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Σύγκλιση 
60% από 
τις φετινές 
δηλώσεις σελ. 5

Τελειώνουν τα δικαιώματα
στο στρέμμα οι ενισχύσεις
Τελευταία προγραμματική περίοδος με ενισχύσεις βάσει δικαιωμάτων, μετά μετρούν τα στρέμματα, 

πολλές οι συμφωνίες αγοράς με βάση την αξία του 2021 και απόσβεση από το πρώτο έτος πληρωμής

∆ιευρύνεται ο χρόνος, µειώνεται 
το ποσοστό ενίσχυσης, λίγα τα 50 
εκατ. για κτηνοτρόφους. σελ. 13

Δεν υπάρχει 
επισιτιστική 
κρίση, ψηλά 
το καλαμπόκι  

σελ. 16, 35

Έως 4 Απριλίου 
για Βιολογικά,
στις 62.000 
οι αιτήσεις

σελ. 18-19

Τα αρνιά στο 
σφαγείο πριν 
ανέβει η αγορά 
θέλει το εμπόριο

σελ. 21

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Ενίσχυση
στο 2% του 
τζίρου 2021

Με Κάρτα Αγρότη τα λιπάσµατα 
Σκέψεις για αξιοποίηση της Κάρτας Αγρότη ως τεκµηρίου 
δαπάνης για λιπάσµατα, έτσι ώστε να υπολογισθεί ανάλογα 
και η έκτακτη ειδική ενίσχυση των καλλιεργητών. σελ. 12
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΠΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

+16%

σελ. 4-5
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με την Αθηναϊκή να δεσµεύεται να αναπροσαρµόσει προς τα 
πάνω τις τιµές βυνοποιήσιµου κριθαριού, το κτηνοτροφικό φτάνει 
σήµερα πάνω από 30 λεπτά. Καλαµπόκι µε τουλάχιστον 30 λεπτά 
στα φθινοπωρινά αλωνίσµατα φέρνουν οι τελευταίες κινήσεις του 
εµπορίου. Οι τιµές εξαγωγής εγχώριου σκληρού σίτου στα 500 
ευρώ ο τόνος FOB, µε τη Φότζια να ανακάµπτει κατά 10 ευρώ. 
Είναι λίγα τα 8 ευρώ για την τιµή στο αρνάκι το Πάσχα.

Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις δηµιουργούν 
το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της 
κορυφοξήρας στα εσπεριδοειδή, 
ασθένεια που οφείλεται στη δράση του 
µύκητα Phoma tracheiphila. Ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη, δηµιουργεί σηµαντικές 
ζηµιές στις καλλιέργειες και µπορεί 
τελικά ακόµα και να ξεράνει τα δέντρα. 
Προσβάλλει ποικιλία εσπεριδοειδών, 
όπως λεµονιές και νεραντζιές, ενώ 
λιγότερο µανταρινιές και πορτοκαλιές. 
Εκδηλώνεται µε απότοµη χλώρωση, 
µάρανση και ξήρανση των φύλλων 
νεαρών βλαστών και στη συνέχεια 
φυλλόπτωση µε διατήρηση των µίσχων 
πάνω στα κλαδιά. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 
συστήνουν έναν ψεκασµό µε 
κατάλληλα χαλκούχα µυκητοκτόνα 
αµέσως πριν την εκδήλωση έντονων 
βροχοπτώσεων και επανάληψη έπειτα 
από χαλάζι, παγετό ή ισχυρό άνεµο. 
Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται το 
κλάδεµα και η κατεργασία του εδάφους 
κατά τη διάρκεια βροχερής περιόδου. 
Κλάδοι, κορµοί και ρίζες δεν πρέπει να 
τραυµατίζονται κατά τις καλλιεργητικές 
εργασίες και σε περιπτώσεις πληγών 
προτείνεται επικάλυψη µε µυκητοκτόνο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 2-4-2022
Νεφώσεις και τοπικές βροχές 
στα δυτικά και τα βόρεια, µε 
σποραδικές καταιγίδες πιθανόν 
πρόσκαιρα ισχυρές στα δυτικά. 
Χιόνια στα ορεινά. Αυξηµένη 
συγκέντρωση αφρικανικής 
σκόνης. Άνεµοι νοτιοδυτικοί 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 3-4-2022
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
στα δυτικά και τα βόρεια και 
σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια 
στα ορεινά. Στην υπόλοιπη 
χώρα λίγες νεφώσεις, 
αυξηµένες τις πρωινές ώρες 
στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών. Άνεµοι δυτικοί 
νοτιοδυτικοί µέτριας ένταση µε 
βαθµιαία εξασθένηση το βράδυ. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

∆ευτέρα 4-4-2022 
και Τρίτη 5-4-2022
Αραιές νεφώσεις τοπικά 
πυκνότερες στα δυτικά, τα 
κεντρικά και τα βόρεια µε 
αυξηµένη πιθανότητα τοπικών 
βροχών. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες διευθύνσεις 
και κατά τόπους στο Αιγαίο πιο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
σταθερή άνοδο σε υψηλά για 
την εποχή επίπεδα κυρίως 
στα νότια της χώρας.

Τετάρτη 6-4-2022 ως 
Παρασκευή 8-4-2022
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα δυτικά και τα 
βόρεια µε τοπικές βροχές 
κυρίως στα βόρεια. Άνεµοι 
ήπιας έντασης βορειοδυτικοί 
και στα νοτιοανατολικά 
νοτιοανατολικοί µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο και στα 
βόρεια της χώρας.

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις 
µεταβλητοί 3 µε 6 
και κατά τόπους στο 
Αιγαίο πρόσκαιρα 
ισχυροί έως 
7 µποφόρ.
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TΖΙΡΟΣ
73.137.351
(31/03 )

879,45

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 21

Τρίτη
29/03

Τετάρτη
30/03

Πέµπτη
31/03

∆ευτέρα
28/03

Πέµπτη
24/03

889.97

Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι τα πράγµατα κυ-
λούν αργά, ωστόσο κάποιες αλλαγές είναι ση-
µαντικές και καθορίζουν µακροπρόθεσµα κά-
ποιους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότη-
τας και φυσικά την πορεία της χώρας. 

Η συµβολαιακή γεωργία, για παράδειγµα, εξελίσ-
σεται σε έναν θεσµό µε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Βεβαίως, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι 
δεν πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο. Ο 
τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε µετά την ί-
δρυσή της το 1963 και για πολλά χρόνια η Ελ-
ληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, αποτέλεσε πρό-
τυπο συµβολαιακής παραγωγής, µε ιδιαιτέ-
ρως θετικά αποτελέσµατα. 

Στις συµβάσεις βασίζεται εδώ και χρόνια και ο το-
µέας παραγωγής βιοµηχανικής ντοµάτας, χω-
ρίς ωστόσο να συνοδεύεται από το ίδιο βάθος 
συνεργειών και κανόνων και χωρίς να εξα-
σφαλίζει τα ίδια αποτελέσµατα για τους συµ-
βαλλόµενους. Ακόµη πιο επιφανειακή υπήρ-
ξε κατά καιρούς στις περισσότερες περιπτώ-
σεις η συµβολαιακή που εφαρµόσθηκε στην 
καπνοκαλλιέργεια, η εµβέλεια της οποίας έχει 
περιορισθεί για τους γνωστούς λόγους. 

Ο θεσµός της συµβολαιακής επανήλθε δριµύτε-
ρος µετά την απορρόφηση της Αγροτικής 
Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς (2011).   
Επιστρατεύτηκε θα λέγαµε σ’ εκείνη τη φά-
ση, κυρίως για να καλύψει τους πιστωτικούς 
κινδύνους µιας νεότευκτης συστηµικής τρά-
πεζας µε µικρή σχετικά εµπειρία στη χρηµα-
τοδότηση της αγροτικής παραγωγής.

Επί της ουσίας, τα πρώτα τριµερή σχήµατα συµβο-
λαιακής (τράπεζα, αγρότες, µεταποιητικές επι-
χειρήσεις) έδιναν στους αγρότες τη δυνατότη-
τα να συνεχίσουν να επωφελούνται από τα λε-
γόµενα µέχρι τότε καλλιεργητικά δάνεια, πα-
ρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι θα παραδώσουν 
την παραγωγή τους σε συγκεκριµένη µεταποι-
ητική µονάδα. Η τελευταία των συµβεβληµέ-
νων αναλάµβανε µια είδους δέσµευση για την 
αποπληρωµή του δανείου του αγρότη, αν και 
εφόσον αυτό κρίνονταν απαραίτητο, µε αντί-
κρισµα την παραγωγή που θα παραλάµβανε. 

Κάπως έτσι εξελίχθηκε η πορεία του θεσµού την τε-
λευταία δεκαετία, δηµιουργώντας µε τον καιρό 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συνεργασίες και α-
νοίγοντας δρόµους για ουσιαστικότερη συµβο-
λαιακή σε πολλά προϊόντα των λεγόµενων µε-
γάλων καλλιεργειών, των φρουτολαχανικών, 
ακόµα και της παραγωγής γάλακτος. 

Τον τελευταίο καιρό ο θεσµός της συµβολαιακής 
περνάει σε πιο ώριµη φάση. Αφενός δίνοντας 
παραδείγµατα ουσιαστικής και δίκαιης συνερ-
γασίας µεταξύ των συµβεβληµένων, αφετέρου 
απολαµβάνοντας ιδιαίτερης υποστήριξης από 
την Πολιτεία µε προνοµιακή θέση στα λεγόµε-
να αναπτυξιακά προγράµµατα. Κάποιες από 
τις δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης ανοίγουν 
διάπλατα τις πόρτες στη χρηµατοδότηση για 
συµµετέχοντες σε σχήµατα συµβολαιακής. Ί-
σως αυτό αποτελέσει έναυσµα ευρύτερης ανα-
µόρφωσης της ελληνικής γεωργίας. Agrenda

Μην υποτιμάτε
τη συμβολαιακή

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11106

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,38948

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,02614

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84600

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
135,27450
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Επένδυση µε ηµεροµηνία λήξης που 
αναγράφει «2026» θα πρέπει να θεω-
ρείται η αγορά δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης, βάσει τα όσα περιγράφει 
στο διαβιβαστικό της προς τα κράτη-
µέλη η Κοµισιόν για τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΑΠ. Σε αυτό αναφέρε-
ται πως από τα 14 κράτη-µέλη που 
παρέχουν βασική ενίσχυση µε το κα-
θεστώς των δικαιωµάτων, πλέον µέ-
νουν µόνο έξι από το 2023 και µετά, 
κατάσταση που επιβεβαιώνει Ευρω-
παίους αξιωµατούχους που υποστη-
ρίζουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία 
προγραµµατική περίοδος που θα ι-
σχύσει το καθεστώς των δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης στην Ευρώπη. 

«Ας έχουν υπόψη τους όλοι ό-
σοι κάνουν µισθωτήρια και αγορά-
ζουν δικαιώµατα, πως όλες οι αξίες 
θα αλλάξουν το 2023», ενηµερώνει 
αντίστοιχα το ιρλανδικό υπουργείο 
Γεωργίας. Αυτό µοιάζει να το έχουν 
αντιληφθεί και κάποιοι Έλληνες α-
γρότες και κάτοχοι δικαιωµάτων, κα-
θώς σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, πλέ-
ον γίνονται και συµφωνίες αγοράς 
µε βάση την αξία του 2021, µε αντί-
τιµο την ετήσια αξία τους (απόσβε-
ση από το πρώτο έτος αγοράς), κα-
θώς βρισκόµαστε στο τελευταίο έ-

τος ενισχύσεων µε βάση τους τρέ-
χοντες κανονισµούς. Από εκεί και 
πέρα, θα πρέπει να αποκρυσταλ-
λωθεί η έννοια του ενεργού αγρό-
τη για να γίνουν πιο στοχευµένες 
πωλήσεις και µεταβιβάσεις. Αυτό α-
φορά όσους λαµβάνουν άµεσες ε-
νισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ που 
θα πρέπει να αποδείξουν αγροτική 
δραστηριότητα. Όσοι δεν µπορούν 
ή δεν θέλουν, θα σπεύσουν να που-
λήσουν πριν επιστρέψουν τα δικαιώ-
µατα στο Απόθεµα. Άλλωστε, γι’ αυ-
τό η Ιρλανδία (βλ. σελ. 5) καταργεί 
για το 2023 και το 2024 τις ποινές 
για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων χω-
ρίς γη, ώστε να διευκολυνθούν αυ-
τές οι περιπτώσεις και να φτάσουν 
ατόφιες οι αξίες στα χέρια των πραγ-
µατικών παραγωγών. 

Πότε συµφέρει 
η αγορά δικαιωµάτων

Ας πάρουµε υπόψη έναν βαµβα-
κοπαραγωγό µε 100 στρέµµατα γης. 

Γι’ αυτά τα 100 στρέµµατα έχει δικαι-
ώµατα µόλις για τα 50 (5 δικαιώµα-
τα). Βρίσκει να αγοράσει ακόµα 5 δι-
καιώµατα για να καλύψει τα υπόλοι-
πα στρέµµατα µε τιµή 1.000 ευρώ το 
δικαίωµα. Σύνολο 5.000 ευρώ. Τα δι-
καιώµατα αυτά έχουν αξία 400 ευρώ. 

Κατά τη µεταβίβαση η οποία γίνε-
ται χωρίς γη, φτάνουν στα χέρια του 
µειωµένα κατά 25% (παρακράτηση), 
δηλαδή η αξία τους γίνεται 300 ευρώ. 
Για το 2022, από αυτά τα δικαιώµα-
τα λαµβάνει λοιπόν 1.500 ευρώ συν 
700 ευρώ περίπου πρασίνισµα, άρα 
2.200 ευρώ. Το 2023 όµως όλα αλ-
λάζουν. Η αξία των δικαιωµάτων του 
που ήταν το 2022, 300 ευρώ θα πρέ-
πει να φτάσει το µέσο όρο των 230 
ευρώ έως το 2026. Ξεκινάει λοιπόν 
και χάνει ένα µέρος της αξίας τους. 

