκειµένου να µπορέσει η 
καλλιέργεια να αναπτυχθεί 
οµαλά. Πάντως η αγορά έχει 
σταθεροποιηθεί πέριξ των 
535 ευρώ, ενώ οι αναλυτές 
εκτιµούν πως οι υψηλές τιµές 
θα διατηρηθούν και για την 
επόµενη εµπορική περίοδο.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ 
ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΤΟ 2022

Έχει ενταθεί σηµαντικά η µεταβλητότητα στις 
τελευταίες συνεδριάσεις κι αυτό οφείλεται στα 
«σκαµπανεβάσµατα» των αγορών εξαιτίας των φόβων 
για την οικονοµία λόγω της µετάλλαξης «Όµικρον». 
Παράλληλα πλησιάζουµε προς το τέλος του έτους, 
οπότε συνήθως γίνονται ανακατατάξεις τοποθετήσεων 
από πλευράς κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το βαµβάκι 
έκανε ένα δυνατό ανέβασµα προς τα 109 σεντς για 
να ξαναγυρίσει σε µια µέρα στα 105-106 σεντς. Στη 
φυσική αγορά οι εξαγωγές των ΗΠΑ παραµένουν 
δυνατές, στη Βραζιλία οι καθυστερήσεις φορτώσεων 
προκαλούν έξτρα πονοκέφαλο στους αγοραστές.  

ΝEA ΥOΡKH
Το εύρος των τιµών ανάλογα ποιότητας και χρώµατος, 
είναι φέτος τεράστιο. Τα προβροχικά βαµβάκια, τα 
οποία είναι σε έλλειψη πληρώνονται πολύ ακριβά από 
τους κλώστες που τα χρειάζονται άµεσα (π.χ. 
καθυστερήσεις άλλων φορτώσεων). Ενώ τα βαριά 
µεταβροχικά πληρώνονται τουλάχιστον 10 σεντς ανά 
λίµπρα χαµηλότερα. Φυσικά ανάµεσα στα δύο άκρα 
υπάρχουν και ενδιάµεσες κατηγορίες που πιάνουν 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου περίπου 7 σεντς ανά 
λίµπρα. Λόγω των ηµερών οι νέες πωλήσεις και 
διαπραγµατεύσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά και 
αναµένεται επαναδραστηριοποίηση µε το νέο έτος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Περί τα 67 λεπτά το σύσπορο 
για παράδοση στο εκκοκκιστήριο.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
Η τιµή για τα συµβόλαια 

∆εκεµβρίου 2022 στα 90 

σεντς δηµιουργεί αξιώσεις 

για 1 δολάριο στη νέα σοδειά

Συνεδρίαση 20/12/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  105,54 -1,76

Μάιος ‘22 103,83 -1,87 
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Συγκρατηµένη εµφανίζεται η ζή-
τηση για το ελληνικό λεµόνι, µε 
τους παραγωγούς να υπόκεινται 
αθέµιτο ανταγωνισµό από τη γει-
τονική Τουρκία, όπου τα πολύ χα-
µηλά κοστολόγια δίνουν πρόκρι-
µα στους Τούρκους εξαγωγείς, 
κρατώντας την τιµή χαµηλά αυ-
τή την περίοδο για το ελληνικό 
προϊόν, στα 30 λεπτά καθαρά 
στο παραγωγό τόσο στην εσω-

τερική αγορά όσο και για εξα-
γωγές. Η ποσότητα φέτος είναι 
κατά 25-30% µειωµένη σε σχέ-
ση µε πέρυσι, κυρίως λόγω του 
παρατεταµένου καύσωνα και τις 
προσβολές από τετράνυχο, προ-
βληµατίζοντας τους καλλιεργη-
τές, µε την συγκοµιδή των πρώ-
ιµων Intertonato να ολοκληρώ-
νεται µέχρι τέλος του έτους, ενώ 
των Μαγληνών έως τα τέλη Μαρ-

τίου. Η τιµή των 30 λεπτών καθα-
ρά δεν είναι καθόλου ικανοποι-
ητική όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο Κώστας Πάππας, αντιπρόεδρος 
του Α.Σ. Κιάτου – Τραγάνας, ανα-
φέροντας πως όσο και να γίνεται 
προσπάθεια να συµπεστούν τα 
κόστη εισροών, ο διπλασιασµός 
της ∆ΕΗ, και εν γένει το κύµα α-
νατιµήσεων καθιστούν τη καλ-
λιέργεια λεµονιού µη βιώσιµη.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Μία διαφορετική κατάσταση 
σε σχέση µε πέρυσι περιγρά-
φουν παραγωγοί Ναβαλίνας 
στην Agrenda µε το προϊόν να 
µην έχει ζήτηση στις ευρωπαϊ-
κές αγορές και τις τιµές να πέ-
φτουν στα 16-18 λεπτά καθα-
ρά στο παραγωγό στην Αιτω-
λοακαρνανία. 

Kαλύτερη είναι η επικρατού-
σα κατάσταση στην Αργολίδα, ό-
που οι τιµές παραγωγού κυµαί-
νονται οριακά πάνω από το ψυ-
χολογικό όριο των 20 λεπτών, 
µε σοβαρά προβλήµατα έλλει-
ψης ζήτησης και την εσωτερική 
αγορά να αδυνατεί να απορρο-
φήσει διαχρονικά µεγάλες πο-
σότητες και σε καλύτερες τιµές. 

Η έλλειψη ζήτησης αποτυπώ-
νεται ξεκάθαρα και στα νούµερα 
που δίνει ο Σύλλογος Εξαγωγέ-
ων Incofruit – Hellas, ο οποίος α-
ναφέρει πως οι εξαγωγές πορτο-
καλιών µέχρι στιγµής είναι µειω-
µένες φέτος κατά περίπου 15%, 
σε σχέση µε τις αντίστοιχη χρο-
νική περίοδο πέρυσι στις αρχές 
∆εκεµβρίου (29.145 τόνοι φέτος 
έναντι 34.461 τόνοι πέρυσι). Οι 
τιµές είναι εµφανώς µειωµένες, 
παρά το γεγονός ότι η παραγω-
γή είναι µικρότερη κατά 30%, α-
ποτέλεσµα της µικρής παραγω-
γικότητας των µεγάλων σε ηλι-
κία δέντρων και των επιπτώσε-
ων του παγετού της Άνοιξης. Οι 
κοπές είχαν ξεκινήσει δυναµι-
κά και φέτος µε καλές τιµές στα 
µέσα Νοεµβρίου στα 35-40 λε-

πτά καθαρά στην Αργολίδα και 
5 λεπτά κάτω στα 30 µε 35 στο 
Μεσολόγγι, ενώ παραγωγοί δή-
λωναν τότε αισιόδοξοι πως όταν 
«ανέβουν τα σάκχαρα στο 12» 
στα τέλη Νοεµβρίου η τιµή θα 
σταθεροποιηθεί στα 25 λεπτά, 
την ίδια τιµή δηλαδή που επι-
κρατούσε την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο στην αγορά. Οι προ-
βλέψεις των παραγωγών απο-
δείχθηκαν τελικώς υπεραισιό-
δοξες µε τα αίτια της νέας κατά-
στασης να εντοπίζονται στις µα-
ζικές εξαγωγές φθηνών πορτο-
καλιών Τρίτων Χωρών στις ευ-

ρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έ-
χουν ρίξει το προϊόν στα 15 λε-
πτά. Mία τιµή που δεν µπορούν 
να «σηκώσουν» οι Έλληνες καλ-
λιεργητές, οι οποίοι προβάλλουν 
τις µεγάλες αυξήσεις στα καλλι-
εργητικά κόστη ως το λόγο που 
οι τιµές που επικρατούν στην α-
γορά αυτή την περίοδο είναι µη 
βιώσιµες. 

Iκανοποιητικές τιµές 
για Κληµεντίνες

Ικανοποιηµένοι δηλώνουν οι 
παραγωγοί Kληµεντίνης στην 
Agrenda, µε το προϊόν τους να 
εµφανίζει ισχυρή ζήτηση στο ε-
ξωτερικό και τις κοπές να πραγ-
µατοποιούνται σήµερα µε τι-
µές πέριξ των 30 λεπτών κα-
θαρά στην τσέπη του παραγω-
γού. Aνά περιπτώσεις οι τιµές 
για µικρές και καλές ποιότη-
τες σπάνε το φράγµα των 40 
λεπτών, µία χρονιά όπου δεν 

παρουσιάζεται µεγάλη µείωση 
παραγωγής όπως τα πορτοκά-
λια, µε την διαφορά να περιορί-
ζεται σε µονοψήφια ποσοστά α-
νά περιοχή, µε εξαίρεση την Άρ-
τα όπου η µείωση είναι της τά-
ξης του 40%. Μέχρι στιγµής έχει 
µαζευτεί το 80% του προϊόντος 
και όπως αναφέρουν παραγω-
γοί, η ζήτηση είναι τόσο έντονη 
για το προϊόν στο Μεσολόγγι, 
που κόβονται ακόµα και τα χα-
λαζόπληκτα µανταρίνια µε 20 
λεπτά στο παραγωγό, µε την υ-
ψηλή ζήτηση για τις κληµεντί-
νες να αναµένεται να ωθήσει 
ψηλά τις τιµές και στις πρώτες 
κοπές ποικιλίας Νόβα από τα 
τέλη ∆εκεµβρίου. Όπως τονί-
ζουν παραγωγοί, µπορεί µεν 
τα κόστη να αυξήθηκαν αλλά 
η ισχυρή ζήτηση και οι ικανο-
ποιητικές τιµές, αποκύηµα της 
πολύ καλής φετινής ποιότητας 
του προϊόντος, επέτρεψαν στους 
παραγωγούς να γλυτώσουν ά-
σχηµες καταστάσεις που πλήτ-
τουν άλλα αγροτικά προϊόντα 
στα τέλη του 2021.

Έλλειψη ζήτησης για Ναβαλίνες, τα 40 λεπτά 
αγγίζουν στην Αργολίδα οι Κληµεντίνες
Μειωµένες κατά 15% οι εξαγωγές στα πορτοκάλια σύµφωνα µε τον Incofruit-Hellas  

Αθέµιτος ανταγωνισµός και αυξηµένα κόστη 
ταλαιπωρούν φέτος τα ελληνικά λεµόνια 

ΝΟΒΑ
Η υψηλή ζήτηση από το 

εξωτερικό για κληµεντίνες 

αναµένεται να ωθήσει ψηλά 

και τις τιµές στις πρώτες 

κοπές ποικιλίας Νόβα, που 

αναµένεται να αρχίσουν τέλη 

∆εκεµβρίου και να ενταθούν 

τον Γενάρη

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
Μειωµένες οι εξαγωγές 

πορτοκαλιών φέτος κατά 

περίπου 5.300 τόνους

Ο
ι τιµές εξαγωγής για το 
σκληρό σιτάρι στην εγ-
χώρια αγορά κυµαίνο-
νται στα 500 ευρώ ο τό-

νος FOB λιµάνι µας για τα µέτρια 
σιτάρια µε τη διαθεσιµότητα να εί-
ναι περιορισµένη. Έχουν πουλη-
θεί πάρα πολλά για εξαγωγή, αλ-
λά και για την τοπική αγορά, επο-
µένως είναι λογικό η προσφορά 
να µειώνεται. Σχετικά µε τις σπο-
ρές φαίνεται οι εκτάσεις να είναι 
αυξηµένες κατά 5-10% σε σχέση µε 
πέρυσι. Εποµένως λογικά τα σιτά-
ρια θα είναι περισσότερα στη νέα 
σεζόν, αλλά η διαθεσιµότητα µέ-
χρι τότε µετρηµένη.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
Φότζια παρέµειναν σταθερές για άλ-

λη µια εβδο-
µάδα. Συγκε-
κριµένα, για 
τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 79 

kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 535-540 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 525-530 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία κατόπιν της πρόσφατης α-
νόδου, οι τιµές έµειναν σταθερές 
στα 460 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι. Σε αυτό βοήθη-
σε η πρόσφατη µεγάλη αγορά της 
Τυνησίας, αλλά και το γεγονός πως 
η στατιστική υπηρεσία του Καναδά 
µείωσε για άλλη µια φορά την ε-
κτίµηση φετινής παραγωγής κατά 
900.000 τόνους φτάνοντας στο αρ-
νητικό ρεκόρ των 2,7 εκατ. τόνων.