Στο παράδειγµά µας, το πρώτο έ-
τος χάνει 17,5 ευρώ από την αξία 
τους, άρα πέφτει στα 282,5 ευρώ. 
Όµως δεν έχει πρασίνισµα το 2023, 
οπότε θα λάβει από τα 50 «νέα» δι-
καιώµατα, 1.412 ευρώ. Εν ολίγοις, ε-
κεί που περίµενε να κάνει απόσβε-
ση της επένδυσής του από το 2023, 
αυτή θα γίνει από το 2024. Ο καθέ-
νας µπορεί να κάνει µε τα παραπά-
νω τους δικούς του υπολογισµούς, 
λαµβάνοντας υπόψη τη µέση αξία 18 
ή 12 ευρώ για βοσκοτόπια και 34 ευ-
ρώ για δέντρα.

Νέας ΚΑΠ δικαιώματα  
φθηνά και με ημερομηνία λήξης

Προσοχή απαιτείται 

στις αγοραπωλησίες 

δικαιωμάτων 

καθώς διανύουμε 

το τελευταίο έτος με 

τα καθεστώτα της 

τρέχουσας ΚΑΠ. 

Τελευταία περίοδος 

με ενισχύσεις βάσει 

δικαιωμάτων η 

ερχόμενη περίοδος

Απόσβεση 
Πλέον γίνονται και συµφω-

νίες αγοράς µε βάση την αξία 
του 2021, µε αντίτιµο την 

ετήσια αξία τους (απόσβεση 
από το πρώτο έτος αγοράς) 

Το 2023
«Ας έχουν υπόψη τους 
όλοι όσοι κάνουν 
µισθωτήρια και αγοράζουν 
δικαιώµατα, πως όλες οι 
αξίες θα αλλάξουν το 
2023», ενηµερώνει 
αντίστοιχα το ιρλανδικό 
υπουργείο Γεωργίας.

Ενεργοί
Οι ενεργοί αγρότες που 
λαµβάνουν άµεσες 
ενισχύσεις άνω των 5.000 
ευρώ θα πρέπει να 
αποδείξουν αγροτική 
δραστηριότητα. Όσοι δεν 
µπορούν ή δεν θέλουν, θα 
σπεύσουν να πουλήσουν 
πριν επιστρέψουν τα 
δικαιώµατα στο Απόθεµα.

Ποινές
Η Ιρλανδία καταργεί για 
το 2023 και το 2024 τις 
ποινές για µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων χωρίς γη, 
ώστε να διευκολυνθούν 
αυτές οι περιπτώσεις και 
να φτάσουν ατόφιες οι 
αξίες στα χέρια των 
πραγµατικών παραγωγών. 
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Ζήτηµα να οριστικοποιηθεί άµεσα ο ενεργός 
αγρότης για 100.000 Έλληνες παραγωγούς 
Στην Ελλάδα, περί τους 100.000 υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία 
πληρωµών του 2020 οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης που θα τους 
«πιάσει» ο έλεγχος του ενεργού αγρότη στην αφετηρία της νέας ΚΑΠ, 
και θα κληθούν να προσκοµίσουν στοιχεία απόδειξης αγροτικής 
δραστηριότητας για να συνεχίσουν να πληρώνονται. Πρόκειται 
συγκεκριµένα για εκείνους που το 2022 αναµένεται να πληρωθούν από 
5.000 ευρώ και άνω ενισχύσεις (συµψηφίζονται βασική, πρασίνισµα, 
συµπληρωµατική νεαρών, συνδεδεµένες και ειδική βάµβακος).

Κοινοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις Κοµισιόν για τα 
στρατηγικά της νέας ΚΑΠ, έρχονται διορθώσεις 
Στις 31 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε η αποστολή των παρατηρήσεων 
της Κοµισιόν για το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό που είχε ανακοινώσει ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες, µε τις ελληνικές αρχές 
να θέλουν να έχουν κλείσει όλες τις εκκρεµότητες µέχρι τον Ιούλιο. 
Άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κάνουν φθινοπωρινές σπορές και 
χειµερινές φέτος το τι µέλλει γενέσθαι µε τις ενισχύσεις τους από νωρίς.  

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι 
γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον 
είναι µικρότερη της περιφερειακής 
µοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυ-
ξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρί-
το της διαφοράς αυτής, αναφέρει η 
απόφαση που εκδόθηκε για τις φε-
τινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε και εκκινεί και 
επίσηµα το νέο κύκλο διαδικασίας 
σύγκλισης που θα λήξει το 2026 
µε 100% εξίσωση των ενισχύσεων. 

Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση 
(ΦΕΚ 1365/Β’/2022) για τη χρηµατο-
δότηση της αύξησης της αξίας των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης , η µοναδι-
αία αξία των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωρ-
γοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι 
ανώτερη της περιφερειακής µονα-
διαίας αξίας του 2022, θα µειωθεί 
φέτος. Η µέγιστη µείωση της µονα-
διαίας αξίας των δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης που κατέχουν οι 
γεωργοί στις 31-12-2021 περιορί-
ζεται στο 30% (κόφτης). Σηµειώνε-
ται πως η µέση περιφερειακή αξία 
προσεγγίζει τα 20 ευρώ το στρέµµα 
στα βοσκοτόπια, τα 27 ευρώ στις α-
ροτραίες και τα 34 ευρώ στα δέντρα.

Επιπλέον, για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2022, κανένα δικαίωµα 

ενίσχυσης δεν θα έχει µοναδιαία 
αξία χαµηλότερη του 60% της πε-
ριφερειακής µοναδιαίας αξίας το 
2022. Στη σχετική απόφαση πα-
ράλληλα, ορίζεται πως για φέτος 
θα γίνονται δεκτά στο ΟΣ∆Ε και έ-
ντυπα µισθωτήρια που έχουν συ-
ναφθεί σε χρόνο πριν τις 16 Μαρ-
τίου και δεν έχει λήξει ακόµα η ι-
σχύς τους και  προσδιορίζουν µε 
σαφή τρόπο την έκταση και την 
ταυτότητα κάθε αγροτεµαχίου και, 
κατά περίπτωση, το είδος, το µέγε-
θος και τη θέση των περιοχών οι-
κολογικής εστίασης. 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Για το ηµερολογιακό έτος 2022 

εφαρµόζεται εσωτερική σύγκλιση 
ως εξής: 

i. Η µοναδιαία αξία των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης που κα-
τέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, 
εφόσον είναι µικρότερη της περιφε-
ρειακής µοναδιαίας αξίας το 2022, 
θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα 

τρίτο της διαφοράς µεταξύ της µονα-
διαίας αξίας των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωρ-
γοί στις 31-12-2021 και της περιφε-
ρειακής µοναδιαίας αξίας το 2022.

ii. Για τη χρηµατοδότηση της αξί-
ας των δικαιωµάτων ενίσχυσης της 
παρ. 1, η µοναδιαία αξία των δικαι-
ωµάτων βασικής ενίσχυσης που κα-
τέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, 
εφόσον είναι ανώτερη της περιφε-
ρειακής µοναδιαίας αξίας του 2022, 
µειώνεται το 2022. Η µέγιστη µείω-
ση της µοναδιαίας αξίας των δικαι-
ωµάτων βασικής ενίσχυσης που κα-
τέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 
περιορίζεται στο 30%. 

iii. Επιπλέον, για το έτος υποβολής 

αιτήσεων 2022, κανένα δικαίωµα ε-
νίσχυσης δεν θα έχει µοναδιαία α-
ξία χαµηλότερη του 60% της περιφε-
ρειακής µοναδιαίας αξίας το 2022. 

iv. Η περιφερειακή µοναδιαία α-
ξία το 2022, σύµφωνα µε το άρθρο 
9 του Κανονισµού (ΕΕ) 2220/2020, 
υπολογίζεται διαιρώντας το περιφε-
ρειακό ανώτατο όριο για το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 
23 του Κανονισµού (ΕΕ) 1307/2013 
για το 2022, µη περιλαµβανοµένου 
του ποσού του εθνικού αποθέµατος, 
διά του αριθµού των ιδιόκτητων ή 
µισθωµένων δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης των γεωργών στις 31 ∆εκεµβρί-
ου 2021 ανά περιφέρεια». 

Ξεκινά επίσημα
από φέτος η 
σύγκλιση 60%  
Για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, κανένα 
δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία 
αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής 
μοναδιαίας, αναφέρει υπουργική απόφαση

«Έχεις βοσκότοπο σε καλή 
κατάσταση και χωρίς ζώα θες 
ενισχύσεις. Απόδειξέ το 
φέρνοντας αποδείξεις ότι 
πουλάς τουλάχιστον 
χορτονοµή», λέει επίσηµα το 
ιρλανδικό υπουργείο, 
προειδοποιώντας ενόψει της 
νέας ΚΑΠ πως για κάποιους 
«ήρθε η ώρα να αποδείξουν την 
αγροτική τους δραστηριότητα». 
Όσοι δεν προτίθενται ή δεν 
µπορούν να κάνουν το 
«ελάχιστο» στη βάση του 
ενεργού αγρότη, πρέπει να 
λάβουν από τώρα τα µέτρα 
τους, γι’ αυτό στην Ιρλανδία 
θα κοινοποιηθούν «ραβασάκια» 
σε όσους µε βάση τις αιτήσεις 
ΟΣ∆Ε του 2021 δεν θα 
µπορούν να λάβουν ενισχύσεις 
στη νέα ΚΑΠ. Αν αυτοί θέλουν 
να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατά 
αντί να τα χάσουν, τότε δεν θα 
έχουν ποινή επί της αξίας τους 
(χάνεται το 20% στη 
µεταβίβαση χωρίς γη) 
για τα έτη 2023 και 2024. 
«Αυτό αντικατοπτρίζει πολλές 
συζητήσεις µε ενδιαφερόµενα 
µέρη και αναλύσεις που έγιναν 
τα τελευταία χρόνια», 
αναφέρει στο ενηµερωτικό του, 
το υπουργείο Γεωργίας. 
Σηµειώνεται εδώ πως η 
διευκόλυνση µεταβιβάσεων 
είναι ένα ζήτηµα που θα πρέπει 
να απασχολήσει και τη χώρα 
µας, ωστόσο, προς το παρόν, 
στο στρατηγικό σχέδιο ισχύουν 
όσα και την τρέχουσα περίοδο. 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 
ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ

Δυσκολεύει 
τις ενισχύσεις 
η Ιρλανδία 

Μοναδιαία αξία 
Για το έτος αιτήσεων 2022, 
κανένα δικαίωµα ενίσχυσης 
δεν θα έχει µοναδιαία αξία 

κάτω του 60% της περιφερει-
ακής µοναδιαίας αξίας το 2022 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τη διαβεβαίωση ότι πριν το Πάσχα θα πιστωθεί 
το επόµενο πακέτο µε τις συνδεδεµένες και δη 
οι ενισχύσεις στα ζωικά έδωσε πριν λίγες µέρες 
και µετά το δηµοσίευµα της εφηµερίδας Agrenda 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε Κρητικούς 
βουλευτές, µέσω τηλεδιάσκεψης. Και µπορεί ο 
κ. Γεωργαντάς να αντιλαµβάνεται την επιτακτι-
κή ανάγκη, λόγω των τρεχουσών συγκυριών, 
για µια έγκαιρη και άρτια πληρωµή, ωστόσο α-
κόµα δεν είναι βέβαιο αν το χρονικό διάστηµα 
που ακολουθεί είναι αρκετό για να ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες διαδικασίες από τους αρ-
µόδιους (έλεγχοι και διασταυρώσεις µε τις Κτη-
νιατρικές Υπηρεσίες), προκειµένου να βγει η λί-
στα των δικαιούχων και το ύψος των ενισχύσε-
ων, ώστε να τρέξει η πίστωση µέχρι τη Μεγάλη 
Πέµπτη 21 Απριλίου.

∆εν είναι λίγοι µάλιστα και οι κτηνοτρόφοι οι 
οποίοι φοβούνται µην επαναληφθούν τα περσι-
νά, που έφτασε 20 Μαΐου για την πίστωση των 
συνδεδεµένων στα ζωικά. Πρόκειται για περί-
που 50 εκατ. ευρώ για τα αιγοπρόβατα, των ο-

ποίων πέρυσι η ενίσχυση ανήλθε στα 10,53 ευ-
ρώ ανά επιλέξιµο ζώο και περίπου στα 33 εκατ. 
ευρώ για τα βοοειδή µε την ενίσχυση στα 140,8 
ευρώ το ζώο. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συν-
δεδεµένες, οι παραγωγοί έχουν να περιµένουν 
ενισχύσεις για ρύζι, σπόρους σποράς, κορινθι-
ακή σταφίδα, πορτοκάλια και ροδάκινα προς 
χυµοποίηση και βιοµηχανική ντοµάτα.

Εν τω µεταξύ, φαίνεται πως γίνεται προσπά-
θεια στην ίδια πληρωµή να συµπεριληφθούν 
και όσοι βαµβακοπαραγωγοί -λόγω ζηµιάς από 
το χαλάζι- δεν έλαβαν την ειδική ενίσχυση στην 
προηγούµενη πίστωση του Μαρτίου. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ποσό 
της τάξης των 10 µε 15 εκατ. ευρώ, µε τους Καρ-
διτσιώτες παραγωγούς, σύµφωνα µε τον πρόε-
δρο της ΕΟΑΣ Κώστα Τζέλα, να αναφέρουν ότι 

έλαβαν προφορικές διαβεβαιώσεις από τους αρ-
µόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι γίνεται προσπάθεια 
για πληρωµή των κοµµένων σε νέα πληρωµή 
του ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο πριν το Πάσχα. Βέβαια, όπως 
δηλώθηκε, Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η 
πληρωµή θα µετατεθεί για τον Μάιο.