Ο Καναδάς είναι σχεδόν εκτός α-
γοράς, λόγω των φετινών µεγάλων 
προβληµάτων παραγωγής. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
έχουµε νευρικές συνεδριάσεις, ό-
πως δηλαδή και στα περισσότερα 
χρηµατιστήρια, οι οποίες οφείλο-
νται στην αποτίµηση της «Όµικρον» 
µετάλλαξη. Παράλληλα η συγκοµι-
δή σίτου σε χώρες του νότιου ηµι-
σφαιρίου επιβεβαιώνουν τις υψη-
λές προσδοκίες και αυτό φυσικά 
πιέζει τις τιµές µαλακού. Έχουµε 
το ίδιο µοτίβο συνεδριάσεων και 
στη Γαλλία, µε τις τιµές να κυµαί-
νονται κοντά στα 280 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΦΕΡΝΕΙ 
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Ξαφνικό φρένο πάτησε η εγχώρια αγορά αµνοεριφίων τη βδοµάδα πριν τα Χριστούγεννα, µε τους κτηνοτρόφους στη Βόρεια Ελλάδα  να κάνουν 
λόγο για τα γνωστά «παιχνίδια» των εµπόρων, που αποσκοπούν στο να τους αναγκάσουν να πουλήσουν το βιος τους σε χαµηλότερες τιµές.

∆ιατηρείται το ανοδικό µοµέντουµ στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά πρόβειου κρέατος, µε την προσφορά να παραµένει 
στα χαµηλά του εύρους και το 2022, όσο η τάση ενίσχυ-
σης της κατανάλωσης έρχεται να λειτουργήσει υποστη-
ρικτικά για τις τιµές παραγωγού. Τα παραπάνω προκύ-
πτουν από σχετική έκθεση της γενικής γραµµατείας Γε-
ωργίας της Κοµισιόν η οποία παραθέτει τις προοπτικές 
της εν λόγω αγοράς σε βάθος 10ετίας. Μετά την κορύ-
φωση που σηµειώθηκε το 2021, οι τιµές στην ευρωπαϊ-
κή αγορά θα παραµείνουν στα υψηλά του εύρους, επηρ-
ρεασµένες άλλωστε και από τις ευρύτερες εξελίξεις στις 

παγκόσµιες αγορές. Υποστηρικτικά για τις τιµές στην Ευ-
ρώπη λειτουργούν οι περιορισµένες εισαγωγές πρόβει-
ου κρέατος από τη Νέα Ζηλανδία, εξαιτίας της ζήτησης 
από την Κίνα αλλά και των επιπλοκών στο κοµµάτι των 
µεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 2021, σε 
παλαιότερη έκθεσή της η DG Agri της Κοµισιόν, είχε µε-
τρήσει µείωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες στο 18%.

Σε βάθος δεκαετίας τώρα, η παραγωγή στην ΕΕ ανα-
µένεται να αυξάνεται µε ρυθµό 3,5% κάθε χρόνο, προ-
σεγγίζοντας τους 660.000 τόνους µέχρι το 2031, αν και 
η κατάσταση στην εγχώρια παραγωγή δείχνει ότι το συ-
νολικό κοπάδι της χώρας, βαίνει µειούµενο. Παράλλη-
λα πάντως αναµένεται ότι θα αυξηθεί και η κατά κεφα-
λήν κατανάλωση εντός του µπλοκ, που θα φτάσει τα 1,4 
κιλά, κάτι που αποδίδεται εν µέρη και στην ανάπτυξη νέ-
ων καταναλωτικών προτύπων. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

«ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 3-4 ηµέρες, στην 
περιοχή της Ξάνθης, αλλά και σε 
ένα βαθµό και στην υπόλοιπη 
Θράκη, οι τιµές στο αρνί για ζων 
βάρος ήταν στα 4,20 – 4,30 ευρώ 
το κιλό, που σηµαίνει γύρω στα 
7 ευρώ το κιλό σε σφάγιο. Πλέ-
ον, όµως, έµποροι ισχυρίζονται 
πως η αγορά δεν τραβάει και έ-

χουν κατεβάσει την τιµή για το 
ζων βάρος στα 3,50- 3,60 ευρώ 
το κιλό και αν θέλουν οι παρα-
γωγοί. Μάλιστα ακούστηκε πως 
σε έµπορο επεστράφη ένα αυτο-
κίνητο µε αρνιά που είχε προο-
ρισµό για την Ιταλία», ανέφερε 
στην Agrenda ο παραγωγός, Θα-
νάσης Λουκµακιάς από τη Ξάνθη. 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ στα αρνιά δια-
κρίνει από την περασµένη Τρίτη 
και ο παραγωγός ∆ηµήτρης Μό-
σχος από την Καστοριά. Όπως µας 
είπε, ενώ οι προηγούµενες ηµέρες 
που ήταν σε εξέλιξη και οι εξαγω-
γές, τα µικρά σφάγια έπιαναν και 
7 ευρώ το κιλό, πλέον έχουν πέσει 

στα 6,50 – 6,80 ευρώ το κιλό και 
ανάλογα κινούνται και οι πωλή-
σεις σε ζων βάρος, οι οποίες πλέον 
είναι στα 3,80 ευρώ το κιλό. Την 
κάµψη των τιµών για τα αµνοερί-
φια, παραδέχεται και ο παραγω-
γός ∆ηµήτρης Παπαδάκης από τη 
Χαλκιδική. 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ και από τις 
δύο πλευρές είναι πιθανή, εκτίµησε 
πάντως ο ίδιος, ενώ παραδέχθηκε 
πως «η αλήθεια είναι πως τις τιµές 
της περασµένης εβδοµάδας, που 
µεταφράζονται στα 14 ευρώ το κι-
λό στο κρεοπωλείο για το κατσι-

κάκι και στα 12 ευρώ το κιλό για 
το αρνί, µπορεί να τις σηκώνει η 
ιταλική αγορά, δεν µπορεί, όµως, 
να τις αντέξει η τσέπη του Έλλη-
να καταναλωτή. Γι’ αυτό και η α-
γορά δεν κρατήθηκε στα επίπεδα 
αυτά και τελικά έκατσε».

Ο Ι∆ΙΟΣ, πάντως, δεν έκρυψε την 
ανησυχία του ότι οι κτηνοτρόφοι 
τελικά θα αναγκαστούν να υποκύ-
ψουν, δεδοµένου ότι και το γάλα έ-
χει πλέον πολύ καλή τιµή και έτσι 
δεν τους συµφέρει να κρατούν τα 
αµνοερίφια µέσα στις στάνες και να 
τα ταΐζουν µε γάλα. Για τιµές που 
κυµαίνονται αυτές τις ηµέρες στα 

6-6,5 ευρώ στα αρνιά γάλακτος, µι-
λά ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώ-
στας ∆ουνάκης, σηµειώνοντας ότι 
στον Έβρο δεν έχει πολλά αµνο-
ερίφια αυτή την εποχή, καθώς ο 
προγραµµατισµός των παραγω-
γών, σε σχέση µε τις γέννες, γίνε-
ται µε προσανατολισµό το Πάσχα.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ την προηγούµενη εβδο-
µάδα, όπως σηµειώνει, λόγω και 
των εξαγωγών, ήταν δυσεύρετα και 
οι τιµές τους για το µεν κατσικάκι 
είχαν διαµορφωθεί στα 9 ευρώ το 
κιλό σφάγιο και στα 7 ευρώ το κι-
λό για το αρνάκι. «Πλέον οι τιµές έ-
χουν υποχωρήσει σε 7 ευρώ για το 

κατσικάκι και στα 5,5-6 ευρώ για το 
αρνί. Οι κτηνοτρόφοι σήµερα που 
µιλάµε (σ. σ. Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου) 
δεν τα δίνουν σε αυτές τις τιµές. Ό-
λα όµως θα παιχτούν µέχρι την Πέ-
µπτη 23 του µήνα, γιατί την Παρα-
σκευή, παραµονή Χριστουγέννων, 
δεν γίνονται σφαγές». 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ως βασικός τροφοδό-
της της αγοράς τη χειµερινή περίοδο, 
οι τιµές διαµορφώνονται στα 6 ευρώ 
στο σφαγείο για αρνιά και κατσίκια, 
έχοντας νωρίτερα φτάσει τα υψηλά 
των 7,20 ευρώ και των 9 ευρώ αντί-
στοιχα. Σηµειώνεται ωστόσο ότι και 

η προσφορά από παραγωγούς είναι 
περιορισµένη, µε το µεγαλύτερο ό-
γκο των παραγγελιών για εξαγωγή 
να έχει καλυφθεί όλο το προηγού-
µενο διάστηµα. Στα υψηλά του εύ-
ρους και η τιµή της προβατίνας, στα 
3,80 ευρώ το κιλό. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Σε ανοδική τροχιά και τη νέα 
χρονιά οι τιμές παραγωγού
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Με τιµή για το αρνί στα 6 ευρώ κλείνει η χειµερινή σεζόν

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ (ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ)

ΤΙΜΕΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΝ ΒΑΡΟΣ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τις νέες 
οικολογικές κάρτες από 99% 
ανακυκλωμένα υλικά 

παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς. 
Ο ανασχεδιασμός των καρτών 
περιλαμβάνει καινοτομίες όπως: 
Φιλικότητα προς το περιβάλλον, 
μοντέρνα εικαστικά, ευαισθησία προς 
τον άνθρωπο (ένδειξη γραφής 
braille), νέες συνοδευτικές 
επιστολές. Επίσης όπως ανακοίνωσε 
η Τράπεζα φέτος τα Χριστούγεννα 
αντί εταιρικού δώρου σε πελάτες και 
συνεργάτες της, συμβάλλει στο έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS και 
στηρίζει ένα ισότιμο αύριο για όλους.

VIVARTIA: Σε συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 
2021, αποφασίστηκε ομόφωνα η 
έγκριση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης, που αφορά την 
απόκτηση από την εταιρεία με την 
επωνυμία VIVARTIA Συμμετοχών 
ΑΕ και διακριτικό τίτλο VIVARTIA 
Συμμετοχών αποκλειστικού ελέγχου 
επί της εταιρείας με την επωνυμία 
Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη 
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 
Τροφίμων (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) και 
της εταιρείας με την επωνυμία Άλεσις 
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ).

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Η εταιρεία 
ανακοινώνει ότι κατά την έκτακτη 
γενική συνέλευση των μετόχων της 
εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 
6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί 
του συνόλου των μετόχων, η διανομή 
κερδών ποσού 2.271.300,00 ευρώ 
(μεικτό ποσό) ή 0,339 ευρώ ανά 
μετοχή (μεικτό ποσό). Η καταβολή της 
διανομής ξεκινά 28 Δεκεμβρίου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Η απρόσμενα ταχεία επιβράδυνση της Κί-
νας στέλνει ένα γνώριμο σήμα, πως όπως 
πάει η χώρα, έτσι πάει και η παγκόσμια οι-
κονομία. Μόνο που η Κίνα μπορεί να μην 
έχει πια τόση σημασία, όσο είχε κάποτε».

Αυτό αναφέρει άρθρο των Financial 
Times, σύμφωνα με το οποίο η ασιατική 
υπερδύναμη δεν είναι πλέον η ατμομηχα-
νή της παγκόσμιας ανάπτυξης κι αυτό φά-
νηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Το πιο δραματικό είναι πως η συσχέτιση 
μεταξύ της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κίνας 
και των άλλων αναδυόμενων αγορών μει-
ώθηκε από το 2015 από το σχεδόν τέλειο 
(πάνω από 0,9) στο σχεδόν ανύπαρκτο (κά-
τω του 0,2). Το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έ-
τους, η Κίνα εμφάνισε ρυθμό ανάπτυξης 
σημαντικά βραδύτερο απ’ ότι οι άλλες α-
ναδυόμενες αγορές για πρώτη φορά με-
τά από τρεις δεκαετίες, κάτι που μπορεί να 

αποτελεί ένδειξη των μελλούμενων. Σύμ-
φωνα με τους FT, η Κίνα στρέφεται προς 
τα μέσα, αντικαθιστώντας το αναπτυξιακό 
μοντέλο που είχε «οδηγό» το εμπόριο, με 
νέο στο οποίο «οδηγός» είναι οι εγχώρι-
οι καταναλωτές. Οι εξαγωγές έχουν μειω-
θεί ως ποσοστό του ΑΕΠ της Κίνας από ά-
νω του 35% το 2010, σε λιγότερο από 20%.

Στο μεταξύ, στο μέτωπο των πληθωρι-
στικών πιέσεων πληθαίνουν οι φωνές ότι 
η ευρωζώνη μπορεί να αντιμετωπίσει δυ-
σκολίες, για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα. «Αυτό που ισχύει για τη Σλοβακία, ι-
σχύει επίσης και για την ευρωζώνη στο σύ-
νολο της. Υπάρχει κίνδυνος, και αυτός ο 
κίνδυνος δεν είναι μικρός, ότι ο υψηλός 
πληθωρισμός θα μείνει μαζί μας για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο 
Πέτερ Κάζιμιρ, κεντρικός τραπεζίτης της 
Σλοβακίας και μέλος της ΕΚΤ.

KENTRI
Ο όμιλος εταιρειών Mantis, συνεχίζει 
το αναπτυξιακό του πλάνο στον τομέα 
των αποσταγμάτων με την κυκλοφορία 
του KENTRI Premium Honey Spirit. 
Το KENTRI αντλεί έμπνευση από την 
ελληνική παράδοση. Στην κόκκινη 
φιάλη έχει αιχμαλωτιστεί το απόσταγμα 
στεμφύλων (διπλής απόσταξης) με το 
ελληνικό μέλι, την αρωματική κανέλα, 
το γαρύφαλλο και τα μπαχαρικά. 

Take away
Ακριβότερος θα είναι από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 ο καφές στο χέρι (take 
away) καθώς θα επιβάλλεται εισφορά 
προστασίας του περιβάλλοντος 10 λεπτά 
για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που 
διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων 
και των ποτών κατά την πώλησή τους από 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες 
πωλούν τρόφιμα και ποτά.

Aν η Κίνα σκοντάψει, 
δεν θα πέσει ο κόσμος

 Αδυνατίζει η εσωστρέφεια τον κινεζικό δράκο 
 Απειλεί ο επιμένων πληθωρισμός την ευρωζώνη

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τρίτη 21/12 881,19

Τετάρτη
15/12

Τρίτη
21/12

∆ευτέρα
20/12

Πέµπτη
16/12

Παρασκευή
17/12

900

895

890

885

880

875

870

865

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,7700 +7,69%

AN. NAYT. et. κρητησ A.E.  0,0900  +5,88%

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 2,9000 +5,84%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,0600 +5,64%

QUALITY AND RELIAB. Α.Β.Ε.Ε. 0,4000 +4,44%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 5,4000 -19,40%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2680 -4,29% 

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,3460 -3,89%

LAMDA -Α.E.ΣΥΜ.&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. 6,8000 -3,48%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 6,1000 -3,17%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35,463.15 +1.52%
 NASDAQ Comp 15,229.31 +1.66%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,173.39 +1.61%
Λονδίνο FTSE 100 7,297.41 +1.39%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,447.44 +1.36%
Παρίσι CAC-40 6,964.99 +1.38%
Ζυρίχη SMI 12,682.53 +0.74%
Τόκιο NIKKEI-225 28,517.59 +2.08%
 
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

Η ταλάντωση εντός 100 μονάδων 
και μια διάσπαση έντασης
Από τον Απρίλιο μέχρι και τις τελευταίες ημέρες 
του έτους, η διακύμανση του Γενικού Δείκτη 
περιορίστηκε σε ένα εύρος 100 μονάδων. Με 
βάση προηγούμενα μοτίβα η εκτόνωση αυτής 
της υπέρ-συσσώρευσης θα δώσει πολύ μεγάλη 
κίνηση προς την κατεύθυνση της διάσπασης. 
Έτσι, η διαφυγή από τις 830 μονάδες θα δώσει 
στόχο κίνησης προς τις 725 μονάδες, ενώ η 
ανοδική διαφυγή έχει τετραψήφιους στόχους. 
Τα ανοικτά θέματα της πανδημίας και του 
πληθωρισμού θα κρίνουν τη διάσπαση.
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Επιβολή προστίμων σε αγρότες που δεν 
μπήκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς 

Τ
ελευταίες ηµέρες του έτους και όλοι µας 
προσπαθούµε, κάνοντας διάφορους ελέγ-
χους, να ανακαλύψουµε τυχόν εργασί-
ες που ξεχάσαµε να ολοκληρώσουµε, να 

µειώσουµε τις όποιες εκκρεµότητες, ώστε το νέο έτος 
να είµαστε έτοιµοι για τις προκλή-
σεις που µας επιφυλάσσει το αύριο.

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κά-
θε έτους (01.01/30.01) οι αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν 
το σύνολο των επιδοτήσεων που 
εισέπραξαν το προηγούµενο έτος 
και, εφόσον το άθροισµα τους υ-
περβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέ-
χρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να 
κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη 
σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) 
έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτω-
ση που οι εισπραχθείσες επιδοτή-
σεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευ-
ρώ, να βγουν από τα βιβλία και να 
επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 
2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποί-
οι κατά το προηγούµενο φορολο-
γικό έτος πραγµατοποίησαν προς 

οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊ-
όντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπη-
ρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέ-
ντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις 
κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγο-
νται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε 
την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρό-
τες δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας 
τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των 

υπηρεσιών τους και δικαιούνται ε-
πιστροφής του φόρου του παρό-
ντος νόµου που επιβάρυνε τις α-
γορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσι-

ών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της 
αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στις παραγράφους 2 και 3.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσ-
διορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις 
που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούµενο φορο-
λογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδο-
τήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016.

Έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά σηµειώ-
µατα-προσκλήσεις σε αγρότες οι οποίοι δεν εντάχθη-
καν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς. 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι ο-
ποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανο-
νικό καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπι-
στώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

Φέτος λοιπόν, πολλοί έλαβαν ενηµέρωση από τη 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων η οποία τον 
πληροφορεί ότι δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό κα-
θεστώς, όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Στην ίδια ε-
πιστολή καλείται να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες 
που απαιτούνται προκειµένου να «έρθει στα ίσα του».

Πώς µεταφράζεται αυτό για κάποιον ο οποίος δεν 
εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς π.χ. την 01.01.21 
όπως είχε υποχρέωση (εφόσον είχε το 2020 εισπρα-
χθείσες επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ;

α) Πρέπει να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
µε ηµεροµηνία 01.01.21, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).

β) Πρέπει να υποβάλλει τρεις (3) περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ για το 2021, για το Α’, Β‘ & Γ’ τρίµηνο, (πρό-
στιµο 102,40 ευρώ x 3 = 307,20 ευρώ).

γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντας πα-
ραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό 
εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο α-
γοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, θα πρέπει να εκ-
δώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, εί-
τε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον 
προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60 
ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις 
(η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευ-
ρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρε-
ωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 
250 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε 
µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι 
έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέ-
πει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµη-
νία 01.01.21, να προχωρήσει στις όποιες αντικατα-
στάσεις τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργή-
σει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την 
ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβό-
ρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ε-
νταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ελέγξτε το σύνολο επιδοτήσεων που 
λάβατε εντός του 2020 και επικοινωνήστε µε το λογι-
στή σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. 

Κανονικό καθεστώς
Έχουν αποσταλεί 

σηµειώµατα σε αγρότες 
οι οποίοι δεν εντάχθηκαν 
στο κανονικό καθεστώς

Ενισχύσεις
Με επιδοτήσεις άνω των 
5.000 ευρώ οι αγρότες 

θα πρέπει να κάνουν 
µετάταξη στα βιβλία

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Όσοι από τους αγρότες είχατε το 2019: α) τζίρο 
άνω των 50.000 ευρώ και β) εκδώσει τιµολόγια 
πώλησης άνω των 50 το ίδιο έτος, είστε 
υποχρεωµένοι να εγκαταστήσετε εµπορικό 
πρόγραµµα και να εκδίδετε τα τιµολόγια σας 
µηχανογραφικά. Στο τζίρο των 50.000 ευρώ 
δεν συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις που έχετε 
κάνει και εξέδωσαν τιµολόγια οι αγοραστές, 
µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό 
του καθαρού κέρδους

Κάντε ελέγχους (όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη) 
στα τιµολόγια και στα έξοδα σας, µην τυχόν 

και λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε 
οτιδήποτε και προσδιορίστε περίπου που 

βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, για 
να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν θα 

συνταχθεί η φορολογική σας δήλωση.
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Με την υποστήριξη της Eurobank

Συστηματικός
ο επιταχυντής 
egg - enter•grow•go

Θα επιλέξει πάνω από 50 καινοτόμες επιχειρήσεις
Eνημέρωση εταιρειών Εθνικού Μητρώου start up

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

Στην ευρύτερη ανάπτυξη του οικοσυστή-
µατος καινοτοµίας προσβλέπει το egg - 
enter•grow•go, ο επιχειρηµατικός επι-
ταχυντής που σχεδίασε και υλοποιεί η 
Eurobank από το 2013 σε συνεργασία 
µε το Corallia, το οποίο µέσα σε 9 χρό-
νια φιλοξένησε 1000 νέους επιχειρη-
µατίες που υλοποίησαν τα σχέδιά τους.

H Eurobank, Επίσηµος Υποστηρικτής 
του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων - Elevate Greece του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και το egg - 
enter•grow•go, διοργάνωσαν πρόσφα-
τα διαδικτυακή ενηµερωτική συνάντηση, 
για το σύνολο των εταιρειών του Μητρώ-
ου, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για 
τις δυνατότητες και ευκαιρίες σε πεδία 
καίριας σηµασίας, όπως χρηµατοδότηση, 
εξωστρέφεια και επιχειρηµατική δικτύ-
ωση. Ενδεικτική του µεγάλου ενδιαφέ-
ροντος ήταν η συµµετοχή 135 καινοτό-
µων επιχειρήσεων από δυναµικούς κλά-
δους όπως ESG, ICT / Fintech, τεχνολο-
γίες στον τοµέα Υγείας και Τουρισµού.

Το egg προτίθεται να επιλέξει περισ-
σότερες από 50 (πενήντα) καινοτόµες ε-
πιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεο-
φυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προκρι-

θούν απευθείας στην τελική (Γ’) φάση 
αξιολόγησης, για ένταξή τους στο egg, 
είτε στην Πλατφόρµα egg Start - Up, εί-
τε στην Πλατφόρµα egg Scale - Up, για 
την περίοδο 2022 - 2023.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, αρµόδιο για την έ-
ρευνα και τεχνολογία, ∆ρ. Χρίστο ∆ήµα, 
«Το Elevate Greece αποτελεί ένα ουσι-
αστικό εργαλείο της Πολιτείας, που υ-
ποστηρίζει το οικοσύστηµα καινοτοµίας 
και ειδικότερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
παρέχοντας σηµαντικά κίνητρα και πλε-
ονεκτήµατα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί 
στο να ενώσει ακόµα πιο αποτελεσµατι-
κά διαφορετικές πτυχές του οικοσυστή-
µατος όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα 
ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήµια, οι 
θερµοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εται-
ρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων κ.ά. 

Η παρουσία των Επίσηµων Υποστηρι-
κτών στο δίκτυο του Elevate Greece είναι 
καθοριστική για την ευρύτερη ανάπτυ-
ξή του. Η Eurobank εντάχθηκε στους Ε-
πίσηµους Υποστηρικτές προσφέροντας 
υπηρεσίες και χρηµατικά έπαθλα. Με 
το πρόγραµµα egg-enter•grow•go, έ-
χει συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυ-
ξη του οικοσυστήµατος καινοτοµίας».

O Γενικός ∆ιευθυντής Marketing & Εται-
ρικής Επικοινωνίας Οµίλου Eurobank Μι-
χάλης Βλασταράκης ανέφερε: «Η Eurobank 
στηρίζει τις ελληνικές start-up και συµ-
βάλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη 
του οικοσυστήµατος της καινοτόµου ε-
πιχειρηµατικότητας στη χώρα. Το egg - 
enter•grow•go έχει τη δυνατότητα να βο-
ηθήσει, έµπρακτα, τις επιχειρήσεις του 
Elevate Greece, µέσω χρηµατοδοτικών 
λύσεων, καθώς επίσης και µε δράσεις 
διασύνδεσης µε την ώριµη επιχειρηµα-
τικότητα και τα πιο προηγµένα οικοσυ-
στήµατα του εξωτερικού, αντίστοιχα».

Στη στρατηγική του egg - enter•grow•go, 
τον επιχειρηµατικό επιταχυντή που σχε-
δίασε και υλοποιεί η Τράπεζα από το 
2013 σε συνεργασία µε το Corallia, ανα-
φέρθηκαν η κα Ρούλα Μπαχταλιά, ∆ιευ-
θύντρια του egg και ο ∆ρ. Νίκος Βογια-
τζής, Chief Development & Operations 
Officer του Corallia, µε ειδική µνεία στον 
Συνεργατικό Σχηµατισµό Καινοτοµίας 
στους τοµείς Τουρισµού & Πολιτισµού. 