Να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα αφορά περίπου 
1.000 παραγωγούς από το νοµό Καρδίτσας, οι 
οποίοι ήταν σε έλεγχο µε τη µέθοδο «Τεχνικές 
Παρακολούθησης Γης», προκειµένου να επιβε-
βαιωθεί η δηλούµενη καλλιέργεια. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, για να γίνει αυτή η πληρωµή, πρέπει 
οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ να ολοκληρώσουν την 
εκτιµητική διαδικασία και να αποστείλουν τα 
σχετικά πορίσµατα για τις ζηµιές από το χαλάζι 
στα κεντρικά, ούτως ώστε να διασταυρωθούν τα 
στοιχεία µε αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να βγει η τε-
λική λίστα πληρωµής όσων τελικά παραγωγών 
καταστούν δικαιούχοι ενίσχυσης. 

Ενστάσεις από νέους και νεοεισερχόµενους 
που δεν έλαβαν Απόθεµα

Τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία νέοι 
και νεοεισερχόµενοι µπορούν και φέτος να υ-
ποβάλλουν αιτήσεις αναθεώρησης, δηλαδή εν-
στάσεις σε σχέση µε το αίτηµά τους να λάβουν 
δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα ορίζει νέα 
εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά όσους κό-
πηκαν από τις πληρωµές ενιαίας ενίσχυσης έ-
τους τόσο τον περασµένο Οκτώβριο στην προ-
καταβολή, όσο και στην εξόφληση του ∆εκεµ-
βρίου, αλλά και στη συµπληρωµατική πίστω-
ση της περασµένης εβδοµάδας του Μαρτίου.

Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται και 
ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών µε 
την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας. Η δι-
αδικασία αφορά  αγρότες, στους οποίους γνω-
στοποιήθηκε το αποτέλεσµα της αίτησής τους.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο η αίτηση υποβάλ-
λεται για µη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ε-
νίσχυσης από το απόθεµα λόγω µη ένταξης του 
γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής 
ηλικίας και των νεοεισερχόµενων γεωργών.

Ακόμα 
η συνδεδεμένη 
βάμβακος 
του 2019 σε 
πρώην δασικά 
Στην αναµονή και το χειρότερο µε 
αδιόρατο το πότε και αν θα γίνουν 
τελικώς οι πληρωµές, εξακολουθεί 
να κρατά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιούχους 
συνδεδεµένης του 2019 για 
βαµβάκι, βιοµηχανική ντοµάτα και 
άλλα. Πρόκειται για καλλιέργειες σε 
κτήµατα τα οποία είχαν 
χαρακτηριστεί δασικά, εκείνη την 
περίοδο, µε συνέπεια να µην 
καταβληθούν στους διαχειριστές 
τους η ενιαία ενίσχυση, η εξισωτική 
και η συνδεδεµένη.
∆ύο χρόνια µετά όµως, µε απόφαση 
του Συµβουλίου της Επικρατείας το 
2021, που δικαίωσε τους 
παραγωγούς, τα χωράφια αυτά 
«καθάρισαν» και κάποια στιγµή τους 
δόθηκε ένα τµήµα των 
επιδοτήσεων, το οποίο αφορούσε 
την ενιαία και την εξισωτική.
Για το θέµα έχει σταλεί εδώ και 
περίπου 2 µήνες υπόµνηµα στο 
παράρτηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά επίσηµη 
έγγραφη απάντηση δεν έχει δοθεί. 
«Το µόνο που έγινε ήταν να 
λάβουµε ένα τηλεφώνηµα από 
κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 
οποίο συστήθηκε ως υπεύθυνος και 
ενηµερωθήκαµε πως είναι κάτι που 
θα το δουν και ίσως να 
πληρωθούµε. Για την ώρα ωστόσο 
όπως µας ανέφερε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
εξετάζουν άλλες εκκρεµότητες του 
2014», τόνισε στην Agrenda 
παραγωγός από την Ηµαθία, ο 
οποίος διεκδικεί τη συνδεδεµένη 
του 2019.

Διαβεβαιώσεις,
αλλά λίγος χρόνος

για τα ζωικά πριμ
Εν αναμονή των πορισμάτων ΕΛΓΑ για τα 

χαλαζόπληκτα βαμβάκια, τρέχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
για να προλάβουν την επόμενη πίστωση 

Μέχρι τις 30 Απριλίου ηλεκτρονικά µπορούν να υποβάλλουν 
αιτήµατα τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων και αιτήµατα µεταβίβασης µε ιδία 
βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν το τέταρτο έτος 
εφαρµογής (2022), οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.02 
«Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας».
Σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο, ο δικαιούχος υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης και 

δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτηµα τροποποίησης ανά 
έτος εφαρµογής και εντός του χρονικού διαστήµατος από τις 
20/2 έως και τις 31/3 έκαστου έτους εφαρµογής. Αίτηση 
τροποποίησης µε πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2020 (δεύτερο 
έτος εφαρµογής της δράσης 10.1.02), υποβάλλεται από την 
20.02.2020 έως και την 31.03.2020. Η αίτηση αφορά και 
όλα τα επόµενα έτη εφαρµογής της δράσης και ισχύει µέχρι 
τη λήξη των δεσµεύσεων του δικαιούχου. 

Τροποποιήσεις στον Ελαιώνα Άμφισσας έως 30/4 

De minimis
Καταβλήθηκαν de minimis 478.320 
ευρώ σε 205 κτηνοτρόφους της Π.Ε. 

Εύβοιας, που διατηρούσαν ζωική 
εκµετάλλευση το 2021 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

33 

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

30

ΦΥΤΙΚΗ 

10�15

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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Με µειωµένη τη σύνταξή τους κατά 30% καλού-
νται να πορευθούν οι προερχόµενοι από εξωγε-
ωργικά επαγγέλµατα που δραστηριοποιούνται 
στην αγροτική παραγωγή και δηλώνουν έσοδα 
από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µεγαλύτε-
ρα των 10.000 ευρώ. 

Αντίθετα, παρατείνεται το ειδικό καθεστώς βά-
σει του οποίου, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα συ-
νεχίσουν να λαµβάνουν στο ακέραιο τη σύνταξή 
τους, ακόµη κι αν η επιλογή τους είναι να συνε-
χίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, α-
νεξαρτήτως του τζίρου που κάνουν κάθε χρόνο.

Οι ετεροεπαγγελµατίες αγρότες, συνταξιού-

χοι του δηµοσίου, θα λαµβάνουν το 70% της σύ-
νταξης που τους αναλογεί για όσο διάστηµα συ-
νεχίζουν να ηµιαπασχολούνται. Μάλιστα, όσοι 
δεν προσέλθουν µέχρι τις 31 Μαΐου για να δη-
λώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιµε-
τωπίζουν τον κίνδυνο προστίµου ίσο µε 12 συ-
ντάξεις. Σηµειώνεται ότι για εισόδηµα µικρότε-
ρο των 10.000 ευρώ, οι ετεροαπασχολούµενοι 
αγρότες του ∆ηµοσίου, υπάγονται στο καθεστώς 
που ισχύει για τους υπόλοιπους αγρότες και θα 
λαµβάνουν το 100% της σύνταξης. 

Η διευκρίνιση προκύπτει µε αφορµή νέα ε-
γκύκλιο του ΕΦΚΑ που έρχεται να εναρµονίσει 
το καθεστώς συνταξιοδότησης µεταξύ των πα-
λαιών συνταξιούχων (δηλαδή εκείνων που συ-
νταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016) 
και των νέων συνταξιούχων (που συνταξιοδο-
τήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016) που παράλ-
ληλα εργάζονται. Σύµφωνα µε αυτήν, από 1η 
Μαρτίου 2022 θα ισχύει το ίδιο καθεστώς για 
όλους τους συνταξιούχους µε παράλληλη ερ-
γασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή 
µετά τον Μάιο του 2016. Υπενθυµίζεται ότι µε 
βάση τον νόµο 4670/2020, για τους νέους συ-
νταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% 
της σύνταξης για όσο διάστηµα παράλληλα ερ-
γάζονται, από 40% που προβλεπόταν µε βάση 
τον νόµο 4387/2016. Στον ίδιο νόµο υπήρχε η 
πρόβλεψη για αναπροσαρµογή της σύνταξης 
και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συ-
νταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Μά-
λιστα δόθηκε µια µεταβατική περίοδος η οποία 
εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022 (κατ’ ε-

φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 
4670/2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
µε τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν. 4690/2020).

Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του ∆η-
µοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από 
απασχόληση στον αγροτικό τοµέα ως αγροτών, 
µελισσοκόµων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και 
αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ.

Τονίζεται πως από την εφαρµογή των παρα-
πάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω 
κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνε-
χίσουν να λαµβάνουν το σύνολο της σύνταξής 
τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν 
απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 
23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176). [ψυχικά ασθενείς 
που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε 
ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συµπα-
θολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέ-
ρησης, µε ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανά-
ληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχό-
ληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

γ. Συνταξιούχοι µε βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 
164) και τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυ-
τόν. [γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού 
τοµέα – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, 
τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρα-
τος µε 15 έτη ασφάλισης]

δ. Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της 

περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 
169/2007 (Α’ 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας 
του δηµοσίου τοµέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί 
υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπλη-
γία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γή-
ρατος µε 15 έτη ασφάλισης]

ε. Όσοι λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδο-
µα ή το αντίστοιχο επίδοµα του άρθρου 54 του 
π.δ. 169/2007 (Α’ 210). [όσοι λαµβάνουν το ε-
ξωιδρυµατικό επίδοµα ή το αντίστοιχο επίδο-
µα του δηµοσίου]

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλά-
χιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συ-
µπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους 
της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιο-
ποριστική εργασία.

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). [όσοι 
λαµβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεµικές, 
τιµητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της 
υπηρεσίας κλπ]

η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του 
∆ηµοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους α-
πό απασχόληση στον αγροτικό τοµέα ως αγρο-
τών, µελισσοκόµων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρό-
φων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέ-
κα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι µόνο οι παλαιοί συνταξι-
ούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έ-
χουν δηλώσει µέχρι σήµερα στον ΕΦΚΑ, καλού-
νται να το πράξουν προσερχόµενοι στις αρµό-
διες υπηρεσίες του Οργανισµού και για διευκό-
λυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή µέχρι τις 
31 Μαΐου. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλε-
κτρονικό ραντεβού µέσω του ενιαίου αριθµού ε-
ξυπηρέτησης 1555. Σηµειώνεται ότι, συνταξιού-
χοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλη-
σή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.

Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δη-
λώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπρο-
σαρµογή της σύνταξης τους θα φανεί για πρώ-
τη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απρι-
λίου (τέλος Μαρτίου).

Μείωση 30% στη σύνταξη 
των ετεροεπαγγελματιών

Χωρίς περικοπή 
παραμένουν οι συντάξεις 

των σημερινών 
συνταξιούχων του ΟΓΑ,  

που έχτισαν τη σύνταξή τους  
από το αγροτικό επάγγελμα 

Όσοι δεν 
προσέλθουν µέχρι 
τις 31 Μαΐου για 
να δηλώσουν 
την παράλληλη 
εργασία τους 
αντιµετωπίζουν τον 
κίνδυνο προστίµου 
ίσο µε 12 συντάξεις. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr





Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 2 & Κυριακή 3 Απριλίου 2022

Συνδεδεμένη 
Βέβαιη η ενίσχυση 
56 ευρώ το στρέμμα 
για το καλαμπόκι  
Οι Βρυξέλλες φαίνεται να δίνουν το «πράσινο» φως 
στις ελληνικές αρχές για θεσμοθέτηση και από φέτος

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆εδοµένη θα πρέπει να θεωρείται 
η θεσµοθέτηση συνδεδεµένης ενί-
σχυσης στο καλαµπόκι, πιθανό-
τατα από φέτος, έτσι ώστε να βο-
ηθηθεί η καλλιέργεια και η εγχώ-
ρια παραγωγή του προϊόντος σε 
µια χρονιά η οποία, όπως όλα δεί-
χνουν, θα είναι έντονα ελλειµµα-
τική, εξαιτίας της εµπόλεµης κα-
τάστασης στην Ουκρανία. 

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνη-
ση και ο αρµόδιος επί του θέµατος 

υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, α-
ποφεύγουν τις πολλές αναφορές ε-
πί του θέµατος, καλά διασταυρωµέ-
νες πηγές της Agrenda επιµένουν 
ότι οι αρµόδιες αρχές είναι πολύ 
κοντά στην διαµόρφωση των τελι-
κών αποφάσεων επί του θέµατος, 
καθώς έχουν ήδη λάβει το πράσι-
νο φως από τις Βρυξέλλες. 