Παροχές 50.000 ευρώ
στους νικητές του
πρώτου διαγωνισµού
Elevate Greece
Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
η Eurobank βράβευσε µε παροχές συνολικής αξίας 
50.000 ευρώ, τις νικήτριες εταιρείες του 1ου 
∆ιαγωνισµού Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας – 
Elevate Greece, τον οποίο εισήγαγε και διοργάνωσε 
το Yπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας. 
Να σηµειωθεί ότι οι δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις 
που κέρδισαν τα πρώτα Εθνικά Βραβεία Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Elevate Greece ανακοινώθηκαν σε 
ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την οποία είχε 
τιµήσει µε την παρουσία του ο Πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δυνατότητες
χρηματοδότησης
νεοφυών
επιχειρήσεων
Τη διαδικτυακή συνάντηση 
χαιρέτισε ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
∆ρ. Χρίστος ∆ήµας, ενώ το ρόλο 
της Τράπεζας στη στήριξη του 
ελληνικού οικοσυστήµατος 
καινοτοµίας υπογράµµισε ο 
Γενικός ∆ιευθυντής Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου 
Eurobank, κ. Μιχάλης 
Βλασταράκης. Τις πολιτικές, 
τα προγράµµατα και τις 
πρωτοβουλίες στήριξης της 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας 
από την Πολιτεία, για το διάστηµα 
2021 – 2022, παρουσίασαν 
ο καθηγητής Αθανάσιος 
Κυριαζής, Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας και Καινοτοµίας και ο 
Μιχάλης ∆ρίτσας, ∆ιευθυντής 
Γραφείου υφυπουργού Χρίστου 
∆ήµα. Στις δυνατότητες για τη 
χρηµατοδότηση νεοφυών, µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων, στις 
επιχορηγήσεις που αναµένεται 
να προκηρυχθούν για εταιρείες 
του Elevate Greece αλλά και σε 
χρηµατοδοτικές λύσεις που 
σχεδιάζονται σε συνεργασία µε 
την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (ΕΑΤ), αναφέρθηκε ο 
Πάνος Θεοδώρου, επικεφαλής 
του Τοµέα Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Small Business 
Segment της Eurobank. 
Επιπλέον, ο Στυλιανός Γώγος, 
οικονοµικός αναλυτής της 
Eurobank, παρουσίασε τις τάσεις 
και τις προκλήσεις στην ελληνική 
και παγκόσµια οικονοµία, ενώ 
ο Στέφανος Καψάσκης, Senior 
Advisor, JNP Strategy & 
Management Consulting PC, 
περιέγραψε το πλαίσιο σχετικά 
µε τις δυνατότητες επενδύσιµων 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.

Eπιχειρηµατίες
µεταξύ 2013-2020

1000

Eταιρείες
130 Eκατ. ευρώ

χρηµατοδότηση

24,5

start up
245



Τα αζωτοβακτήρια και οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 

στοιχείων του εδάφους

ΤΩΝ ∆Ρ. ΛΟΥΚΑ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗ &
ΤΑΞΙΑΡΧΗ Λ. ΠΙΣΤΟΛΗ*

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**
Οµολογούµε από τώρα ότι στο θέµα του 
παρόντος κεφαλαίου θα επιµείνουµε κά-
πως περισσότερο.

Ο λόγος είναι απλός, σε σηµαντικό βαθ-
µό και επιβεβληµένος από την κατάστα-
ση υγείας του πλανήτη µας. Η βιοµηχα-
νία, γενικώς, σ’ ένα απολύτως ανταγωνι-
στικό οικονοµικό σύστηµα έφερε τα πράγ-
µατα στα όριά τους και τώρα ψάχνουµε 
τα γιατρικά. Η κατάσταση βέβαια ταιριά-
ζει στη λαϊκή ρήση, «να σε κάψω Γιάννη 
µου να σ’ αλείψω λάδι», όµως αυτή είναι.

Έχουµε οδηγηθεί στην άκρη του γκρε-
µού. Αυτό είναι κάκιστο αλλά υπό µίαν 
άποψη και ελπιδοφόρο.

Είναι η στέρεη άποψη του Νίκου Καζα-
ντζάκη: «Αν δεν φτάσει ο άνθρωπος στο 
χείλος του γκρεµού, δεν βγάνει η ράχη 
του φτερούγες να πετάξει»! Ελπίζουµε ό-
τι η περιβαλλοντική κρίση θα επιταχύνει 
την έρευνα πάνω στη βιολογική αζωτο-
δέσµευση, η πορεία της οποίας είναι ή-
δη µακρά.

Ένας µελλοντικός στόχος είναι λ.χ. η 

δηµιουργία αζωτοδεσµευτικών δηµητρι-
ακών, µε εργαλείο τη γενετική µηχανική.

Προς την κατεύθυνση αυτή πιο γόνι-
µη φαίνεται η ενσωµάτωση βακτηριακών 
γονιδίων στα φυτά. Η ενσωµάτωση γονι-
δίων ψυχανθών τα οποία θα κωδικοποι-
ούν ιδιότητες σχετικές µε την εγκατάστα-
ση της συµβιωτικής σχέσης ρίζας – φυ-
µατίου, είναι τουλάχιστον πάρα πολύ δύ-
σκολη. Βέβαια η σχετική έρευνα, στόχος 
της οποίας είναι, η κατά το δυνατόν µι-
κρότερη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων, 
έχει ένα ευρύ πεδίο και πέραν της γενε-
τικής µηχανικής. Προς το παρόν αρκού-
µαστε στις όποιες επιτυχίες της και βέ-
βαια στα πλεονεκτήµατα της αµειψισπο-
ράς µε τα ψυχανθή.

Θεωρητικά, η ποσότητα του αζώτου που 
βρίσκεται στη στήλη του αέρα (στη σύν-
θεση του αέρα το 80% είναι άζωτο) που υ-
ψώνεται πάνω από ένα εκτάριο (72.000 – 
80.000 τόνοι αζώτου) είναι αρκετή να κα-
λύψει τις ανάγκες των καλλιεργούµενων 
σε αυτή φυτών για ένα εκατοµµύριο χρό-
νια, περίπου. Και φαίνεται παράδοξο, ε-
νώ τα φυτά κολυµπούν µέσα στο µοριακό 
άζωτο (Ν2), να µην µπορούν να το χρη-
σιµοποιήσουν και να προτιµούν µόνο ε-
νώσεις του µε οξυγόνο, υδρογόνο ή άν-

Τα μυστικά 
δέσμευσης 

αζώτου 
από τα φυτά

Λύση τα αζωτοβακτήρια
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θρακα. Έτσι ξεκινάει ο D. Davidescu και 
συν. το βιβλίο του «Το άζωτο στη γεωρ-
γία» (1976). Η παραδοξότητα αυτή οδή-
γησε τον σπουδαίο Λίµπιχ (θυµηθείτε το 
περίφηµο βαρέλι του) να λαθέψει στους 
σχεδιασµούς του, εκτιµώντας ότι τα φυτά 
µπορούν να παίρνουν άζωτο από τον αέ-
ρα και να φτιάξει το δικό του λίπασµα – το 
βάφτισε κιόλας µε το όνοµά του -  µε φω-
σφόρο και κάλι, µόνο. Το χωράφι όµως 
δεν … σεβάστηκε το κύρος του επιστήµο-
να και το λίπασµα απέτυχε. Ίσως, αν ο Λί-
µπιχ εκτιµούσε περισσότερο τους ποιητές1, 
να είχε αποφύγει το λάθος.

Συνεχίζοντας, πρέπει να πούµε ότι οι 
γνωστές µας βιοµηχανίες, αυτή την ανε-
ξάντλητη πηγή αζώτου χρησιµοποιούν, 
του ατµοσφαιρικού, για την παραγωγή 
των αζωτούχων λιπασµάτων.

Οι Regnault (1840), Haber (1909) και 
Bosch (1913)… ευθύνονται γι’ αυτό. Ο 
πρώτος έδειξε τη δυνατότητα (η µέθοδος 
του ήταν πολύπλοκη και µόνο εργαστη-
ριακή), ο δεύτερος απλοποίησε την πολύ-
πλοκη δυνατότητα κι ο τρίτος πραγµατο-
ποίησε τη δυνατότητα βιοµηχανικής πα-
ραγωγής αµµωνίας από τον αέρα. Οι δύο 
τελευταίοι, τιµήθηκαν, για το σπουδαίο 
τους επίτευγµα, µε Nobel2. 

Η λυτρωτική εξίσωση της εργασίας τους 
έχει ως εξής:

Αέρας + φυσικό αέριο + νερό = αµµω-
νία + διοξείδιο του άνθρακα.

Η αµµωνία αυτή αποτελεί τη βάση γιά 
την παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασµά-
των, όπως η ουρία και η θειική αµµωνία.

H αµµωνία χρησιµοποιείται επίσης για 
την παραγωγή νιτρικού οξέος, το οποίο µε 
τη σειρά του θα χρησιµοποιηθεί στην παρα-
γωγή λιπασµάτων µε νιτρικό άζωτο, όπως 
λ.χ. η νιτρική αµµωνία, το νιτρικό ασβέ-
στιο, αλλά και το συνθετικό νιτρικό κάλι.

Στα βακτήρια τώρα και πρώτα στις συµ-
βιώσεις, γενικά.

Μεγάλη υπόθεση οι συµβιώσεις! Πόσο 
µεγάλη; Αρκεί να θυµηθούµε την Αµερι-
κανίδα βιολόγο Lynn Margulis που υπο-
στήριξε πειστικά (1970) ότι τόσο τα µιτο-
χόνδρια, (η έδρα της κυτταρικής αναπνο-
ής) όσο και οι χλωροπλάστες (η έδρα της 
φωτοσύνθεσης), που στην αρχή ήταν εν-
δοκυτταρικά παράσιτα (βακτήρια βαθιά 
κόκκινα και κυανοβακτήρια, αντίστοιχα), 
στην πορεία εξελίχθηκαν σε συµβιώτες!

Η φύση λοιπόν «τοποθέτησε» στον άνε-
το ενδοκυτταρικό χώρο τα «εργαλεία» για 
την διαιώνιση της ζωής.

Τα συµβιωτικά αζωτοβακτήρια
Το ειδύλλιο

Φτάσαµε έτσι, µε λίγη υποµονή και στα 
συµβιωτικά αζωτοβακτήρια (από τα γένη 
Rhizobium και Bradyrhizobium).

Υπάρχει µία µεγάλη κατηγορία φυτών 
που ωφελείται από την ανεξάντλητη δεξα-
µενή του ατµοσφαιρικού αζώτου (Ν2), τα 
ψυχανθή και η ικανότητά τους οφείλεται 
στη συµβίωσή τους µε τα αζωτοβακτήρια.

Οι προκαρυωτικοί αυτοί οργανισµοί δι-
αθέτουν τον ενζυµατικό εξοπλισµό να δε-
σµεύουν το Ν2, να το ανάγουν σε αµµω-
νία και να το δίνουν στο φυτό, παίρνο-
ντας ως αντάλλαγµα τα προϊόντα της φω-
τοσύνθεσης.

Κάποια ογκίδια που σχηµατίζονται στις 
ρίζες των φυτών, γνωστά ως φυµάτια, πι-
στοποιούν την εν λόγω συµβίωση.

Πώς ξεκινά το «ειδύλλιο», τώρα.
Όπως µας είναι ήδη γνωστό, τα ριζίδια 

εκκρίνουν διάφορες ουσίες από τις οποί-
ες επωφελούνται οι µικροοργανισµοί της 
ριζόσφαιρας.

Μεταξύ αυτών των ουσιών είναι και το 
αµινοξύ τρυπτοφάνη (στα ψυχανθή οι εκ-
κρίσεις αµινοξέων είναι αυξηµένες), την 
οποία τα βακτήρια είναι ικανά να την µε-
τατρέψουν σε αυξίνη (ΙΑΑ).

Θα την συναντήσουµε και παρακάτω. Συ-
νεχίζουµε.

Η αναγνώριση των δύο εταίρων, φυτού 
και βακτηρίου, γίνεται µε τη βοήθεια ειδι-
κών πρωτεϊνών και ειδικών σακχάρων. Τις 
πρωτεΐνες αυτές, που ονοµάζονται λεκτίνες3, 
τις συνθέτει το φυτό ενώ τα σάκχαρα (πολυ-
σακχαρίτες) τις συνθέτει το βακτήριο µε την 
«προτροπή» του φυτού.

Οι λεκτίνες αναγνωρίζουν τους πολυσακ-
χαρίτες κι έτσι οι δύο εταίροι συνδέονται πλέ-
ον µεταξύ τους. 

Τα βακτήρια αποικίζουν τα ριζικά τριχί-
δια στο άκρο τους, το οποίο µε τον αποικι-
σµό συστρέφεται σαν αγκίστρι, δηµιουργώ-
ντας ένα χώρο όπου αυτά πολλαπλασιάζο-
νται και από εκεί εισέρχονται στο κύτταρο. 
Τα εργαλεία τους για τη συστροφή και την 
είσοδό τους στο κύτταρο είναι ορµόνες και 
ένζυµα. Πιθανόν οι αυξίνες που προαναφέ-
ραµε µαζί µε ένζυµα όπως λ.χ. η «διαβρωτι-
κή» πολυγαλακτουρονιδάση.

Στα κύτταρα του ριζικού τριχιδίου τα βα-
κτήρια εισέρχονται υπό κάλυψη, δηλαδή κα-
λυµµένα σε µια κυτταρινικής φύσης µεµβρά-
νη, µια σωληνοειδή ίνα, που όλο και προ-
χωράει µέχρι να φτάσει στο φλοιό, σε ένα 
χώρο που το φυτό έχει µεριµνήσει να προ-

ετοιµάσει, παίρνοντας ερεθίσµατα από τα βα-
κτήρια, πριν καν αυτά εισέλθουν στα κύτταρα 
της ρίζας. Πρόκειται για έναν ιστό που δηµι-
ουργείται κατόπιν επανειληµµένων κυτταρο-
διαιρέσεων και συνιστά το πρωτογενές µερί-
στωµα του φυµατίου. Εκεί η ίνα διακλαδίζε-
ται, σπάει και απελευθερώνει τα βακτήρια, 
όχι όµως τελείως. Τα κοµµάτια της µεµβρά-
νης γίνονται πλέον κάλυµµα για κάθε βα-
κτήριο ή για οµάδες βακτηρίων, γιατί η α-
πόλυτη απελευθέρωσή τους θα τα έβλαπτε. 
Εκεί µέσα τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται.

Τι θα τα έβλαπτε; Θα το έβλαπτε το οξυ-
γόνο. Το βακτηριακό ένζυµο που δεσµεύ-
ει το ατµοσφαιρικό άζωτο και το µετατρέπει 
σε αµµωνία (ΝΗ3)4, η νιτρογενάση, είναι ευ-
αίσθητη, λειτουργεί πληµµελώς ή και καθό-
λου παρουσία οξυγόνου. Αυτό είναι φυσι-
κό αφού πρόκειται για διαδικασία αναγω-
γής, κι ως εκ τούτου χρειάζονται αναγωγι-
κές συνθήκες. 

Και δεν τελειώνει εδώ η προστασία των βα-
κτηρίων από το επιβλαβές οξυγόνο. Το ίδιο 
το φυτό «παρασκευάζει» στο φυµάτιο, µια 
κόκκινη χρωστική, την ψυχανθαιµοσφαιρί-
νη (leghaemoglobin) η οποία – διαθέτοντας 
αίµη ως προσθετική οµάδα – δεσµεύει το ο-
ξυγόνο (όπως η αιµοσφαιρίνη του ζωικού αί-
µατος δεσµεύει το οξυγόνο του αέρα στους 
πνεύµονες) και το διαθέτει στα σηµεία όπου 
επιτελείται η αναπνοή. ∆ηλαδή η οξείδωση 
των σακχάρων της φωτοσύνθεσης, που δέ-
χονται τα φυµάτια – όντας συνδεδεµένα µε το 
αγωγό σύστηµα του φυτού – προς απόκτηση 
ενέργειας, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα 
τη δουλειά τους, τη δέσµευση του ατµοσφαι-
ρικού αζώτου και την παραγωγή αµµωνίας.

Όταν τα φυµάτια γίνονται γκριζωπά, από 
κόκκινα, σηµαίνει µειωµένη ψυχανθαιµοσφαι-
ρίνη και ασθενή λειτουργία των φυµατίων.

Η αµµωνία που παράγουν τα βακτήρια µε 
τον εξοπλισµό τους, την νιτρογενάση, συν-
δέεται µε το γλουταµινικό οξύ – µεσολαβού-
ντος του φυτικού ενζύµου γλουταµινική συν-
θετάση – δίνοντας γλουταµίνη, ένα αµινο-
ξύ που λειτουργεί σαν εφεδρεία αµινοοµά-
δων για τη σύνθεση των αζωτούχων ενώσε-
ων (αµινοξέα, πρωτεΐνες κ.λ.π.).

*ΓΕΩΠΟΝΟΙ

** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΓΕΩΠΟΝΕΙΟΝ- ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ», ΠΟΥ ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ.

Άζωτο
Θεωρητικά, η ποσότητα του 
αζώτου που βρίσκεται στη στήλη 
του αέρα (στη σύνθεση του 
αέρα το 80% είναι άζωτο) που 
υψώνεται πάνω από ένα εκτάριο 
(72.000 – 80.000 τόνοι αζώ-
του) είναι αρκετή να καλύψει τις 
ανάγκες των καλλιεργούμενων σε 
αυτή φυτών για ένα εκατομμύριο 
χρόνια, περίπου.

Η περιβαλλοντική κρίση θα 
επιταχύνει την έρευνα πάνω 
στη βιολογική αζωτοδέσμευση, 
η πορεία της οποίας είναι ήδη 
μακρά. Ένας μελλοντικός στόχος 
είναι λ.χ. η δημιουργία αζωτο-
δεσμευτικών δημητριακών, με 
εργαλείο τη γενετική μηχανική.

Υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία 
φυτών που ωφελείται από την 
ανεξάντλητη δεξαμενή του 
ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2), τα 
ψυχανθή και η ικανότητά τους 
οφείλεται στη συμβίωσή τους με 
τα αζωτοβακτήρια.
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1. Πενήντα χρόνια πριν, στην εκπνοή του 18ου αι-

ώνα, ο παππούς του Καρόλου ∆αρβίνου, Έρασµος 

∆αρβίνος, περισσότερο ποιητής και λιγότερο επι-

στήµονας, υποστήριξε στο βιβλίο του: «Η φιλοσο-

φία της γεωργίας και της κηπουρικής» (1799), την 

πρωτοποριακή για την εποχή του άποψη ότι το άζω-

το και ο φωσφόρος είναι απαραίτητα συστατικά των 

φυτών και συνεπώς το έδαφος πρέπει να εµπλουτί-

ζεται µε αυτά τα στοιχεία. Φυσικά όχι µε χηµικά λι-

πάσµατα, αφού δεν υπήρχαν τότε, αλλά µε κοπριά 

και οστεάλευρο.

2. Τα Nobel δεν δίνονται πάντα µε πολιτικές σκο-

πιµότητες

3. Οι λεκτίνες είναι πρωτεΐνες εξειδικευµένες να α-

ναγνωρίζουν και να συνδέονται επιλεκτικά (το ό-

νοµά τους προέρχεται από το λατινικό legere που 

σηµαίνει επιλέγω) µε άλλες πρωτεΐνες που φέρουν 

σάκχαρα, τις γλυκοπρωτεΐνες. Η διάδοσή τους στα 

φυτά αποδίδεται στο ότι τα προστατεύουν από προ-

σβολές µυκήτων και βακτηρίων, δεσµεύοντας επιλε-

κτικά γλυκοπρωτεΐνες των κυτταρικών µεµβρανών.

Λεκτίνες υπάρχουν και στις τροφές (κυρίως σε 

φιστίκια, όσπρια, δηµητριακά, γάλα, αυγά κ.ά.).

Κάποιες δίαιτες έχουν στη βάση τους µια θεωρία 

σύµφωνα µε την οποία οι λεκτίνες των τροφών α-

ντιδρούν διαφορετικά σε άτοµα µε διαφορετικές ο-

µάδες αίµατος. Λεκτίνες υπάρχουν επίσης στην επι-

φάνεια των κυτταρικών µεµβρανών των βακτηρίων. 

Το µητρικό γάλα περιέχει κάποια σπάνια σάκχαρα 

όπου προσκολλώνται οι λεκτίνες των βακτηρίων α-

ποτρέποντας έτσι τις µολύνσεις στα νεογέννητα. Α-

πό τα κακά που προκαλούν οι λεκτίνες, τα πιο γνω-

στά είναι οι πεπτικές διαταραχές (δυσπεψία) και τα 

αλλεργικά φαινόµενα. Άτοµα µε δυσανεξία σε κά-

ποια λεκτίνη παρουσιάζουν αλλεργίες σε τροφές. 

Η γλουτένη των σιτηρών είναι µια σύνθετη πρωτεΐ-

νη, µέρος της οποίας είναι λεκτίνη, από όπου προ-

καλείται και η γνωστή µας δυσανεξία στη γλουτένη.

4. Κόβει τους δεσµούς µεταξύ των δύο ατόµων 

που Ν2 (ΝΞΝ) και ενώνει το κάθε άτοµο µε τρία ά-

τοµα υδρογόνου, δηµιουργώντας δύο άτοµα αµ-

µωνίας (2 x ΝΗ3).
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Έτοιμο άνοιξη 2022 το μπουτίκ
οινοποιείο της «Μικρά Θήρα»

Πίσω από το εγχείρημα 
οι οινοποιοί Γεροβασιλείου, 
Τσακτσιρλής και Βαμβακούρη

Δυναμικότητα 120.000 
φιάλες και λογική zero waste 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Προς το τέλος της άνοιξης του 2022 το 
νησί Θηρασιά, απέναντι από τη Σαντο-
ρίνη, θα έχει το δικό του οινοποιείο, χτι-
σµένο µε βιοκλιµατικούς όρους και µε 
δυτικό προσανατολισµό, ώστε όσοι το ε-
πισκέπτονται να έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν µαζί µε ένα ποτήρι κρασί 
από την κάβα του και το απαράµιλλο η-
λιοβασίλεµα.

Πίσω από την κατασκευή, η οποία έ-
χει σχεδιαστεί µε αρχιτεκτονική που να 
υπηρετεί τις αρχές της κυκλικής οικονο-
µίας, για να ελαχιστοποιεί το περιβαλ-
λοντικό της αποτύπωµα, βρίσκεται η οι-
νοποιητική επιχείρηση «Μικρά Θήρα», 
που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν εδώ 
και τρία χρόνια στη Θηρασιά οι γνωστοί 

οινοποιοί Βαγγέλης Γερο-
βασιλείου, Βασίλης Τσα-
κτσιρλής και Ιωάννα Βαµ-
βακούρη.

«Το οινοποιείο ξεκίνησε 
να κατασκευάζεται από την 
1η Οκτωβρίου, σε ακίνητο 
στην περιοχή Ποταµός κι ε-
κτός απροόπτου θα είναι έ-
τοιµο τον Απρίλιο ή το Μάιο 
του 2022, καθώς ήδη βρι-
σκόµαστε στα µπετά», είπε 
στην Agrenda και το Wine 

Trials, η οινοποιός Ιωάννα Βαµβακού-
ρη, η οποία κατέχει τη θέση αντιπροέ-
δρου στο ∆.Σ. της «Μικρά Θήρα» και ε-
πειδή µένει στη Σαντορίνη, έχει αναλά-
βει να «τρέχει» το project.

«Θα είναι ένα boutique οινοποιείο, πε-
ριτριγυρισµένο από τον ιδιόκτητο αµπε-
λώνα µας, µε υπέργεια δόµηση συνολι-
κής επιφάνειας 300 τ.µ., και µε δυναµι-
κότητα 120.000 φιάλες το οποίο θα λει-
τουργεί στη λογική του zero waste. Είναι 
σχεδιασµένο να είναι επισκέψιµο ακόµη 
και στο χώρο παραγωγής και θα εξοπλι-
στεί µε ειδικά ασανσέρ και διαδρόµους 
για να µπορούν να µετακινούνται στους 
χώρους του και τα άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες», µας εξήγησε η κ. Βαµβακούρη.

Παρά το βραχύβιο της ύπαρξής της 

η «Οινοποιία Μικρά Θήρα» διαθέτει ή-
δη 135 στρέµµατα αµπελώνα εκ των ο-
ποίων τα 75 καλλιεργούνται στη Θηρα-
σιά και τα 60 στη Σαντορίνη. «Παραγω-
γικά είναι γύρω στα 70-75 στρέµµατα, ε-
νώ µέσα στο 2022 θα γίνουν άλλα σχε-
δόν 20 στρέµµατα», τόνισε η οινοποιός 
και αποκάλυψε πως «προγραµµατίζεται 
η φύτευση άλλων 8-10 στρεµµάτων και 
στόχος µας είναι ο βιολογικός αµπελώ-
νας µας να φτάσει, σταδιακά, να καλύ-
πτει 300 στρέµµατα στα δύο νησιά».

Κυρίαρχη ποικιλία του αµπελώνα εί-
ναι το Ασύρτικο, αλλά υπάρχουν και 
κάποια αµπελοτόπια µε λίγο Αθήρι και 
Αηδάνι. Η συνολική παραγωγή από τον 
τρύγο του 2021 υπολογίζεται σε περί-
που 14.000 φιάλες για την ετικέτα «ΠΟΠ 
Santorini», που οινοποιείται µόνο από 
σταφύλια από τον αµπελώνα της Σαντο-
ρίνης, άλλες σχεδόν 6.500 φιάλες για 
την ετικέτα «ΠΟΠ Terrasea» από στα-
φύλια του αµπελώνα της Θηρασιάς και 
πλέον -από τις αρχές ∆εκεµβρίου- υπάρ-
χουν και γύρω στις 2.000 φιάλες της νέ-
ας ΠΟΠ ετικέτας «Nykteri», η οποία πα-
λαιώνει τέσσερις µήνες σε βαρέλι και 1 
χρόνο σε φιάλη.