Η σχετική απόφαση θα επιβαρύ-
νει τον προϋπολογισµό άµεσων ε-
νισχύσεων της τρέχουσας διετίας 
(µεταβατική περίοδος ΚΑΠ), εξα-
ντλώντας το περιθώριο για συν-
δεδεµένες ενισχύσεις, µε ένα επί 
πλέον ποσό της τάξεως των 48-54 
εκατ. ευρώ, πράγµα που σηµαίνει 
ότι η εν λόγω ενίσχυση στο καλα-
µπόκι µπορεί να φθάσει, ανάλογα 
µε τα στρέµµατα που θα καλλιεργη-
θούν, µέχρι 56-63 ευρώ το στρέµ-

µα. Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει 
ήδη γράψει εδώ και δύο εβδοµά-
δες η Agrenda στο ΟΣ∆Ε του 2019 
(έτος αναφοράς για τον υπολο-
γισµό συνδεδεµένων) δηλώθηκαν 
850.000 στρέµµατα µε τον κωδικό 
«Αραβόσιτος». Στη νέα περίοδο η 
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα κανο-
νιστικά να προσφέρει για συνδε-
δεµένες ενισχύσεις στη νέα περί-
οδο ποσό ύψους 260 εκατ. ευρώ 
(το 15% των άµεσων ενισχύσεων). 
Ήδη η πρόταση που έχει κάνει η 
χώρα απορροφά κονδύλια ύψους 
212 εκατ. ευρώ, ως εκ τούτου «πε-

ρισσεύουν» ακόµα 
48 εκατ. ευρώ. Ε-
φόσον είναι δια-
τεθειµένη η χώρα 
µας να προσφέρει 
όλο το ποσό που 
αποµένει στο κα-
λαµπόκι, προκύπτει 
ποσό 56 ευρώ το 
στρέµµα. Στην τρέ-
χουσα περίοδο επι-
τρέπεται τα κράτη-
µέλη να χρησιµο-
ποιούν υπό προϋ-
ποθέσεις µέχρι το 

13 % των πόρων άµεσων ενισχύσε-
ων για συνδεδεµένες, δηλαδή για 
την Ελλάδα, 234 εκατ. ευρώ. Σήµε-
ρα η χώρα αξιοποιεί περίπου 180 
εκατ. ευρώ (10%) οπότε περισσεύ-
ουν 54 εκατ. ευρώ και το ποσό ε-
νίσχυσης δύναται να φτάσει ακό-
µα και τα 63 ευρώ το στρέµµα για 
το 2022. «Σε δεόντως δικαιολογη-
µένες περιπτώσεις που ένας τοµέ-
ας ή µια περιφέρεια παρουσιάζει 
ορισµένες ευαίσθητες ανάγκες και 
κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής, 
θα πρέπει να επιτρέπεται στα κρά-
τη µέλη να χρησιµοποιούν πάνω 
από το 13 % του ανώτατου ορίου», 
αναφέρει επιπλέον ο Κανονισµός 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, κάτι που ση-
µαίνει ότι µε µία σωστή τεκµηρίω-
ση, θα µπορούσε η συνδεδεµένη 
να είναι ακόµη µεγαλύτερη. 

Προκαταβολή
τσεκ νωρίτερα
στην Ιταλία
Να προσφέρει τις προκαταβολές της 
ενιαίας ενίσχυσης αµέσως µετά τη λήξη 
των αιτήσεων ΟΣ∆Ε στις 16 Μαΐου 
2022, αποφάσισε η Ιταλία, µετά από 
διάταγµα που υπέγραψε ο υπουργός 
Γεωργίας της χώρας, Στέφανο 
Πατουανέλι. Συγκεκριµένα όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιταλικού 
υπουργείου, οι αγρότες θα έχουν 
τη δυνατότητα να δηλώσουν πως 
επιθυµούν να λάβουν µε το καθεστώς 
de minimis (κρατικές ενισχύσεις) την 
επιδότηση που τους αναλογεί, η οποία 
θα συµψηφιστεί µε την κανονική 
πληρωµή του Οκτωβρίου άτοκα. 
«Η διάταξη καθιστά δυνατή τη χορήγηση 
ρευστότητας σε προβληµατικές 
επιχειρήσεις τόσο για τα οικονοµικά 
προβλήµατα που προκαλεί η επιµονή 
της πανδηµίας Covid-19, όσο και για 
την αύξηση του κόστους παραγωγής 
που συνδέεται µε το κόστος ενέργειας 
και λιπασµάτων.», αναφέρει ο ιταλικός 
Τύπος. Υπενθυµίζεται πως οι 
προκαταβολές δίνονται κανονιστικά 
µετά τις 16 Οκτωβρίου. 

Οι αρµόδιες αρχές 
είναι πολύ κοντά στην 
διαµόρφωση των τελικών 
αποφάσεων 
επί του θέµατος, µετά 
το πράσινο φως από ΕΕ.

Σε δικαιο-
λογηµένες 
περι-
πτώσεις 
µπορούν 
τα κράτη-
µέλη να 
χρησιµο-
ποιούν 
άνω του 
13% των 
άµεσων 
για συνδε-
δεµένες.
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Ζεστό συντηρείται το ενδεχόμενο η τιμή πα-
ραγωγού για το αρνί να προσεγγίσει τα 8 
ευρώ το κιλό στο σφαγείο ως τη Μεγάλη Ε-
βδομάδα, δεδομένης της έλλειψης που δι-
απιστώνουν κτηνοτρόφοι και σφαγείς την 
περίοδο αυτή. Προς το παρόν η αγορά κι-
νείται στη ζώνη των 5,5 ευρώ για τα αρνιά 
(μέχρι 8-9 κιλά) και των 7 ευρώ το κιλό για 
τα κατσίκια (μέχρι 7 κιλά), με τον βασικό ό-
γκο να κατευθύνεται για εξαγωγή.

Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η ζήτηση 
για το ελληνικό Πάσχα, με την αγορά να 

δραστηριοποιείται πιο έντονα κατά παρά-
δοση το τελευταίο δεκαήμερο πριν την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, οι τι-
μές αυτές, οι οποίες είχαν επιτευχθεί τα Χρι-
στούγεννα έρχονται να «μπαλώσουν τρύ-
πες» στα οικονομικά των κτηνοτροφικών 
μονάδων, αφήνοντας ανεπαίσθητα περι-
θώρια κέρδους στους παραγωγούς. Ενδει-
κτικό είναι και το ότι ήδη οι κτηνοτρόφοι 
στέλνουν στο σφαγείο τα «παλιά πρόβα-
τα», 10 ετών, τα οποία συνήθως σφάζονται 
το καλοκαίρι, λόγω κόστους ζωοτροφών.

Λίγα τα 8 ευρώ για το αρνί το Πάσχα
 Μεγάλες ελλείψεις στην αγορά, μικρά περιθώρια κέρδους κτηνοτρόφων  

 Στο σφαγείο τα πρόβατα 10 ετών, λόγω του υψηλού κόστους των ζωοτροφών
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Σ 
την αγορά μας οι τιμές εξαγωγής 
σκληρού σίτου κυμαίνονται στα 
500 ευρώ ο τόνος FOB, εντού-
τοις η προσφορά είναι πολύ μι-

κρή κυρίως λόγω των χαμηλών αποθεμά-
των. Λογικά έτσι θα πάμε προς τη νέα σο-
δειά, η οποία είναι όψιμη. Οι τιμές της Φό-
τζια ανέκαμψαν κατά 10 ευρώ ο τόνος, με 
τα ποιοτικά σιτάρια να διαπραγματεύεται 
στα 545-550 ευρώ ο τόνος.

 Στην εγχώρια αγορά βάμβακος είναι 
όλα παγωμένα, καθώς οι εκκοκκιστές προ-
σπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Η προσφο-
ρά για τη νέα σοδειά είναι σχεδόν μηδενι-
κή, αλλά και η ζήτηση έχει κάπως μετριά-
σει. Τα βαμβάκια της νέας σοδειάς πιάνουν 
τα 120 σεντς ανά λίμπρα. Παράλληλα οι πα-
ραγωγοί προς ώρας δεν κλείνουν δυναμικά 
τιμές στα σύσπορα. Χρηματιστηριακά, η τά-
ση παραμένει ανοδική και ενισχύεται από 
την περίπτωση να έχουμε στροφή των πα-
ραγωγών (στις ΗΠΑ) σε άλλες καλλιέργειες. 

 O πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσία άλλαξαν την ισορ-
ροπία στην αγορά οπωροκηπευτικών της 
ΕΕ. Σύμφωνα με τον Incofruit - Hellas, «οι 
πολεμικές συγκρούσεις προκάλεσαν εκτρο-
πή προς την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
των φρούτων και λαχανικών - ειδικότερα 
εσπεριδοειδών - που τρίτες εκτός ΕΕ χώρες 
εξάγουν παραδοσιακά στη Ρωσία (Μαρόκο, 
Τουρκία, Αίγυπτος κ.α) και προς Ουκρανία, 
Λευκορωσία. Ήδη παρουσιάζεται μια επι-
βράδυνση της κατανάλωσης φρέσκων προ-
ϊόντων έως και 10% σε όλη την Ευρώπη. 

Ανέκαμψε 10 
ευρώ το σκληρό 
στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/03 24/0302/03

539,75
556,48

17/03

552,65
559,45

31/03

547,31

Σφαγές
Τέτοια εποχή κάθε χρόνο γίνονται 

αρκετές σφαγές μικρών ζώων, 
λόγω του Πάσχα των Καθολικών, 
αλλά και του Ορθόδοξου Πάσχα

Όψιμα 
Πολλά αρνάκια που γεν-
νήθηκαν όψιμα, από το 

Δεκέμβριο έως το Μάρτιο, 
χάθηκαν λόγω συνθηκών

Εξαγωγές
Προς το παρόν η αγορά κινείται 

στα 5,5 ευρώ για τα αρνιά (μέχρι 
8-9 κιλά) και στα 7 ευρώ το κιλό 

για τα κατσίκια (μέχρι 7 κιλά)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

381

297

288

3,25

497,80

1653,60

22,54

106,07

142,47

125,19

397

317

324

3,27

515,30

1658,60

23,13

106,80

140,37

128,20

435

405

372

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

440

405

390

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

440

407

383

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

434

385

359

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

17/03

119,06 118,75 117,75 122,13

525 525 530 530

24/02 02/03 10/03 24/03

130,00

540

31/03

550

140,20

Τιμή παραγωγού 
σφάγιο
(ευρώ το κιλό)

Αρνί 5,5

Κατσίκι 7
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
σφάγιο  (ευρώ / κιλό)

Αρνί   5,5 

Κατσίκι   7 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 410 ευρώ FOB 
Creil φορτώνεται το 
βυνοποιήσιμο κριθάρι 

Ανέκαμψε 10 ευρώ 
το σκληρό σιτάρι στο 
χρηματιστήριο Φότζια 

Συµβόλαια µε 30 λεπτά στο 
καλαµπόκι από εµπόρους 
Κλειστά συµβόλαια για παράδοση όλης 
της παραγωγής στα 30 λεπτά το κιλό σε 
οργανωµένους παραγωγούς προσφέρει 
το εµπόριο, ενώ για το ενσίρωµα οι 
συζητήσεις ανεβάζουν στα 7 λεπτά από 
4,5 µε 6 λεπτά που πληρώθηκαν πέρυσι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δεν αρκούν 
τα 8 ευρώ 
για το αρνί 
το Πάσχα
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Ανανεώνει τη θητεία του ως πρόεδρος 
της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επι-
τραπέζιας Ελιάς ο Γιώργος Ντούτσιας, έ-
πειτα από τις αρχαιρεσίες της Τετάρτης 
30 Μαρτίου. Ο κλάδος έρχεται αντιµέτω-
πος µε πρωτόγνωρες συνθήκες, αφού 
καθώς ανακτά τον βηµατισµό του έπει-
τα από τις επιπλοκές της πανδηµίας που 
βούλιαξαν τις πωλήσεις και την αγορά, 
«βρίσκει» στον ύφαλο του πολέµου, µε 
τα απόνερα της ρωσικής εισβολής έως 
την εγχώρια βιοµηχανία. 

Από την πλευρά των παραγωγών, στο 
νέο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΟΕΠΕΛ 
εισέρχονται ο Γιώργος Ντούτσιας (πρόε-
δρος), ο ∆ηµήτρης Λυµπέρης από τη Στυ-
λίδα, ο Νικόλαος Ανοιξάς από τη Χαλκι-
δική, ο Θανάσης Μπαλτάς, ο οποίος α-
ναµένεται να αναλάβει χρέη ταµεία και 
ο Στέλιος Μιχαλούτσος από τη Λακωνία. 

Από την πλευρά της µεταποίησης, στο  
∆Σ θα συµµετέχουν ο Νέλος Γεωργού-
δης (ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΑΕ), ο Κώστας Ζού-
κας (ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ), ο Κώστας Κοντίνος 
(ΙΝΤΕΑΛ ΑΕ), ο Χάρης Σιούρας (ΣΙΟΥΡΑΣ 
ΑΕ) και ο Βασίλης Τρίψας (ΤΡΙΨΑΣ ΑΕ). 

Περισσότερο κοντά από ποτέ, µοιά-
ζει το ξεκαθάρισµα στην υπόθε-
ση του ΟΣ∆Ε, µε µεταφορά όλων 
των δεδοµένων στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα του gov.gr, ελεύ-
θερη χρήση της εφαρµογής για 
την υποβολή των δηλώσεων (Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης), συντο-
νισµό του έργου και ολοκληρω-
τική ευθύνη των πληρωµών από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τελευταίες πλη-
ροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες 
να αφήνουν πίσω τις διαγωνιστι-
κές διαδικασίες και τις πλουσιο-
πάροχες προκηρύξεις για την α-
ναζήτηση «τεχνικού συµβούλου» 
µε αυξηµένες αρµοδιότητες, ενώ, 
φεύγει από τη µέση και ο λεγό-
µενος «συντονιστής» που όριζε 
σε πολύ µεγάλο βαθµό τις τύχες 
των κοινοτικών ενισχύσεων ή α-
κόµα και την πορεία των κοινοτι-
κών προγραµµάτων. 

Η ενηµέρωση της Agrenda θέ-
λει, τον τελευταίο καιρό να έχει γί-
νει πολύ δουλειά από µια σφιχτή 
οµάδα καταρτισµένων στελεχών, 
τα οποία σε αγαστή συνεργασία 
τόσο µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ όσο και µε τους επιτελείς του 
υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρ-
νησης, έχουν καταφέρει να εγγυ-
ώνται σήµερα την οµαλή µετάβα-

ση στην επόµενη µέρα και την α-
σφαλή υποβολή των φετινών δη-
λώσεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
2022). Καταλυτικό ρόλο στην όλη 
υπόθεση φαίνεται να έχει παίξει 
βέβαια και η αλλαγή ηγεσίας στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε τον νέο υπουργό Γιώργο Γεωρ-
γαντά να «κλείνει το µάτι» για την 
ταχεία εξέλιξη των πραγµάτων, σε 
µια πορεία απαλλαγµένη από το 
πνεύµα των αναντικατάστατων 
που πρέσβευαν οι καλοπληρωµέ-
νοι «τεχνικοί σύµβουλοι»  των τε-
λευταίων ετών και ο κύκλος των ω-
φεληµένων που είχαν δηµιουργή-
σει γύρω από αυτή την υπόθεση. 