Aσύρτικο
Κυρίαρχη ποικιλία 

του αµπελώνα είναι 
το Ασύρτικο, αλλά 

υπάρχουν και κάποια 
αµπελοτόπια µε λίγο 

Αθήρι και Αηδάνι

Αρχές έτους 
φιάλη magnum 
για ετικέτες
ΠΟΠ Santorini, 
ΠΟΠ Terrasea
Στις αρχές του 2022, επίσης, θα 
κυκλοφορήσει και φιάλη magnum 
(σ. σ. 1,5 λίτρα) για τις ετικέτες 
«ΠΟΠ Santorini» και «ΠΟΠ 
Terrasea», ενώ µέσα στη χρονιά 
σχεδιάζεται µια ακόµη νέα ετικέτα 
- έκπληξη. Τέλος υπάρχει από το 
2017 και παλαιώνει σε βαρέλια 
ένα «Vinsanto», για το οποίο δεν 
έχει ακόµη αποφασιστεί πότε θα 
εµφιαλωθεί.
Τα κρασιά της «Μικρά Θήρα» 
πωλούνται στην εγχώρια αγορά 
και στο εξωτερικό (σ. σ. ΗΠΑ, 
Καναδά, Ελβετία, Βέλγιο, 
Γερµανία, Αυστρία, Αγγλία και 
Κύπρο), µε εξαίρεση την ετικέτα 
«Nykteri» η οποία λόγω µικρής 
παραγωγής αυτή τη σεζόν θα 
πουληθεί µόνο στη Σαντορίνη.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ

135

75

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

 300
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ
60
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Ταχυµεταφορές 
Amazon σε είδη
παντοπωλείου 
για ΕΕ και ΗΠΑ
Μέσα στη νέα χρονιά η 
Amazon σχεδιάζει να 
παραδίδει είδη 
παντοπωλείου και για άλλες 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ 
τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Με αυτό τον τρόπο ο 
αµερικανικός κολοσσός 
τεχνολογίας κάνει ακόµη πιο 
δυναµική την παρουσία της 
στον κλάδο των 
ταχυµεταφορών άµεσης 
παράδοσης.

«Τσιµπηµένο» 5% 
το Χριστουγεννιάτικο
τράπεζι φέτος
Ακριβότερο θα είναι φέτος 
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
µε τη µέση τιµή του να είναι 
αυξηµένη 5%, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του ΙΕΛΚΑ. Η 
µεγαλύτερη αύξηση 24% 
καταγράφεται στην τιµή του 
αρνιού (από τα 7,70 ευρώ 
το κιλό το 2020 στα 9,55 
ευρώ φέτος), ενώ διψήφια 
είναι και η αύξηση στην τιµή 
κατεψυγµένης γαλοπούλας 
(+13%). Τα µελοµακάρονα 
και οι κουραµπιέδες 
καταγράφουν αυξήσεις 6% 
και 8% αντίστοιχα. Αντίθετα, 
η µεγαλύτερη µείωση 
καταγράφεται στην τιµή 
της ντοµάτας κατά 25%.

Ακόµη πιο ακριβός 
ο καφές το 2022
Το 2022 θα αποτελέσει 
κρίσιµη χρονιά για την τιµή 
ενός φλιτζανιού καφέ στον 
καταναλωτή. Ο διαρκώς 
αυξανόµενος πληθωρισµός, 
η ξηρασία στη Βραζιλία, οι 
διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα 
επηρεάζουν την αγορά καφέ 
και αναµένεται να 
οδηγήσουν σε υψηλότερες 
τιµές αναφέρει η 
CapitalPanda, σύµφωνα µε 
την οποία οι τιµές έχουν 
αγγίξει υψηλά τελευταίων 
10 χρόνων. Τα συµβόλαια 
του ∆εκεµβρίου για τις 
εξαγωγές καφέ έφτασαν τα 
2,34 δολάρια ανά λίβρα. 

ΝΕΑ

Η παραγωγή τυριού τύπου «φέτα», θα εί-
ναι το επόµενο προϊόν που θα κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά, πιθανότατα το Φεβρου-
άριο του 2022, κάτω από την οµπρέλα της 
πρωτοβουλίας «Ποιος είναι το αφεντικό; Η 
µάρκα του καταναλωτή», που αποσκοπεί 
στην παραγωγή προϊόντων µε δίκαιο και 
ηθικό τρόπο, σε όλους τους κρίκους της α-
λυσίδας αξίας τους.

Προηγήθηκε, µέσα στο φθινόπωρο, η πα-
ραγωγή φρέσκου γάλακτος, σε συνεργα-
σία µε τη γαλακτοβιοµηχανία ΤΡΙΚΚΗ, µε 
πρώτη ύλη από έναν αγελαδοτρόφο από 
τα Τρίκαλα, τον ∆ηµήτρη Παπαδάκη, στον 
οποίο το γάλα πληρώνεται µε 47,5 λεπτά 
το κιλό, µε την προϋπόθεση πως θα το πα-
ράγει µε συγκεκριµένα κριτήρια, που έθε-
σαν οι καταναλωτές. 

Με την ίδια φιλοσοφία νωρίτερα η πρω-
τοβουλία παρήγαγε στραγγιστό γιαούρτι 
και ελαιόλαδο. Τα τρία προϊόντα βρίσκο-
νται ήδη στα ράφια αλυσίδας σούπερ, ενώ 
µέσα στο 2022, είναι πιθανό το γιαούρτι, 
αλλά κι η φέτα να εξαχθούν σε χώρες που 
εφαρµόζεται η ίδια πρωτοβουλία. Στη δι-
άρκεια του νέου έτους επίσης προβλέπεται 
η παραγωγή µελιού, πατάτας και σάλτσας 
τοµάτας και έπονται και άλλα προϊόντα.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Το λανσάρισµα µίας νέας σειράς σνακ 
µε την ονοµασία «The Mediterranean 
Snack Collection» ανακοίνωσε η 
Unismack, αντλώντας έµπνευση α-
πό παραδοσιακά προϊόντα των µε-
σογειακών χωρών. Πρόκειται για 
µία σειρά που εντάσσεται στις κα-
τηγορίες των «better-for-you» σνακ, 
καθώς είναι ψηµένα και όχι τηγανι-
σµένα, δεν περιέχουν γλουτένη και 
άλλα αλλεργιογόνα συστατικά, δεν 
περιέχουν συντηρητικά ή τεχνητές 
χρωστικές και αρωµατικές ουσίες, 
ενώ είναι κατάλληλα για χορτοφά-
γους και υπάρχουν επιλογές για 
vegan καταναλωτές. 

Η σειρά αποτελείται από δύο κωδι-
κούς κράκερ τυριού (µε µεσογειακό 
αλάτι και µε ελαιόλαδο-ρίγανη) και 
τρεις κωδικούς snack crackers (κρά-
κερ χούµους µε ελιά Καλαµάτας, κρά-
κερ αρχαίων σπόρων µε θαλασσινό α-
λάτι-µαύρο πιπέρι και κράκερ φακής 
µε γλυκό τσίλι), οι οποίοι είναι κατάλ-
ληλοι και για vegan καταναλωτές.

Η Φέτα
κάτω από την 
ομπρέλα της
μάρκας του
καταναλωτή

Νέα σνακ 
μεσογειακά
λανσάρει 
η Unismack

Συνολικά 185,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν το 2022 
για την προώθηση ενωσιακών γεωργικών προϊό-
ντων διατροφής εντός και εκτός ΕΕ, η παραγωγή των 
οποίων βασίζεται σε βιώσιµες πρακτικές και εναρ-
µονίζεται µε τους στόχους της «πράσινης συµφωνί-
ας» και τη στρατηγική από το «χωράφι στο πιάτο».

Οι εκστρατείες θα πρέπει να ενηµερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά µε τη βιολογική γεωργία, τη 
βιώσιµη γεωργία της ΕΕ και τη συµβολή του αγροδι-
ατροφικού τοµέα υπέρ της δράσης για το κλίµα και 
το περιβάλλον. Εντός ΕΕ θα προωθηθούν η υγιεινή 
και η ισορροπηµένη διατροφή µέσω εκστρατειών υ-
πέρ της αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων 
και λαχανικών, ενώ θα εστιάσουν στην προβολή των 

υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, όπως 
οι γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ. Στις εκστρατείες 
εκτός τς ΕΕ, καθορίζονται προτεραιότητες για αγο-
ρές µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης, όπως Ιαπωνία, 
Νότια Κορέα, Καναδάς και Μεξικό. Οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατεί-
ες θα δηµοσιευτούν στις αρχές του 2022. 

Προϊόντα βιώσιμης 
γεωργίας προωθεί
η ΕΕ με 185 εκατ.

Σηµαντική αύξηση των προµηθειών 
ελληνικών καπνών από την JTI 
∆ιπλάσιες ήταν φέτος οι εξαγωγές της JTI, αγγίζοντας 
τα 3 δις τσιγάρα, µια µεταβολή που µεταφράζεται σε 
αύξηση κατά 100% σε σχέση µε το 2020. Στα προϊόντα 
που εξάγονται συγκαταλέγονται οι µεγάλες µάρκες της 
εταιρείας, το Winston και το Camel. Εξίσου σηµαντικό 
είναι το ότι σε σχέση µε τους αρχικούς υπολογισµούς 
της για προµήθειες καπνού φέτος η Japan Tobacco 
International αύξησε κατά 30% τον όγκο των 
εξαιρετικής ποιότητας ελληνικών καπνών που αγόρασε 
για τα προϊόντα της ανά τον κόσµο. Παράλληλα 
αποφάσισε να αυξήσει επιπλέον 30% τις προµήθειές 
της για το 2022 στηρίζοντας έµπρακτα τους Έλληνες 
καπνοκαλλιεργητές. Αυξάνοντας την παραγωγική της 
δραστηριότητα στο εργοστάσιο στην Ξάνθη (ΣΕΚΑΠ) 
κατά 6 φορές µε την επένδυση των περισσότερων 
από 30 εκατ. δολ. από την εξαγορά το 2018 και 
συνακόλουθα την εξαγωγική της δραστηριότητα σε 10 
Ευρωπαϊκές αγορές, η JTI ανταποκρίνεται στο εθνικό 
ζητούµενο της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών 
και στην αύξηση του δείκτη απασχόλησης ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
σηµειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. 

3
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

∆ΙΣ.
ΤΣΙΓΑΡΑ

100%

30%

ΑΥΞΗΣΗ

ΕΝΑΝΤΙ 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΚΑΠΝΩΝ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την πόρτα της αµερικανικής αγο-
ράς, που είχε κλείσει για κάποια 
χρόνια ετοιµάζεται να ξανανοίξει 
το Κτήµα Χατζηβαρύτη, έχοντας ως 
«κλειδί» ένα καινούριο ροζέ µονο-
ποικιλιακό κρασί, φυσικής οινοποί-
ησης, για το οποίο χρησιµοποιήθη-
καν βιολογικά σταφύλια ποικιλίας 
ξινόµαυρο. «Το ξεκίνησα για να γί-
νει ξινόµαυρο σε λευκή οινοποίη-
ση, αλλά επειδή φέτος είχαµε πολ-
λές ανθοκυάνες, λόγω του καύσω-
να, ουσιαστικά θα το πάµε σε ρο-
ζέ. Είναι κρασί ελάχιστης παρέµβα-
σης. Τα σταφύλια είναι βιολογικά, 
ζυµώθηκαν µε τις δικές τους ζύµες 
και δεν έχει φιλτραριστεί. Είναι αυ-
τό που λέµε φυσικό κρασί», εξηγεί 
η Χλόη Χατζηβαρύτη.

Η νεαρή αµπελουργός και οινο-
ποιός, που διατηρεί το οικογενεια-
κό της οινοποιείο στη Γουµένισσα 
του Κιλκίς ανέφερε στην Agrenda 
ότι το νέο κρασί που ετοιµάζει θα 
κυκλοφορήσει σε περίπου 1.300-
1.400 φιάλες, µε την πλειονότητά 
τους να αποτελεί µέρος µιας συµ-
φωνίας που θα ξαναβάλει τα κρασιά 
του κτήµατος στην αγορά των ΗΠΑ.

«Η λογική είναι να µπορέσουµε 
να εισάγουµε στην αγορά των ΗΠΑ 
ένα κρασί ελάχιστης παρέµβασης 
που δεν θα είναι πάρα πολύ ακριβό, 
ώστε ο κόσµος να µπορεί πιο εύκο-

λα να µας γνωρίσει µέσα από αυτό 
και στη συνέχεια να µπουν και τα 
κρασιά που είναι λίγο πιο ακριβά» 
σηµειώνει και προσθέτει ότι «η εµ-
φιάλωση, αν όλα πάνε καλά, υπο-
λογίζω πως θα γίνει προς τα τέλη 
Ιανουαρίου του 2022 και το Μάρ-
τιο να κυκλοφορεί».