Για να φθάσει το θέµα εδώ, χρει-
άσθηκε να χυθεί βέβαια πολύ µε-
λάνι από τις σελίδες της Agrenda, 
να καταγραφεί τεράστια σπατάλη 
κοινοτικών πόρων (βλέπε διαχεί-
ριση των βοσκοτόπων) και να κιν-
δυνεύσει κυριολεκτικά ο αναπτυ-
ξιακός προσανατολισµός της ελ-
ληνικής γεωργίας και κτηνοτρο-
φίας. Χρειάσθηκε ακόµα η αυτο-
θυσία κάποιων (µετρηµένων στα 
δάχτυλα του ενός χεριού) συνεται-
ριστών, όπως και λίγων άξιων τε-
χνοκρατών της ελεύθερης αγοράς 
που µε πολύ πείσµα έχουν καταφέ-
ρει να πείσουν για τα… αυτονόητα.  

Ξανά στο τιμόνι 
της ΔΟΕΠΕΛ 
ο Γιώργος 
Ντούτσιας

Πιο κοντά από ποτέ το ΟΣΔΕ  
open και δωρεάν στο gov.gr 

Το έργο του καινούριου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης, µε πρόεδρο για άλλη 

µία φορά τον Γιώργο Ντούτσια 
αναµένεται πιο δύσκολο από το 

παρελθόν.

Η σύµβαση για 
το Θριάσιο, 
υπεγράφη από 
τον υπουργό 
Υποδοµών 
Κώστα Καραµανλή 
και τον υπουργό 
Οικονοµικών, 
Χρήστο 
Σταϊκούρα.

Παίρνει µπρος ο κόµβος logistics στο Θριάσιο, 
ακολουθεί o Εµπορευµατικός Σιδηροδροµικός Σταθµός 

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να µπει στο διεθνές hub των εµπορευµατικών 
υπηρεσιών µετά και την ανάπτυξη του κέντρου logistics στο Θριάσιο. Την 
Τετάρτη 30 Μαρτίου υπεγράφη από τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών 
Κώστα Καραµανλή και τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα η 
τροποποίηση της σύµβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη Εµπορευµατικού 
και ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, ενός έργου που βρίσκονταν σε 
εκκρεµότητα για πάνω από µία 3ετία. Η σηµαντικότερη καινοτοµία του 
Κέντρου αυτού είναι η διασύνδεσή του µε όλα τα δίκτυα µεταφοράς: το λιµάνι 
του Πειραιά, το λιµάνι της Ελευσίνας, τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και το 
οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο. Πρόκειται για µια επένδυση πάνω από 200 
εκατ. ευρώ για ένα εµπορευµατικό κέντρο 240.000 τ.µ., σε συνολική έκταση 
2.000 στρεµµάτων, µε αποθήκες ξηρού και ψυχόµενου φορτίου, χώρους 
γραφείων, τελωνείου, στάθµευσης και σύγχρονες σιδηροδροµικές υποδοµές.
Προχωρά, σύµφωνα µε τον υπουργό, και ο νέος διαγωνισµός Σύµβασης 
Παραχώρησης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εµπορευµατικού 
Σιδηροδροµικού Σταθµού και Σταθµού ∆ιαλογής (το λεγόµενο ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ)».

Συντονιστείτε 
Η νέα εποχή για τα 
δεδοµένα του ΟΣ∆Ε 

σηµαίνει και το τέλος 
του «συντονιστή» που 
έγραφε πανωπροίκι 
χωρίς να προσφέρει 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανακοινώσεις για νέα ενίσχυση αγροτών στο πε-
δίο των λιπασµάτων και η εξειδίκευση της ενί-
σχυσης κτηνοτρόφων µπαίνουν ψηλά στην ατζέ-
ντα του Μαξίµου και του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τις επόµενες ηµέρες. Έπειτα από 
τη σύσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια που 
έγινε την περασµένη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου αλλά 
και στο υπουργικό συµβούλιο που ακολούθησε 
την εποµένη, επιχειρείται πλέον να µπει σε µια 
τάξη η µεγάλη εκκρεµότητα της ενίσχυσης των 
αγροτών για την αγορά λιπασµάτων. 

Είναι γεγονός ότι η σιγή ασυρµάτου έπειτα α-
πό τη σύσκεψη στο Μαξίµου, χαµήλωσε σηµα-
ντικά τις προσδοκίες των παραγωγών αναφορι-
κά µε τις προθέσεις της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει σε νέες εξαγγελίες, ωστόσο φαίνεται πως 
πλέον ξεκινά µια πιο εστιασµένη προσπάθεια εκ-
πόνησης νέων µέτρων. Παίρνοντας τα πράγµα-
τα µε τη σειρά, οι πληροφορίες θέλουν το πλά-

νο της Βάθη να επανεξετάζει το ζήτηµα της ενί-
σχυσης των κτηνοτρόφων. Η νέα προσέγγιση 
στο εν λόγω µέτρο, θέλει την ενίσχυση να δι-
αµορφώνεται στο 2% επί των δηλωµένων εσό-
δων ολόκληρου του 2021, έναντι του 4% για το 
β’ εξάµηνο του έτους που είχε ανακοινωθεί στα 
τέλη Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το ίδιο µέτρο 
που είχε εξαγγείλει η προηγούµενη ηγεσία του 
υπουργείου, που προέβλεπε επιστροφή του 7% 
του τζίρου του πρώτου τριµήνου του 2022. Ο αρ-
χικός προϋπολογισµός για το µέτρο αυτό, ήταν 

τα 30 εκατ. ευρώ, τα οποία έγιναν 40 εκατ. ευ-
ρώ έπειτα από τις µικρές παραχωρήσεις του Χρή-
στου Σταϊκούρα σε συνάντηση µε αγρότες στις 
24 Φεβρουαρίου. Πλέον δεν αποκλείεται ο συ-
νολικός προϋπολογισµός να ενισχυθεί κατά τι, 
έως 10 εκατ. το πολύ, ήτοι να φτάσει συνολικά 
τα 50 εκατ. ευρώ, εφόσον εγκριθεί η τροποποίη-
ση του µέτρου ώστε να επιστρέφει το 2% του τζί-
ρου, όπως εξηγεί στην Agrenda πηγή από το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα ποσά αυτά 
θα έρθουν από εθνικούς πόρους. 

Υψηλή προτεραιότητα αποτελεί 
η ενίσχυση στα λιπάσµατα

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την ενίσχυση 
στην αγορά λιπασµάτων να αποκτά χαρακτήρα 
«υψηλής προτεραιότητας» για τα κυβερνητικά 
στελέχη, όσο αναζητείται τρόπος για την πιο ά-
µεση υλοποίηση της παρέµβασης αυτής.

Στο υπουργείο εξετάζεται η πιθανότητα διεύ-
ρυνσης των πιστωτικών ορίων στην Κάρτα του 
Αγρότη, προκειµένου να προχωρήσουν οι πα-
ραγωγοί στην αγορά των λιπασµάτων κατά την 
πάγια αγοραστική διαδικασία, ενώ το ποσό της 
ενίσχυσης θα σβηστεί από τον τελικό λογαρια-
σµό. Για να γίνει αυτό όµως θα χρειαστεί τόσο 
η σύµφωνη γνώµη των τραπεζών, όσο και του 
υπουργείου.

Το µέγεθος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί άµε-
σα από τον τρόπο πίστωσής της αλλά και τους 
δικαιούχους. Οι ιδέες περιστρέφονται σταθερά 
γύρω από το ποσό των έως 200 ευρώ ο τόνος, ω-

Εξετάζεται η πιθανότητα 
διεύρυνσης των 

πιστωτικών ορίων της 
Κάρτας Αγρότη, για 
να προχωρήσουν οι 

παραγωγοί στην αγορά 
των λιπασμάτων κατά 
την πάγια αγοραστική 

διαδικασία, ενώ το 
ποσό της ενίσχυσης θα 
σβηστεί από τον τελικό 

λογαριασμό 

Μέσω Κάρτας Αγρότη 
η ενίσχυση στα λιπάσματα
Στις προτάσεις, μόλις στο 2% του τζίρου και για όλο το 2021 η ενίσχυση ζωοτροφών

Ο αρχικός προϋπολογισµός για το µέτρο 
αυτό, ήταν τα 30 εκατ. ευρώ, τα οποία 
έγιναν 40 εκατ. ευρώ έπειτα από τις µικρές 
παραχωρήσεις του Χρήστου Σταϊκούρα 
προς τους αγρότες στις 24 Φεβρουαρίου. 
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στόσο µένει τα φίλτρα που θα εισάγει η κυβέρ-
νηση, τα οποία θα εξαρτηθούν από την εικόνα 
που διαµορφώνει η αγορά στο εκάστοτε προϊόν. 
Να σηµειωθεί ότι οποιαδήποτε απόφαση στο εν 
λόγω πεδίο, αναµένεται ότι θα έχει άµεσο αντί-
κτυπο στις επερχόµενες σπορές στην περίπτω-
ση των εκτατικών καλλιεργειών. 

Τµηµατικά οι πόροι από το αποθεµατικό κρίσης
Όλα δείχνουν ότι η ενίσχυση για την αγορά 

λιπασµάτων θα γίνει µέσα από τους πόρους που 
ξεκλειδώνει το αποθεµατικό κρίσης. Θα γίνει 
δηλαδή µε κοινοτικά κονδύλια. Ωστόσο το πο-
σό αυτό των 26 εκατ. ευρώ, είναι περιορισµένο 
ώστε να εξασφαλιστεί µια ικανή ενίσχυση στην 
εγχώρια αγορά. Η Κοµισιόν δίνει τη δυνατότη-
τα να συµπληρωθεί µε επιπλεόν 200%, δηλαδή 
διαµορφώνεται, όπως έχει αναδείξει από νω-
ρίς η Agrenda, ένα ταµείο ύψους 78 εκατ. ευρώ. 

Οι διεργασίες των τελευταίων ηµερών πάντως 
µαρτυρούν τις σφιχτές διαθέσεις της Κυβέρνησης 
για εξασφάλιση των ποσών αυτών, µε µια λύση 
που εξετάζεται από τη Βάθη, να προβλέπει τµη-
µατική ενίσχυση. Να ξεκινήσει δηλαδή το µέτρο 
µε τα 26 εκατ. που είναι εξασφαλισµένα και στη 
συνέχεια να ακολουθήσει δεύτερος ή και τρίτος 
κύκλος επιδότησης. Βέβαια τα χρονικά περιθώ-
ρια αφήνουν πολύ µικρό χώρο για τέτοιου ελιγ-
µούς, λόγω της φύσης της αγροτικής παραγω-
γής. Οι παρεµβάσεις από πλευράς αγροτών στο 
κοµµάτι της θρέψης πρέπει να γίνουν άµεσα, ε-
νώ µια µετριοπαθής λύση από πλευράς κράτους 
θα µπορούσε να διαιωνίσει την επισιτιστική α-
νασφάλεια µέσω της υπολίπανσης. Επίσης τίθε-
ται από παραγωγούς και το ζήτηµα του ανταγω-
νισµού. Σε περίπτωση που η Ιταλία εξασφαλί-
σει επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων, ενώ πα-
ράλληλα διαθέτει και φθηνότερο αγροτικό πε-
τρέλαιο, εκτροχιάζεται για τα καλά η ανταγωνι-
στικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Επιπλέον 300.000 στρέµµατα 
και έµφαση στον ηλίανθο 

«Θα µπορούσαµε να καλλιεργήσουµε παρα-
πάνω από 300.000 στρέµµατα, τα οποία βρί-
σκονται σε καθεστώς αγρανάπαυσης» ανέφε-
ρε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης µε-
τά το υπουργικό συµβούλιο την Τρίτη 29 Μαρτί-
ου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξει και πρόσθετη 
στήριξη των παραγωγών «ειδικά ως προς τα λι-
πάσµατα και τις ζωοτροφές». Μάλιστα, σχολία-
σε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της 
κυβέρνησης, ώστε να ενισχυθεί η καλλιέργεια 
του ηλίανθου για παραγωγή ηλιέλαιου, «το ο-
ποίο αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε µεγάλη ζήτη-
ση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με 15 ευρώ το ζώο ενισχύουν 
τους προβατοτρόφους οι Ισπανοί
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν οι έκτακτες 
παρεµβάσεις που δροµολογούνται από τα υπό-
λοιπα κράτη µέλη στο πεδίο της αγροτικής πα-
ραγωγής, µε τους Ισπανούς να αποφασίζουν 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων τους µε 15 ευρώ 
το κεφάλι στα πρόβατα, 10 ευρώ στις αίγες και 
έως 210 ευρώ ανά αγελάδα.

Την ίδια στιγµή, στη χώρα της Ιβηρικής προ-
ωθείται η καλλιέργεια των εκτάσεων που βρί-
σκονται σε αγρανάπαυση (περίπου 8,5 εκατ. 
στρέµµατα) µε καλαµπόκι και ηλίανθο, κά-
τι που δεν αποκλείεται να συνοδευτεί µε κά-
ποιου είδους ενίσχυση προκειµένου να καλυ-
φθεί το αυξηµένο κόστος παραγωγής εξαιτίας 
της συνθήκης του πολέµου αλλά και της πλη-
θωριστικής συγκυρίας που ήδη προηγούταν. 

Στο πεδίο αυτό, τον δρόµο έχουν ήδη στρώ-
σει οι Ιρλανδοί, οι οποίοι είναι έτοιµοι να λά-
βουν ενίσχυση έως 40 ευρώ το στρέµµα για κά-
θε επιπλέον εκτάριο που θα σπαρθεί µε κτη-
νοτροφικά ψυχανθή και καλαµπόκι. Μάλιστα 
το εν λόγω µέτρο έχει προϋπολογισµό µόλις 
12 εκατ. ευρώ, τα οποία εστιάζουν αποκλειστι-
κά σε όσους καλλιεργούν ζωοτροφές για ιδι-
οπαραγωγή και συνοδεύεται από ένα επιπλέ-
ον κονδύλι ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη συντή-
ρηση βοσκοτόπων. 

Επιστρέφοντας στην Ισπανία, η χώρα ανακοί-
νωσε ένα πακέτο έκτακτων κρατικών ενισχύσε-
ων που θα συνοδεύεται και από τα διαθέσιµα 
κονδύλια του αποθεµατικού κρίσης. Συνολικά 
η Ισπανία έχει διαµορφώσει έναν επίσηµο προ-
ϋπολογισµό 430 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
169 εκατ. θα κατευθυνθούν στον τοµέα της α-
λιείας και 68,18 εκατ. στις υδατοκαλλιέργειες. 
Από τα 193 εκατ. που περισσεύουν για τον α-
µιγώς αγροτικό κλάδο, τα 124 εκατ. προορίζο-

νται για τον τοµέα της κτηνοτροφίας, για την 
επιδότηση της αγοράς ζωοτροφών ανά κεφά-
λι ζώου στις µονάδες. Σύµφωνα µε την επίση-
µη ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας της 
χώρας, η ενίσχυση θα πιστωθεί άµεσα τις επό-
µενες ηµέρες. Συµπληρωµατικά σε αυτό το µέ-
τρο, έρχεται και µια έκπτωση στο κόστος του 
diesel επί της αντλίας, της τάξης των 20 λεπτών 
του ευρώ. Με τη µέση τιµή diesel στην Ισπανία, 
στα 1,85 ευρώ το λίτρο, το αγροτικό πετρέλαιο 
διαµορφώνεται στα 1,44 ευρώ, ποσό από το ο-
ποίο αφαιρούνται επιπλέον 20 λεπτά. Άρα οι Ι-
σπανοί αγρότες µπαίνουν στα χωράφια την πε-
ρίοδο αυτή γεµίζοντας τρακτέρ και δεξαµενές 
µε περίπου 1,24 ευρώ το λίτρο για πετρέλαιο. 

Υπενθυµίζεται και σχέδιο ενίσχυσης της αγο-
ράς λιπασµάτων που έχει καταρτίσει η Πολω-
νία, το οποίο ανέρχεται σε 10,6 ευρώ το στρέµ-
µα για τις εκτατικές καλλιέργειες και 5,3 ευρώ 
το στρέµµα για τα βοσκοτόπια. Σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό αυτόν, η χώρα προτίθεται να επι-
δοτήσει τους αγρότες για την αγορά λιπασµά-
των µε 312 ευρώ τον τόνο. Το πλάνο έρχεται 
να επιδοτήσει τις ανάγκες θρέψεις των καλλι-
εργειών, µε όριο τα 500 στρέµµατα η εκµετάλ-
λευση. ∆ηλαδή διαµορφώνεται ένα πλαφόν ε-
νίσχυσης στα 5.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση. 

Εν τω µεταξύ, αυξάνονται και οι πιέσεις από 
την Ευρωβουλή, ώστε να διευκολυνθούν τα 
κράτη µέλη προς µια ουσιαστική διευκόλυν-
ση των αγροτών τους. Εν προκειµένω, συντη-
ρείται ζεστό το ενδεχόµενο ενεργοποίησης του 
µέτρου 21, µε την Ευρωβουλή να έχει ψηφίσει 
και επίσηµα την πρόταση που έφερε προ ολί-
γων ηµερών η αρµόδια επιτροπή του σώµατος 
και πλέον αναµένεται να διαβιβαστεί το αίτηµα 
στην Κοµισιόν και στο συµβούλιο των υπουρ-
γών Γεωργίας της ΕΕ, µε αρκετά κράτη µέλη 
-µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- να τίθενται 
υπέρ µιας τέτοιας διευκόλυνσης. 
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Τµηµατικά
Τα χρονικά 

περιθώρια για 
µία τµηµατική 

ενίσχυση αφήνουν 
πολύ µικρό χώρο, 
λόγω της φύσης 
της αγροτικής 

παραγωγής

Πρόσθετη 
στήριξη

Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσο-
τάκης ξεκαθάρισε 
ότι θα υπάρξει και 
πρόσθετη στήριξη 
των παραγωγών 

«ειδικά ως προς τα 
λιπάσµατα και τις 

ζωοτροφές»

Περιορισµένα
Λίγα τα κοινοτικά 
κονδύλια, ύψους 

26 εκατ. ευρώ, για 
να εξασφαλιστεί 

µια ικανή ενίσχυση 
στην εγχώρια 

αγορά λιπασµάτων 



Μωσαϊκό 
στην αγγουριά
Κάνει τα αγγούρια πικρά ένας ιός 
με το μεγαλύτερο εύρος ξενιστών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Το µωσαϊκό αποτελεί µία ιογε-
νή ασθένεια που προσβάλλει 
τους ιστούς φυτών σε κυτταρι-
κό επίπεδο σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης τους, ενώ στη χώρα 
µας προκαλεί λιγότερες ζηµιές 
στις καλλιέργειες αγγουριάς 
σε σχέση µε άλλες χώρες, λό-
γω της καλλιέργειας ανθεκτι-
κών υβριδίων. Μετά τη µόλυν-
ση, σταδιακά οι χλωροπλάστες 
καταστρέφονται και ταυτόχρο-
να αναστέλλονται οι διαδικασί-
ες φωτοσύνθεσης και ο σχηµα-
τισµός θρεπτικών ουσιών στα 
προσβεβληµένα τµήµατα µε τε-
λική κατάληξη τη νέκρωση του 
φυτού. Ο παθογόνος ιός δεν εί-
ναι ιδιαίτερα εκλεκτικός και δι-
αθέτει ίσως το µεγαλύτερο εύ-
ρος ξενιστών, που περιλαµβά-
νει διάφορα λαχανικά, καλλω-

πιστικά καθώς επίσης και αυτο-
φυή είδη που ανήκουν σε 86 
βοτανικές οικογένειες. 

Λευκά ή κίτρινα σηµεία στα 
φύλλα, στα συµπτώµατα

Το µωσαϊκό µπορεί να δια-
γνωστεί εύκολα από την πα-
ρουσία µοτίβων λευκών ή κί-
τρινων σηµείων στα φύλλα. Με 
την πάροδο του χρόνου, οι πλη-
γείσες πλάκες φύλλων παρα-
µορφώνονται και στεγνώνουν, 
ενώ ορισµένοι τύποι ψηφιδω-
τών προκαλούν σκούρες πράσι-

νες ραβδώσεις στις κορυφές. Ο 
ιός µολύνει επίσης το έµβρυο, 
µε αποτέλεσµα τα αγγούρια να 
γίνονται στραµµένα, λεκιασµέ-
να και πικρά.

Συνοπτικά, στα αγγούρια µπο-
ρεί να εµφανιστούν:

Σκούρο πράσινο και ανοι-
χτό πράσινο περιοχές που βρί-
σκονται τυχαία στα φύλλα. 

∆ιπλωµένες άκρες της πλά-
κας φύλλων.

Ρωγµές στη βάση του στε-
λέχους.

Συντοµευµένα εσωτερικά.
Πεσµένα άνθη.
Στίγµατα και ζαρωµένοι, 

στριµµένοι καρποί.

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την ανάπτυξη της ασθέ-

νειας είναι απαραίτητη η ύπαρ-
ξη υψηλής θερµοκρασίας και 
σχετικής ηλιοφάνειας. Η µετά-
δοση της ασθένειας γίνεται µε 

το σπόρο, µηχανικά και µέσω 
των αφίδων Myzus persicae, 
Macrosiphum euphorbiae και 
Aulacorthum solani µε µη έµ-
µονο τρόπο. Τα καλλιεργητι-
κά µέτρα που προτείνονται α-
πό γεωπόνους για την αντιµε-
τώπιση της ασθένειας είναι:

Επισήµανση και καταστρο-
φή των ύποπτων και άρρωστων 
φυτών.

Καταστροφή των ζιζανίων.
Συστηµατική καταπολέµη-

ση των αφίδων - φορέων. Εδα-
φοκάλυψη µε αλουµινόχαρτο 
ή µε φύλλα πλαστικού µειώνει 
τον αριθµό των αφίδων.

Χρήση εντοµοστεγών 
δικτύου στα θερµοκήπια.

Απολύµανση των εργαλείων.
Αποφυγή καλλιέργειας κο-

ντά σε ευπαθή κηπευτικά ή καλ-
λωπιστικά.

Καλλιέργεια ανθεκτικών 
υβριδίων.

Όψιµη σπορά «σώζει» τη φακή από προσβολές σκληρωτίνιας
Ο εδαφοµύκητας sclerotinia αποτελεί έναν ύπουλο εχθρό για ένα 
σηµαντικό άθροισµα καλλιεργειών κηπευτικών, αλλά και οσπρίων. Στην 
καλλιέργεια της φακής προκαλεί σήψεις στο λαιµό και στις ρίζες που 
µεταδίδονται κατόπιν στα εναέρια µέρη του φυτού, µε τους βλαστούς 
και τα φύλλα να µαραίνονται και τελικώς να ξηραίνεται όλο το φυτό. 
Στο ύψος του λαιµού την άνοιξη εµφανίζονται ανάµεσα στις λευκές 

υφές του µύκητα σωµατίδια µαύρα σκληρά, τα σκληρώτια, που έχουν διαστάσεις 
2 x 2 χιλιοστά µε τα οποία ο µύκητας διατηρείται στο έδαφος και προκαλεί τις 
προσβολές τα επόµενα χρόνια. Η έναρξη της προσβολής παρατηρείται σε µεγάλα 
φυτά φακής στις αρχές της άνοιξης. Για την καταπολέµηση της ασθένειας σχετικά 
πειράµατα έδειξαν ότι µία όψιµη σπορά µετά τις 16 Νοεµβρίου προστατεύει 
άριστα τα φυτά φακής το χειµώνα και την άνοιξη από τις ασθένειες φουζάριο, 
σκληρωτίνια και ριζοκτόνα, καθώς στην περίπτωση αυτή παρατηρείται «διαφυγή 
των ασθενειών», δηλαδή ενώ οι ποικιλίες είναι ευπαθείς και στο έδαφος 
υπάρχουν οι µύκητες, η όψιµη σπορά δεν επιτρέπει την προσβολή.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αφίδες 
Καταπολέµηση των 

αφίδων - φορέων για να 
προληφθεί η εκδήλωση 

της ασθένειας

Ωίδιο στο κριθάρι
Η δράση του µύκητα Erysiphe graminis 
ευθύνεται για την εµφάνιση ωιδίου στα 
αγρωστώδη, όπως και το σιτάρι, αλλά είναι 
ιδιαίτερα καταστρεπτική στο κριθάρι, το 
οποίο παρουσιάζει αυξηµένη ευαισθησία σ’ 
αυτή. Η προσβολή αυξάνει τις απώλειες 
νερού, ενώ µειώνει τη φωτοσύνθεση µε 
τελικό αποτέλεσµα τον µειωµένο µέσο 
βάρος καρπών και αριθµό καρπών ανά 
στάχυ. Σε σοβαρές προσβολές είναι 
δυνατόν οι στρεµµατικές αποδόσεις να 
µειωθούν µέχρι και σε ποσοστό 25%. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
στους παραγωγούς να επισκέπτονται και 
να παρατηρούν τα χωράφια τους, ώστε σε 
περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων να 
επέµβουν εγκαίρως κάνοντας χρήση 
κατάλληλων και εγκεκριµένων 
µυκητοκτόνων, ενώ αναφέρουν πως η 
χρήση ανθεκτικών στο ποικιλιών µειώνει 
σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής. Επίσης 
γεωπόνοι αναφέρουν πως το ωίδιο 
προλαµβάνεται αποτελεσµατικά µε 
πασπάλισµα του σπόρου µε 
διασυστηµατικά µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ΒAYER Hellas: Madison SC
FMC Hellas: Impact 125 SC, 
Riza 200 EC
UPL – LTD: Colpenn 80 WG

Σκωρίαση στη ροδακινιά
Συχνή και µη εκλεκτική ασθένεια µεταξύ 
των πυρηνόκαρπων αποτελεί η σκωρίαση 
(Tranzschelia pruni-spinosae), που 
προκαλεί φυλλόπτωση και χαρακτηριστική 
κηλίδωση των εµπορεύσιµων καρπών. Το 
κέντρο της κηλίδας παίρνει χρώµα βαθύ 
κίτρινο ή πορτοκαλί. Τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται συνήθως στα φύλλα και τους 
καρπούς και σπανιότερα στους βλαστούς. 
Στους βλαστούς σχηµατίζονται µικρά 
καστανά µέχρι µαύρα έλκη στα οποία 
δηµιουργούνται σχισµές απ’ όπου 
βγαίνουν καστανές µάζες σπορίων. Στους 
καρπούς σχηµατίζονται στην αρχή 
υδατώδεις κυκλικές, σκούρες πράσινες 
κηλίδες διαµέτρου 3-5 χιλιοστά που 
βυθίζονται καθώς ο καρπός αναπτύσσεται. 
Για την πρόληψη εµφάνισης  του 
παθογόνου µύκητα, συνιστάται από τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου ψεκασµός κατά 
την πτώση των πετάλων, µε την 
επισήµανση πως ο ψεκασµός αυτός θα 
µπορούσε να συνδυαστεί µε εκείνο για τη 
φαιά σήψη (µονίλια). Για την 
καταπολέµηση της ασθένειας συνιστώνται 
2-3 ψεκασµοί κατά την περίοδο της 
βλάστησης ανά 10-15 ηµέρες.