Για την ώρα το νέο κρασί του κτή-
µατος που «είναι πολύ αρωµατικό 
στο επίπεδο της φρέσκιας φράου-
λας και του κερασιού, αντιπροσω-
πευτικό του terroir της περιοχής», 
δεν έχει αποκτήσει όνοµα. «Είµα-
στε στη διαδικασία συζήτησης για 
την ετικέτα του. Θέλουµε κάτι ιδιαί-
τερο. Ένα tattoo like label, που θα 
έχει πολύ χρώµα και που θα µπο-
ρεί να περπατήσει πολύ καλά κυ-
ρίως στην αµερικανική αγορά», δι-
ευκρινίζει η κ. Χατζηβαρύτη.

Μέχρι πέρυσι ο µεγαλύτερος ό-
γκος αφορούσε τα βιολογικά κρα-
σιά. Σε σύνολο, δηλαδή, 60.000 φι-
άλες ετήσιας παραγωγής, οι 10.000 
φιάλες θα ήταν ελάχιστης παρέµ-
βασης. Φέτος, η σχέση θα αλλάξει. 
«Από τις περίπου 65.000 φιάλες 
που θα κάνουµε φέτος, οι 25.000 
– 30.000 θα είναι µε κρασιά ελάχι-
στης παρέµβασης», τονίζει η συνο-
µιλήτριά µας και διευκρινίζει πως 
«αν θα µείνουν ψηλά τα ελάχιστης 
παρέµβασης εξαρτάται και από την 
αγορά. Είναι κάτι δυναµικό». 

Ο µεγάλος αριθµός ετικετών και 

η διαφοροποίησή τους σε ελάχι-
στης παρέµβασης και κλασσικής 
οινοποίησης, είναι πιθανό να φέ-
ρει αλλαγές στο Κτήµα. Όπως πα-
ραδέχεται η κ. Χατζηβαρύτη «σκε-
φτόµαστε µήπως διαχωρίσουµε τις 
δραστηριότητες σε µητρική και θυ-
γατρική εταιρεία, διότι σεβόµαστε 
η µια γενιά την άλλη. […] Ό,τι εί-
ναι να γίνει θα γίνει το επόµενο έ-
τος και µετά τον τρύγο του 2022».

Επέκταση αµπελώνα-οινοποιείου
Τα δύο τελευταία χρόνια το κτή-

µα πρόσθεσε στον βιολογικό αµπε-
λώνα του άλλα 80 στρέµµατα, ανε-
βάζοντας τη συνολική του έκταση 
στα 200 στρέµµατα, µε κυρίαρχες 
ποικιλίες το ξινόµαυρο και τη Νε-
γκόσκα, αλλά και ασύρτικο, ρο-
δίτη, ελάχιστο sauvignon blanc, 
chardonnay, Traminer, Cabernet 
και Merlo, ενώ στις νέες φυτεύσεις 

µπήκαν και µαλαγουζιά και µοσχά-
το, που θα χρησιµοποιηθούν σε έ-
να αφρώδες κρασί, για το οποίο µέ-
χρι τώρα η πρώτη ύλη αγοράζεται 
από τρίτους παραγωγούς.

Η µεγέθυνση του αµπελώνα νο-
µοτελειακά οδηγεί στην αναγκαιό-
τητα για επέκταση και του οινοποιεί-
ου, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί 
στους πρόσθετους όγκους. «Ουσια-
στικά θα γίνει ένας ακόµη όροφος 
προς τα κάτω, ένα ακόµη κελάρι», 
είπε η κ. Χατζηβαρύτη και ξεκαθά-
ρισε πως «δεν µας ενδιαφέρει να 
γίνουµε ένα πολύ µεγάλο οινοποι-
είο. Το να είµαστε µικροµεσαίοι εί-
ναι επιλογή µας για να µπορούµε 
να διαχειριστούµε την παραγωγή 
όπως θέλουµε. Να φτάσουµε γύ-
ρω στις 120.000 φιάλες θεωρώ ό-
τι είναι πολύ καλό. Προτιµώ να α-
νεβάσουµε την ποσότητα πιο λίγο 
και σε τιµές υψηλότερες».

Κυρίαρχες ποικιλίες ξινόµαυρο και Νεγκόσκα, ασύρτικο και ροδίτης. Τα δύο τελευταία χρόνια το κτήµα πρόσθεσε άλλα 80 στρέµµατα, φτάνοντας τη συνολική έκταση στα 200 στρέµµατα.

«Από τις περίπου 65.000 φιάλες που θα κάνουµε φέτος, οι 25.000 
– 30.000 θα είναι µε κρασιά ελάχιστης παρέµβασης», τονίζει στην 
Agrenda η αµπελουργός και οινοποιός, Χλόη Χατζηβαρύτη.

Μονοποικιλιακό
ροζέ το κλειδί 
Χατζηβαρύτη
Το νέο κρασί, φυσικής οινοποίησης για τις ΗΠΑ 
θα κυκλοφορήσει σε περίπου 1.300-1.400 φιάλες

ΠΟΠ Γουµένισσα
Το best seller είναι το 

ΠΟΠ Γουµένισσα, το οποίο 
βγαίνει σε 12.000 φιάλες. 
Τα ελάχιστης παρέµβασης 
πάνε πολύ καλά, δηλώνει 

η Χλόη Χατζηβαρύτη
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65.000
ΦΙΑΛΕΣ

25.000-30.000

ΑΠΟ ΤΙΣ

 ΜΕ ΚΡΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τις προδιαγραφές για τις νέες προκηρύξεις 
της µεταβατικής περίοδο 2021-2022 δηµο-
σίευσαν οι διαχειριστικές αρχές, µε το ενδι-
αφέρον να εστιάζεται στα νέα Σχέδια Βελτί-
ωσης και στην πολυαναµενόµενη πρόσκλη-
ση του Μέτρου ∆άσωσης. 

Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο έγ-
γραφο της 9ης Τροποποίησης των Προγραµ-
µάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στα νέα Σχέ-
δια Βελτίωσης θα επιδοτούνται κατά προτε-
ραιότητα επενδύσεις σε εξοπλισµό γεωργί-
ας ακριβείας και κάλυψης ενεργειακών α-
ναγκών (net-metering). Η ελάχιστη Τυπική 
Απόδοση εισόδου στο Μέτρο θα παραµείνει 
στα 8.000 ευρώ ενώ επιλέξιµοι δικαιούχοι 

θα είναι µόνο κατ’ επάγγελµα αγρότες και 
Νέοι Αγρότες των προκηρύξεων 2016, 2018 
και 2021 (δεν θα αφορά πλέον τα συλλογι-
κά σχήµατα το πρόγραµµα). Τα ποσοστά ε-
νίσχυσης παραµένουν κατά βάση στα ίδια 
επίπεδα µε την περασµένη πρόσκληση (40-
80%). Ωστόσο, µειώνεται από τα 500.000 ευ-
ρώ στα 130.000 ευρώ η ανώτατη επιλέξιµη 
δαπάνη για τη φυτική παραγωγή και στα 
200.000 ευρώ για την κτηνοτροφία. 

Στη ∆άσωση τώρα των 90 εκατ. ευρώ, πα-
ρατηρείται µία σαφής αναµόρφωση του Μέ-
τρου όπου προβλέπονται µε σαφήνεια οι ε-
πιλέξιµες δαπάνες και τα κόστη τους, ορίζο-
νται τα 12 έτη για το πριµ συντήρησης ενώ 
ο κατάλογος των επιλέξιµων δέντρων προς 
φύτευση περιορίζεται στα 70 αντί για τα 118. 

Από εκεί και πέρα, στον φάκελο της 9ης 

Τροποποίησης του ΠΑΑ περιγράφονται οι 
νέες προσκλήσεις που θα βγουν το νέο έτος:

Μ17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισο-
δήµατος» - Νέα πιλοτική δράση σε παραγω-
γούς ή/και οµάδα/ες παραγωγών, µε ενω-
σιακή κατανοµή 9,5 εκατ. ευρώ.

Μ14 «Ευζωία των ζώων» µε επανυποβολή 
επικαιροποιηµένο τεχνικού δελτίου του Μέ-
τρου και ενωσιακούς πόρους 33,5 εκατ. ευ-
ρώ. Θα αφορά µόνο χοίρους και πτηνοτροφία.

Μ3.1 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συ-
στήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων», µε στόχευση το σύστηµα ποιό-
τητας AGRO 2 (1,2) «∆ιαχείριση Αγροτικού 
Περιβάλλοντος – Ολοκληρωµένη ∆ιαχείρι-
ση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότε-
ρα για το βαµβάκι µε κατανοµή ενωσιακών 
πόρων, στα 32,5 εκατ. ευρώ. 

Μαζεμένα Σχέδια Βελτίωσης 
ενισχυμένες οι Δασώσεις   
Εγκρίθηκε το θεσμικό πλαίσιο των προκηρύξεων του 2022 από την Κομισιόν

Επιλέξιµη δαπάνη
Στα Σχέδια Βελτίωσης 

µειώνεται από τα 500.000 
ευρώ στα 130.000 ευρώ η 
ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 

για τη φυτική παραγωγή και 
στα 200.000 ευρώ για την 

κτηνοτροφία 
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Με τυπική απόδοση 8.000 
ευρώ η ένταξη στα Σχέδια
Για κατ’ επάγγελμα αγρότες και νέους θα ανοίξουν μόνο τα Σχέδια Βελτίωσης, με τις 
διαχειριστικές αρχές να μειώνουν την επιδοτούμενη δαπάνη στα 130.000 ευρώ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον κωδικό 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε 
στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την 
ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων» θα προκηρυχθούν τα  Σχέδια Βελτί-
ωσης το 2022, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες 
της πρόσκλησης που δηµοσίευσαν οι διαχειριστι-
κές αρχές. Στις κύριες αλλαγές του προγράµµατος 
περιλαµβάνονται η µείωση της µέγιστης επιδοτού-
µενης δαπάνης ανά φάκελο, η αλλαγή στη µοριο-
δότηση µε ενισχυµένη την προτεραιότητα στη γε-
ωργία ακριβείας και ο αποκλεισµός των συλλογι-
κών σχηµάτων. Αναλυτικότερα, σχετικά µε το Μέ-
τρο 4.1.5 αναφέρονται τα εξής στην 9η Τροποποί-
ηση  των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.   

∆ικαιούχοι
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργι-

κών εκµεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα 
του γεωργού (σύµφωνα µε τον Καν.1307/2013) 
και έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλ-
λευσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρι-
σης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), κατά το έτος αναφο-
ράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι επαγγελµατίες 
αγρότες σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νο-
µοθεσία (φυσικά πρόσωπα) ή να έχουν κύρια 
δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (νο-
µικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του υ-
ποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Όροι επιλεξιµότητας
Α. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των δικαιού-

χων για να κριθούν επιλέξιµες για στήριξη πρέ-
πει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης, να κατέχουν γεωργική εκµε-
τάλλευση, της οποίας το οικονοµικό µέγεθος σε 

όρους τυπικής απόδοσης είναι µεγαλύτερο από 
8.000 ευρώ (standard output).

Β. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι φυσικά πρόσω-
πα για να κριθούν επιλέξιµοι για στήριξη πρέπει 
τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης στήριξης, να έχουν συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους και να µην είναι άµεσα συ-
νταξιούχοι ή συνταξιούχοι γήρατος.

Επιλέξιµες δαπάνες
Βαρύτητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα πε-

ριλαµβάνουν επενδυτικές δαπάνες, που αφορούν 
στην εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας και της έ-
ξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, της ψηφιοποίη-
σης και του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και 
του εξοπλισµού παραγωγής.

Θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που θα α-
φορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσι-
µες πηγές ενέργειας, αποκλειστικά για τις ανάγκες 
της εκµετάλλευσης (net metering). ∆εν είναι επι-
λέξιµη στην παρούσα δράση η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από βιοµάζα καθώς και η εξοικονό-
µηση ενέργειας. Πέρα από τα παραπάνω στο κεί-
µενο των αρχών δεν αναφέρεται σαφής λίστα σχε-
τικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες παρά µόνο ότι «Στο 
πλαίσιο της εν λόγω δράσης οι επιλέξιµες δαπάνες 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 45 του καν. 
1305/2013 καθώς και των άρθρων 65-71 και 69§3 
του καν. 1303/2013.». Εν, ολίγοις µπορεί να επι-
δοτηθούν όλα όσα προέβλεπε η περασµένη πρό-
σκληση Σχεδίων Βελτίωσης, αλλά µένει να φανεί 
αν θα εξαιρεθούν ορισµένες δαπάνες. 

Ποσά στήριξης
Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχε-

δίων ανέρχεται έως 130.000 ευρώ για επενδύ-
σεις στη φυτική παραγωγή και στη µελισσοκο-
µία και στα 200.000 ευρώ για επενδύσεις στην 
υπόλοιπη ζωική παραγωγή. 

Ποσοστά
ενίσχυσης 
ανά κατηγορία
Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 
40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και 
τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου 
γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά 
ποσοστά έχουν ως εξής:

Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε 
επαγγελµατικά προσόντα ή 
δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών 
κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά 
Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, 
Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 
60%.