Σκευάσµατα
CORTEVA: Staba 5 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν 
είναι ιστορικά ανεπανάληπτο σοκ για τις 

αγορές αγροτικών εμπορευμάτων, καθώς 
οι αγορές και τα εμπορικά μοτίβα μπορούν 

να απορροφήσουν την αναστάτωση. Οι 
αγρότες θα παράγουν περισσότερο και οι 

καταναλωτές θα περιορίσουν τη ζήτηση ή 
θα την ανακατευθύνουν σε άλλες επιλογές 

Πριν από µερικές εβδοµάδες η Ρωσία εισέ-
βαλε στην Ουκρανία, επιφέροντας τροµακρι-
κή βία στον Ουκρανικό λαό και εγκλωβίζο-
ντας έκτοτε την προσοχή ολόκληρης της πα-
γκόσµιας κοινότητας. Και οι δύο χώρες, Ρω-
σία και Ουκρανία, είναι µεγάλοι παραγωγοί 
και εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων. Πώς θα 
µπορούσε ο πόλεµος να επηρεάσει την πα-
γκόσµια ισορροπία στο πεδίο της προσφο-
ράς τροφίµων;

Η απάντησή µου: Οι εξελίξεις αυτές θα έ-
χουν µεγάλο αντίκτυπο στις παγκόσµιες α-
γορές αγροτικών εµπορευµάτων (ήδη έχει α-
παθανατιστεί στα ταµπλό), αλλά όχι τόσο µε-
γάλη. Οι κυβερνήσεις των µεγάλων δυνάµε-
ων στον τοµέα και ιδίως οι Ηνωµένες Πολι-
τείες, δεν θα έπρεπε σε καµία περίπτωση να 
αντιδράσουν, προσπαθώντας να δώσουν κί-
νητρα αύξησης της παραγωγής. 

Η Ρωσία παράγει το 11% του σιταριού πα-
γκοσµίως και η Ουκρανία το 3%. Οι χώρες αυ-
τές καταλαµβάνουν και το µεγαλύτερο µερί-
διο στις παγκόσµιες εξαγωγές του προϊόντος. 
Συγκεκριµένα, στη Ρωσία αντιστοιχεί το 19% 
της παγκόσµιας αγοράς εξαγωγών µαλακού 
σίτου και στην Ουκρανία το 9%. Η Ουκρανία 
είναι ταυτόχρονα και ένας σηµαντικός εξαγω-
γές καλαµποκιού, διατηρώντας ένα 14% επί 
του συνόλου. Καµία από τις δυο χώρες όµως 
δεν έχει µεγάλο αντίκρισµα στην αγορά ρυ-

ζιού και σόγιας, δηλαδή τα άλλα δύο βασικά 
αγροτικά προϊόντα που καθορίζουν τις ροές 
τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Κλειστά τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας
Το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών σιτη-

ρών της Ουκρανίας περνούν από τα λιµάνια 
της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία παραµένουν 
κλειστά, είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουν 
πάλι και σίγουρα δεν φαίνεται ότι στο κοντι-
νό µέλλον υπάρχουν πολλά περιθώρια ώστε 
να λειτουργήσουν οµαλά. Επίσης η χώρα έχει 
προβεί και σε κάποιους περιορισµούς επί του 
µεγέθους των εξαγωγών που µπορεί να κάνει 
την περίοδο αυτή. Την ίδια στιγµή, οι κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας και µια πιθανή µαζική και 
οριστική αποχώρηση των µεγάλων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του εµπο-
ρίου αγροτικών προϊόντων, έρχεται να µειώ-
σει κατακόρυφα τους όγκους των εξαγωγών. 

Από την άλλη, ΗΠΑ και Κίνα φαίνονται διστα-
κτικές στο να προβούν σε κυρώσεις έναντι της 
Ρωσίας. Πρόκειται όµως για τις δύο χώρες µε τις 
µεγαλύτερες ανάγκες σε εισαγωγές σιτηρών πα-
γκοσµίως, αν και ήδη η παραγωγικές δυνατό-
τητές τους στην καλλιέργεια αυτή είναι µεγάλες 
για να εξυπηρετηθεί η εσωτερική τους ζήτηση. 

Απώλειες κόστους 55 εκατ. τόνων σιτηρών
Τι θα γινόταν εποµένως αν το κόστος έχανε 

οριστικά την πρόσβαση στους 55 εκατ. τόνους 
σιτηρών και τους 30 εκατ. τόνους καλαµποκιού 
που εξάγουν αθροιστικά η Ουκρανία και η Ρω-
σία. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στο 7,3% 
του παγκόσµια παραγόµενου σίτου και το 2,6% 
του παγκόσµια παραγόµενου καλαµποκιού. 

Το πρώτο πράγµα θα ήταν να αυξηθούν οι 
τιµές τους, όπως και έγινε. Τα µελλοντικά συµ-

Δεν υπάρχει 
παγκόσμια 

επισιτιστική 
κρίση 

Αγροτικά εμπορεύματα

ΤOY ΑΑΡΟΝ ΣΜΙΘ*
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βόλαια σίτου έχουν αυξηθεί από την παραµο-
νή της ρωσικής εισβολής (23 Φεβρουαρίου), 
ωστόσο όµως η πορεία προς την άνοδο ήταν 
διαφορετικής έντασης ανάλογα µε την ποικι-
λία. Τα χειµερινά σιτηρά ενισχύθηκαν έως και 
λίγο πάνω από 30% µέσα στην πρώτη εβδοµά-
δα του Μαρτίου, ενώ το εαρινό σιτάρι και κρι-
θάρι ενισχύθηκε µόλις κατά 10%. Οι τιµές για 
το καλαµπόκι αυξήθηκαν περίπου κατά 10% 
από τις 23 Φεβρουαρίου, ενώ οι τιµές στη σό-
για έµειναν λίγο έως πολύ αµετάβλητες. Υπεν-
θυµίζεται ότι οι τιµές στα χειµερινά σιτηρά εί-
χαν αρχίσει να ενισχύονται ήδη µια εβδοµά-
δα πριν την έναρξη της εισβολής, όσο ακόµα 
η Ρωσία συγκέντρωνε στρατιωτικές δυνάµεις 
στα σύνορα µε την Ουκρανία. Έτσι, από τις 14 
Φεβρουαρίου, οι τιµές στα χειµερινά σιτηρά έ-
χουν ενισχυθεί κατά περίπου 45%, στα εαρινά 
κατά 16%, στο καλαµπόκι κατά 16% και στη 
σόγια κατά 5%. 

Μεγαλύτερες οι αυξήσεις τιµών στα 
χειµερινά σιτηρά από ότι στα εαρινά

Η αιτία πίσω από την κατακόρυφη αύξηση 
στις τιµές των χειµερινών ποικιλιών σίτου, έ-
ναντι της πιο µετριοπαθούς ανόδου στα εαρι-
νά σιτηρά, κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι 
τα χειµερινά σιτηρά αντιστοιχούν στο 95% της 
συνολικής παραγωγής της Ουκρανίας και το 
70% της παραγωγής της Ρωσίας. Οι αγρότες 
είχαν προχωρήσει σε σπορές µερικούς µήνες 
πριν, µε την καλλιέργεια να βγάζει το χειµώ-
να κάτω από τον πάγο προκειµένου να συνε-
χίσει η ανάπτυξη των φυτών την περίοδο αυ-
τήν ώστε η σοδειά να είναι έτοιµη για συγκο-
µιδή το καλοκαίρι. Οι επόµενες σπορές σιτη-
ρών σε Ουκρανία και Ρωσία θα γίνουν τις επό-
µενες εβδοµάδες, εφόσον οι συνθήκες το επι-
τρέψουν, ώστε να γίνει η συγκοµιδή προς τα 
τέλη του καλοκαιριού. 

Τα 2/3 της παραγωγής σίτου στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες είναι χειµερινός τύπος και καλ-
λιεργείται κυρίως στις νότιες πεδιάδες της χώ-
ρας. Ο Μπέρναντ Γουάρκεντιν ήταν αυτός που 
έφερε αρχικά τα σκληρά χειµερινά σιτηρά στο 
Κάνσας από τη Ρωσία το 1870. Τα εαρινά σι-
τηρά σπέρνονται στους κάµπους των πιο ψυ-
χρών βόρειων πολιτειών, που πέρυσι κατέγρα-
ψαν απώλεια παραγωγής κοντά στο 33% εξαι-
τίας έντονης ξηρασίας.   

Στροφή στο καλαµπόκι και στο ρύζι
Με βάση τις παρατηρούµενες αυξήσεις τι-

µών, µπορούµε να συµπεράνουµε πόσα σι-
τηρά εκτιµούν οι έµποροι ότι έχει χάσει ο κό-
σµος εξαιτίας της υφιστάµενης κρίσης στην 
Ουκρανία. Μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι σηµαντι-
κό να ληφθούν υπόψη τυχόν υποκαταστάσεις 
µεταξύ των καλλιεργειών. Για παράδειγµα, µια 
µείωση των εξαγωγών σιταριού από τη Ρωσία 
και την Ουκρανία µπορεί να οδηγήσει τους α-
γρότες σε άλλες χώρες στο να φυτέψουν πε-
ρισσότερο σιτάρι και λιγότερο καλαµπόκι και 
µπορεί να κατευθύνει τους καταναλωτές στο 
να τρώνε περισσότερο ρύζι και λιγότερο σιτάρι.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δια-
τυπωθούν συγκεντρωτικά στοιχεία που θα ε-
πιτρέπουν ασφαλείς συγκρίσεις µεταξύ των ε-
µπορευµάτων, κάτι που απαιτεί τη µέτρηση των 
ποσοτήτων σε συγκρίσιµες µονάδες (π.χ. δο-
λάρια ή θερµίδες), επειδή ένας τόνος ρυζιού 

είναι ένα πολύ διαφορετικό προϊόν διατρο-
φής από έναν τόνο καλαµποκιού. Σε ένα επι-
στηµονικό κείµενο του 2013 ο Μάικ Ρόµπερτς 
και ο Βολφραµ Σλένκερ µελέτησαν την προ-
σφορά και τη ζήτηση για συνολικές θερµίδες 
από καλαµπόκι, ρύζι, σόγια και σιτάρι µαζί. ∆ι-
απίστωσαν ότι, για κάθε µείωση 1% στις θερµί-
δες από αυτά τα προϊόντα, η µέση τιµή αυξά-
νεται κατά 7%. Μαθητές επανεκτίµησαν αυτή 
τη σχέση χρησιµοποιώντας πιο πρόσφατα δε-
δοµένα και χρησιµοποιώντας δείκτες τιµών α-
ντί για δείκτες θερµίδων και έλαβαν παρόµοια 
αποτελέσµατα.

Στις 14 Φεβρουαρίου, η µέση τιµή των τεσ-
σάρων προϊόντων ήταν 15,1 σεντς ανά 1000 

θερµίδες. Μέχρι τις 8 Μαρτίου, η αναλογία αυ-
τή είχε ανέλθει σε 17,4 σεντς, σηµειώνοντας 
αύξηση 15,2%. Αυτό συνεπάγεται µείωση 2,2% 
στη διαθέσιµη προσφορά θερµίδων. Η αφαίρε-
ση 55 εκατ. τόνων σιταριού και 30 εκατ. τόνων 
καλαµποκιού συνεπάγεται µείωση 2,7% στη δι-
αθέσιµη προσφορά θερµίδων από τα τέσσερα 
µεγάλα εµπορεύµατα. Έτσι, φαίνεται ότι οι α-
γορές ποντάρουν στο ότι ο κόσµος θα χάσει πε-
ρίπου τα 3/4 των εξαγωγών σιτηρών Ουκρα-
νίας και Ρωσίας. ∆εδοµένης της µεγάλης αύ-
ξησης των τιµών του χειµερινού σιταριού σε 
σχέση µε τα άλλα εµπορεύµατα, το µεγαλύτε-
ρο µέρος της απώλειας οφείλεται στο σιτάρι.

Ένα χρόνο η διάρκεια αυτού του σοκ
Οι έµποροι αναµένουν ότι αυτό το σοκ θα 

διαρκέσει µόνο ένα χρόνο. Οι τιµές των συµ-
βολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης χειµερινού 
σίτου για παράδοση µετά τον Ιούλιο του 2023 
µόλις αυξήθηκαν µετά την εισβολή. Το ίδιο ι-
σχύει και για το καλαµπόκι. Η αγορά του ανοι-
ξιάτικου σιταριού ήταν ήδη κάπως σφιχτή λό-
γω της περσινής ξηρασίας και οι έµποροι ανα-
µένουν ότι θα παραµείνει σφιχτή µετά το 2023. 
Σηµειώνεται βέβαια ότι όλα είναι ρευστά και ό-
τι στο διάστηµα ανάµεσα στους αρχικούς µας 
υπολογισµούς έως σήµερα, έχουν ήδη γίνει 
αναπροσαρµογές στους δείκτες των χρηµατι-
στηρίων αγροτικών εµπορευµάτων, µε τα µελ-
λοντικά συµβόλαια της νέας σοδειάς να έχουν 
ενισχυθεί και αυτά. 

Όµως πόσο συνηθισµένες είναι οι αγορές 
σε αντίστοιχα σοκ προσφοράς; Οι ρωσικές και 
οι ουκρανικές εξαγωγές σιταριού αντιστοιχού-
σαν στο 7,3% της παγκόσµιας παραγωγής το 
2020. Το 2010, η παγκόσµια παραγωγή σίτου 
είχε µειωθεί κατά 6,3% εξαιτίας κυρίως µιας µε-
γάλης ξηρασίας στη Ρωσία, που µείωσε κατά 
20 εκατ. τόνους το τελικό τονάζ που συγκοµί-
στηκε τη χρονιά αυτή. Αντίστοιχης τάξης µεγέ-
θους µειώσεις είχαν παρατηρηθεί και το 1991, 
το 1994, το 2003 και το 2018. Από τις αναλύ-
σεις που τρέχουµε τις τελευταίες εβδοµάδες, 
οι παρατηρούµενες αυξήσεις των τιµών είναι 
συνεπείς σε αυτή τη µείωση 2,2% της διαθέσι-
µης προσφοράς θερµίδων σε καλαµπόκι, ρύ-
ζι, σόγια και σιτάρι. Αντίστοιχες µειώσεις είχαν 
καταγραφεί και το 2018, κυρίως λόγω της ξη-
ρασίας στην Αργεντινή αλλά και της µείωσης 
των εκτάσεων που είχε σηµειωθεί εκείνη τη 
χρονιά στη Ρωσία, ενώ και το 2012 συναντάµε 

πάλι αυτό το ποσοστό, εξαιτίας µιας µεγάλης 
ξηρασίας στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

∆εν δικαιολογούνται οι ανατιµήσεις 
στην τιµή του ψωµιού στην Αµερική

Σηµειώνεται ακόµα ότι οι αυξήσεις στις τι-
µές των σιτηρών δεν δικαιολογούν εξίσου 
µεγάλες ανατιµήσεις στην τιµή του ψωµιού 
στην Αµερική. Αυτό γιατί η τιµή στα τρόφιµα 
διαµορφώνεται κυρίως από το κόστος της ε-
πεξεργασίας, της συσκευασίας τους και του 
µάρκετινγκ. Υπολογισµοί του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας δείχνουν ότι οι συνο-
λικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων σε τιµή 
παραγωγού, ανταποκρίνονται σε µόλις 14% 
της συνολικής αξίας των πωλήσεων λιανικής 
που επετεύχθη το 2019. Αν µόνο οι τιµές πα-
ραγωγού αυξηθούν κατά 50%, τότε µπορού-
µε να περιµένουµε µια αύξηση στο ράφι που 
δεν θα υπερβαίνει το 7%. 