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 
Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 
50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%

Γεωργοί σε περιοχές που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 
75%, Αττική 40%, υπόλοιπες 
περιφέρειες 50%.

Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές 
περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, 
Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική 
Μακεδονία 40%, υπόλοιπες 
περιφέρειες 50%.

Νet metering 
Θα ενισχυθούν 

επενδυτικές δαπάνες για 
την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιµες 
πηγές αποκλειστικά  
για τις ανάγκες της 

εκµετάλλευσης 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ

75%

50%

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

40%

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Προτεραιότητα σε δαπάνες 
με εξοπλισμό ακριβείας
Στο γενικό πλαίσιο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης 
περιγράφονται οι αρχές που θα διέπουν τα κρι-
τήρια µοριοδότησης. Όπως φαίνεται και παρα-
κάτω οι επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας, ψη-
φιακά συστήµατα και ΑΠΕ θα έχουν προτεραιό-
τητα ένταξης. ∆εδοµένου ότι τα διαθέσιµα χρή-
µατα είναι στα 180 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερό-
µενοι πολλοί, γίνεται φανερό ότι τα κριτήρια µο-
ριοδότησης θα παίξουν αρκετά σηµαντικό ρόλο 
και στην ερχόµενη πρόσκληση. Υπενθυµίζεται 
εδώ πως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των 
διαχειριστικών αρχών, τα Σχέδια Βελτίωσης θα 
βγουν στον «αέρα» όταν τελειώσει η αξιολόγη-
ση των Νέων Αγροτών, δηλαδή γύρω στην ερ-
χόµενη Άνοιξη.  

Αρχές σχετικά µε τον καθορισµό
των κριτηρίων επιλογής

Πιο συγκεκριµένα, στο γενικό πλαίσιο του Μέ-
τρου 4.1.5 σχετικά µετα κριτήρια µοριοδότησης 
αναφέρονται τα εξής:

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιό-
τητες επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά, που 
συνδέονται µε τη γεωργική εκµετάλλευση (για 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα), όπως :

ο παραγωγικός προσανατολισµός της εκµε-
τάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγο-
προβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην ε-
λαιοκαλλιέργεια, στη µελισσοκοµία, στο βαµβά-
κι, στην αµπελοκαλλιέργεια και σε καλλιέργει-
ες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή ή µε συµ-
βολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλι-
µατικής αλλαγής),

το οικονοµικό µέγεθος,
η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που 

αφορούν σε ΑΠΕ ή σε δαπάνες για την ορθο-
λογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική 

διαχείριση της κοπριάς,
η δυναµική της εκµετάλλευσης,
η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προ-

ϊόντων,
η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας, ιδίως αυ-

τών που καθιστούν ανθεκτική την εκµετάλλευ-
ση σε εξωγενείς κινδύνους, αλλά και αυτών που 
προάγουν την ορθολογική χρήση του ύδατος ή 
την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,

το είδος επενδυτικής δαπάνης µε προτεραι-
ότητα σε αυτές που αφορούν τη γεωργία ακρι-
βείας και την έξυπνη γεωργία,

η συµµετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται 
στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 
κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας υπόψη τα συ-
γκριτικά τους πλεονεκτήµατα αλλά και τις RIS3

οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
πυρόπληκτων περιοχών.

Μη επιλέξιµες δαπάνες
Από τα Σχέδια Βελτίωσης δεν θα µπορούν να 

επιδοτηθούν:
Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
Η αγορά γης.
Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται.
Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυ-

τών που εγκαθίστανται µε σπορά.
Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση.
Η αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγω-

γής και δικαιωµάτων ενίσχυσης.
Οι δαπάνες κάθε επέµβασης στο γεωργικό 

προϊόν από την οποία προκύπτει επίσης γεωρ-
γικό προϊόν µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της 
γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι αναγκαί-
ες για την προετοιµασία του προϊόντος (ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης) για την πρώτη πώληση.

Προτεραιότητα 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης θα 
δίνεται σε αιγο- 
προβατοτροφία, 
οπωροκηπευτικά, 
ελαιοκαλλιέργεια, 
µελισσοκοµία,  
βαµβάκι, 
αµπέλι και σε 
καλλιέργειες 
ανθεκτικές 
στην κλιµατική 
αλλαγή.

ΜΕΤΡΟ 4.1.5 ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΥΡΩ
Φυσικά

και νοµικά
πρόσωπα

>8.000

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
180 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΞΗ 
 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΥΡΩ

130.000 | ΦΥΤΙΚΗ
200.000 | ΖΩΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
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Σε τρεις 
κατηγορίες 
δαπανών το 
πριμ Δάσωσης        
Έως 282 ευρώ το στρέμμα η 
ενίσχυση 12ετίας, συν το πριμ 
συντήρησης και εγκατάστασης

Από τις εργασίες προετοιµασίας φύτευσης, έ-
ως την αγορά αρδευτικού δικτύου, τη συντή-
ρηση και την κάλυψη των διαφυγόντων κερ-
δών, το Μέτρο ∆άσωσης των 90 εκατ. ευρώ 
έρχεται το 2022 σοβαρά ενισχυµένο, σύµφω-
να µε το σχέδιο προκήρυξης που δηµοσίευ-
σαν οι διαχειριστικές αρχές. 

Το Μέτρο θα επιδοτεί τους ενδιαφερόµε-
νους για την εγκατάσταση δέντρων κωνοφό-
ρων και πλατύφυλλων στην αγροτική τους 
εκµετάλλευση, επιλέγοντας µέσα από έναν 
κατάλογο επιλέξιµων ειδών. Τα κόστη που 
θα καλύπτονται χωρίζονται σε τρεις κατηγο-
ρίες: Προετοιµασία και Εγκατάσταση φυτεί-
ας, Συντήρηση φυτείας έως και το δωδέκα-
το έτος από την ηµεροµηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης (ηµεροµηνία πιστοποίησης της ε-
γκατάστασης) και ∆ιαφυγόν Εισόδηµα (για 
έως 12 έτη) ανά γεωργική καλλιέργεια που 
«ξηλώθηκε» για να µπουν τα δέντρα. Ανα-
λυτικότερα, τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά 
κατηγορία δαπάνης έχουν ως εξής:

Εγκατάσταση φυτείας
Εργασίες προετοιµασίας όπως: εδαφολο-

γική ανάλυση µε έως 12 ευρώ ανά στρέµµα, 
και σύνταξη τεχνικού σχεδίου δάσωσης ή ό-
ταν το µέγεθος της ενιαίας υπό δάσωση γε-
ωργικής γης ξεπερνά τα 50 εκτάρια, µελέτης 
δάσωσης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδί-
ου άρδευσης, εφόσον απαιτείται. Από 539 έ-
ως 899 ευρώ για το Τεχνικό Σχέδιο ∆άσωσης 
και έως 1.438 ευρώ για τη Μελέτη ∆άσωσης.

Εργασίες αγοράς και εγκατάστασης φυ-
ταρίων (βλ. Πίνακα για τα κόστη). Περιλαµβά-
νεται κατεργασία εδάφους για εγκατάσταση 
φυτών, προµήθεια φυταρίων / πολλαπλασι-
αστικού υλικού (από δηµόσια δασικά φυτώ-
ρια, ή νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά φυ-
τώρια), φύτευση φυταρίων (βωλόφυτων ή 
γυµνόριζων), λίπανση, σχηµατισµός λεκά-
νης άρδευσης κ.α..

Εργασίες εγκατάστασης/βελτίωσης τρι-
τεύοντος αρδευτικού δικτύου, εφόσον προ-
ταθεί ως αποτελεσµατικότερη µέθοδος άρ-
δευσης και η έκταση είναι ήδη αρδευόµενη 
ή η σχετική έκταση είναι σε περιοχή Σ∆ΛΑΠ 
που η ποιότητα των νερών από άποψη πο-
σοτική είναι καλή. 

Εργασίες κατασκευής περίφραξης, ε-
φόσον απαιτηθεί (όπως στην περίπτωση 
βόσκησης, κ.λπ.).

Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων (φυ-
σιολογικών αποτυχιών) σε περίπτωση αδυ-
ναµίας εγκατάστασής τους, η οποία οφείλε-
ται κυρίως στο µικρο-περιβάλλον του εδά-
φους, στο φυτό (κατάσταση, κ.λπ.) και στη 
διαδικασία εγκατάστασής του και ανέρχεται 
σε ποσοστό έως το 10% των φυταρίων, που 
εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 1ο έ-
τος µετά την εγκατάσταση. 

Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων 
σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας αποτυχι-
ών, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε έκτα-
κτους και απρόβλεπτους βιοτικούς και α-
βιοτικούς παράγοντες - κινδύνους (προ-
σβολές, ασθένειες, χαλαζόπτωση, ξηρασία, 
παγετός πληµµύρες, κ.λπ., που έχουν επι-
βεβαιωθεί από αρµόδια αρχή) και ανέρχο-
νται σε ποσοστό έως το 30% των φυταρίων, 
που εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 
1ο έτος µετά την εγκατάσταση.

Εργασίες συντήρησης
Περιλαµβάνονται κλάδεµα, φρεζάρισµα, 

λίπανση, βοτάνισµα, άρδευση κ.λπ. 
Για φυτείες µε 25 δέντρα ανά στρέµµα για 

τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων του 
καταλόγου: Βασικές εργασίες συντήρησης 

τα πρώτα 4 έτη, µετά την εγκατάσταση της 
φυτείας έως 15,5 ευρώ το στρέµµα µε εγκα-
τάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. Έως 
16,8 ευρώ µετά τα πρώτα 4 έτη. Χωρίς εγκα-
τάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 24,1 
ευρώ το στρέµµα τα 4 πρώτα έτη και 21,1 ευ-
ρώ το στρέµµα για µετά τα πρώτα τέσσερα έτη. 

Για φυτείες µε 90 δένδρα /στρέµµα (Φυ-
τείες ∆90), για τις φυτείες όλων των επι-
τρεπόµενων δασικών ειδών (εκτός των 
ευγενών πλατύφυλλων) τα ύψη ενίσχυ-
σης έχουν ως εξής: Βασικές εργασίες συ-
ντήρησης τα πρώτα 4 έτη, µετά την εγκατά-
σταση της φυτείας έως 35,4 ευρώ το στρέµ-
µα µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρ-
δευσης. Έως 40,1 ευρώ µετά τα πρώτα 4 έ-
τη. Χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου 
άρδευσης 66,2 ευρώ το στρέµµα τα 4 πρώ-
τα έτη και 55,5 ευρώ το στρέµµα για µετά 
τα πρώτα τέσσερα έτη. 

Απώλεια εισοδήµατος
Ενίσχυση για την απώλεια εισοδήµα-

τος λόγω αντικατάστασης των καλλιερ-
γειών που κατείχε ο δικαιούχος µε δα-
σικά είδη. Κυµαίνεται από 14,2 ευρώ το 
στρέµµα και φτάνει τα 282 ευρώ, ανάλο-
γα την καλλιέργεια. Επιπλέον υπάρχει δι-
αχωρισµός για αρδευόµενες και µη αρ-
δευόµενες εκτάσεις. 

Καρυδιά, 
αγριελιά, 
καστανιά, μουριά 
και αγριοκερασιά 
στα επιλέξιμα 
δέντρα προς 
φύτευση στο νέο 
Μέτρο της 
Δάσωσης

Α.Τ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ
�ΕΥΡΩ�

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Κατεργασία εδάφους για εγκατάσταση φυτών 42 στρ.

2 Προµήθεια φυταρίων κωνοφόρων ή πλατυφύλλων (∆90) 3,5 τεµ.

3 Προµήθεια φυταρίων ευγενών πλατύφυλλων (∆25) 6,5 τεµ.

4 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 χ 0,20 χ 0,50 m, µε χρήση κοχλιοφόρου 
συσκευής (∆25)

0,45 τεµ.

5 Φύτευση φυταρίων (∆25/∆90) 0,8 τεµ.

6 Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής «L» ή «Τ» 2,7 kg

7 Σύρµα γαλβανισµένο 0,21 m

8 Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής 5 χ 5 cm 3,6 mz

9 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 0,35 m

10 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 0,85 m

11 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού 0,25 τεµ.

12 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm, Φ 3/4» 7,7 τεµ.

13 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm, Φ 1/2» 20 τεµ.

14 Πλαστική δεξαµενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότητας 8 m3 600 τεµ.

15 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 0,22 τεµ.

16 Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης φυτού, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m 0,2 τεµ.

17 Άρδευση φυτών µε βυτίο 0,063 τεµ.

13 Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτοµατοποιηµένο 0,006 τεµ.

19 Λίπανση φυτών µε τα χέρια ή µε λιπαντήρες 0,05 τεµ.
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