Έχουν διατυπωθεί απανωτά αιτήµατα στην 
κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να σπεύσουν ώστε 
να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή φέτος, ώστε 
να αντισταθµιστούν οι χαµένες εξαγωγές από 
τη Ρωσία και την Ουκρανία. Μέτρα που ακού-
γονται είναι είτε να απελευθερωθούν εκτά-
σεις από το πρόγραµµα συντήρησης και προ-
στασίας γης είτε να περιοριστεί η συµµετοχή 
του καλαµποκιού στην παραγωγή αιθανόλης. 
Προσωπικά εκτιµώ ότι τέτοια µέτρα δεν είναι 
αναγκαία, ούτε µπορούν να περιορίσουν τις 
πληθωριστικές πιέσεις στις αγορές. 

Συνοψίζοντας, η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία είναι αναµφίβολα ένα τεράστιο σοκ 
για τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, αλ-
λά όχι ένα ιστορικά ανεπανάλληπτο σοκ. Οι 
αγορές και τα εµπορικά µοτίβα µπορούν να 
απορροφήσουν την αναστάτωση. Οι αγρότες 
ανά τον κόσµο θα παράγουν περισσότερο και 
οι καταναλωτές θα περιορίσουν τη ζήτηση ή 
θα την ανακατευθύνουν σε άλλες επιλογές. 
Η µετάβαση µπορεί να είναι δύσκολη σε ορι-
σµένες περιοχές του πλανήτη, ιδίως στην Αί-
γυπτο που είναι ένας παραδοσιακός πελάτης 
σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Η βοήθεια σε 
τέτοιες χώρες ώστε να εντοπίσουν διαφορε-
τικές πηγές εφοδιασµού είναι πολύ καλύτε-
ρη παρέµβαση από το να αλλάξουν άρδην τα 
δεδοµένα στην αγροτική παραγωγή. 

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UC DAVIS ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Σιτάρι
Δεδομένης της μεγάλης αύξησης 
των τιμών του χειμερινού σιταριού 
σε σχέση με τα άλλα εμπορεύματα, 
το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας 
οφείλεται στο σιτάρι.

Αυξήσεις
Τα χειμερινά σιτηρά ενισχύθηκαν 
έως και λίγο πάνω από 30% μέσα 
στην πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, 
ενώ το εαρινό σιτάρι και κριθάρι 
ενισχύθηκαν μόλις κατά 10%. 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΟΥ

ΣΙΤΑΡI

+45%
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

+16%
ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

+16%+
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

+5%
ΣΟΓΙΑ

ΕΚΑΤ.ΤΟΝΟΙ
55

7,3%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΠΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2,6%

ΕΚΑΤ.ΤΟΝΟΙ
30



Από 4 Απριλίου οι φάκελοι

Άνοιξε η πρόσκληση 
για Συμβούλους, μετά 
το καλοκαίρι τα οφέλη 
αγροτών από το Μέτρο

 Συνολικά 111 πιστοποιημένοι φορείς καλούνται να κάνουν 
αιτήσεις. Όριο οι τρεις συμβουλές, δεν θα είναι επιλέξιμες 
οι δαπάνες για φακέλους επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από 4 Απριλίου έως 3 Ιουνίου κα-
λούνται να κάνουν αιτήσεις οι Φο-
ρείς Παροχής Γεωργικών Συµβου-
λών (ΦΠΓΣ) ώστε να µπορούν να συµ-
µετέχουν στο Μέτρο 2.1, το οποίο ε-
πιδοτεί τους Φορείς για να προσφέ-
ρουν δωρεάν συµβουλές σε αγρότες. 
Προς το παρόν έχουν πιστοποιηθεί 
111 Φορείς σε όλη τη χώρα σύµφω-
να µε το Μητρώο του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, 
ωστόσο τώρα αυτοί θα πρέπει να κά-
νουν αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολο-
γηθούν όλες µαζί τον Ιούνιο και µε-
τά, όταν τελειώσει η όλη η διαδικασία 
θα µπορούν να παράσχουν τις συµ-
βουλές. Ως εκ τούτου, µέχρι πράγµα-
τι να ωφεληθούν οι αγρότες από το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα θα περά-
σει ακόµα καιρός, και ίσως να «χα-
θεί» και το καλοκαίρι. 

Από εκεί και πέρα, οι συµβουλές 
αυτές (µέχρι 3 ανά αγρότη) έχουν µε-
γάλο εύρος και αφορούν:

 Πολλαπλή συµµόρφωση, πρα-
σίνισµα.

 Συστήµατα ολοκληρωµένης δι-
αχείρισης/Agro.

 Ορθολογική χρήση νερού και 
σύνταξη σχεδίου διαχείρισης, ορθο-
λογική χρήση λιπασµάτων, µείωση 
ρύπανσης υδάτων. 

 Ορθολογική διαχείριση ζωικών α-
ποβλήτων, µείωση ρύπανσης υδάτων. 

 Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία
 Μετριασµός κλιµατικής αλλαγής 

ή προσαρµογή σε αυτή.
 Χρήση υποπροϊόντων, αποβλή-

των κ.λπ. για τη βιοοικονοµία.
 Μείωση αερίων του θερµοκηπί-

ου και αµµωνίας.
 Υποστήριξη δικαιούχων Μέτρου 

11 για τη Βιολογική παραγωγή.
 Υποστήριξη δικαιούχων Μέτρου 

10 για τα γεωργοπεριβαλλοντικά.

Παράταση έως τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου 
έλαβε το Μέτρο 11 των Βιολογικών, 
την ώρα που οι αιτήσεις έχουν ξεπε-
ράσει τις 62.000, ενώ, λύση φαίνε-
ται να δίνεται για το θέµα που προ-
έκυψε µε τους µελισσοκόµους που 
δεν αναγνωρίζονται ως ενεργοί α-
γρότες. Σύµφωνα µε τη σχετική α-
νακοίνωση του υπουργείου, οι αι-
τούντες µελισσοκόµοι για το Μέτρο 
11 που κατά την υποβολή της αίτη-
σής τους εµφανίζεται το εύρηµα «µη 
ενεργός γεωργός» καλούνται να ο-
ριστικοποιούν την αίτησή τους. Κα-
λούνται επίσης οι µελισσοκόµοι που 
δεν έχουν υποβάλει µέχρι στιγµής 
αίτηση για το Μέτρο 11 να προχω-
ρήσουν στην υποβολή αίτησης στή-
ριξης και σε πιθανό εύρηµα «µη ε-
νεργός γεωργός» να οριστικοποι-
ούν την αίτησή τους.

Η υποβολή αιτήσεων στήρι-
ξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
189/22614/27-01-2022 για συµ-
µετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική 
Γεωργία’’ του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρα-
τείνεται µέχρι τη ∆ευτέρα 4 Απριλί-

ου (4/4/2022) και ώρα 23:59:59.
Όπως έχει γράψει η Agrenda, η 

µεγάλη προσέλευση στο πρόγραµµα 
σηµαίνει µε άλλα λόγια ότι πιθανότη-
τες να ενταχθούν στις δύο νέες δρά-
σεις (11.1 και 11.2) τις οποίες αφο-
ρά η τελευταία προκήρυξη θα έχουν 
τελικά µόνο οι Νέοι Αγρότες και µά-
λιστα όσοι εξ αυτών έχουν δηλώσει 
το σύνολο της εκµετάλλευσής τους 
στα βιολογικά, καθώς και οι επαγ-
γελµατίες αγρότες που συµµετέχουν 
σε αντίστοιχα συλλογικά σχήµατα.

Έως τις 4 Απριλίου αιτήσεις 

 Καινοτοµία, εκσυγχρονισµός, τε-
χνολογίες πληροφορικής.

 Μείωση κόστους παραγωγής.
 Νέοι και νεοεισερχόµενοι γεωργοί
 Καθετοποίηση εκµετάλλευσης.
 Προσανατολισµός στην αγορά.

Μεθοδολογία παροχής συµβουλών
Σύµφωνα µε την προκήρυξη ακολου-

θούνται µεταξύ άλλων τα εξής βήµατα:
1. Κάθε δικαιούχος-πάροχος είναι 

ενταγµένος για καθορισµένα είδη και 
αριθµό συµβουλών που πρόκειται να 
παρέχει στην οµάδα ωφελουµένων-
στόχο της Περιφέρειας για την οποία 
εγκρίθηκε.

2. Εκκινώντας από συγκεκριµένο 
πρόβληµα της εκµετάλλευσής του ω-
φελούµενου γεωργού, για το οποίο 
συναινεί για υποστήριξη στην επίλυ-
σή του από τον πάροχο, ο τελευταίος 
καταρτίζει σύµβαση/συµφωνητικό µε 
τον γεωργό για την παροχή συµβου-
λευτικών υπηρεσιών.

3. Ο πάροχος προβαίνει στην κατα-
γραφή και αξιολόγηση της υφιστάµε-
νης κατάστασης της εκµετάλλευσης του 
ωφελουµένου, στη διαπίστωση προ-
βληµάτων της εκµετάλλευσης και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης και προτείνει 
τα κατάλληλα δυνατά είδη συµβουλών

4. Ακολουθεί η φάση της εφαρµο-
γής της συµβουλής, κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο πάροχος παρέχει στον ω-
φελούµενο την απαραίτητη υποστήριξη.

Έως τρεις συµβουλές
Ο κάθε αγρότης θα έχει δικαί-

ωµα να λάβει έως και τρεις 
συµβουλές σε διάφορα θεµα-
τικά πεδία που προσδιορίζει 

η προκήρυξη

∆εν είναι 
επιλέξιµες για 
στήριξη συµβουλές 
σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 
στις αγροτικές 
περιοχές και προς 
µελισσοκόµους.
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Αιτήσεις
Σε πρώτη φάση καλούνται οι 
Φορείς Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών να κάνουν αιτήσεις 
στο πρόγραµµα. Μετά τον Ιούνιο 
αναµένεται να δίνονται οι 
δωρεάν συµβουλές. 

Δωρέαν
Όλοι οι γεωργοί έχουν 
δυνατότητα να λάβουν 
συµβουλές εθελοντικά και 
να ωφεληθούν από αυτές. Η 
ενεργοποίηση του υπο-Μέτρου 
των Γεωργικών Συµβουλών 
δίνει τη δυνατότητα σε 
γεωργούς να έχουν 
συµβουλευτική υποστήριξη για 
σηµαντικά θέµατα που αφορούν 
την εκµετάλλευσή τους, χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση.

1.500 ευρώ 
Tο µοναδιαίο κόστος ανά 
συµβουλή, προσαυξάνεται 
ανά επιλέξιµη ανάλυση, 
χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει 
τα 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.



στα Βιολογικά

Απένταξη από Σχέδια
για τα εκπρόθεσμα
αιτήματα πληρωμής
Για τη λήξη της προθεσµίας για 
υποβολή αιτηµάτων πληρωµής 
στα Σχέδια Βελτίωσης, προειδο-
ποιεί µε ενηµέρωσή του ο προϊ-
στάµενος της Μονάδας Επενδύ-
σεων, Θύµιος Τσιατούρας, γιατί 
η εκπρόθεσµη υποβολή οδηγεί 
σε απένταξη του δικαιούχου. Η 
σχετική προθεσµία ανά περιφέ-
ρεια σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
ένταξης όπως έχουν αναρτηθεί 
στον ιστότοπο των διαχειριστι-
κών αρχών, έχει ως εξής:

 ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελ-
λάδα, Θεσσαλία, ∆υτική Μακε-
δονία, Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη: 15 Απριλίου.

 Πελοπόννησος: 16 Απριλίου.
 Κρήτη: 27 Απριλίου.
 Κεντρική Μακεδονία: 5 Μαΐου.
 Αττική: 18 Μαΐου.
 Νότιο Αιγαίο: 12 Ιουνίου.
 Βόρειο Αιγαίο: 8 Οκτωβρίου.
 Ιόνια Νησιά: 30 Οκτωβρίου.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 26 
του θεσµικού πλαισίου των Σχε-
δίων Βελτίωσης, «Η πρώτη αίτη-
ση πληρωµής υποβάλλεται ηλε-

κτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δι-
καιούχο το αργότερο εντός εικο-
σιτεσσάρων µηνών από την η-
µεροµηνία έκδοσης της απόφα-
σης ένταξης πράξεων».

Όσον αφορά ενδεχόµενο πα-
ράτασης, αυτό προς το παρόν έ-
χει αποκλειστεί από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-
γο Γεωργαντά. Ο υπουργός µά-
λιστα έχει δεσµευθεί πως µε τα 
κονδύλια που θα απελευθερω-
θούν θα κληθούν οι επιλαχό-
ντες ανάλογα µε τη θέση που 
βρίσκονται στη βαθµολογία, να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα. Το 
πώς τώρα θα γίνει αυτό, είναι 
κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί. 
Κατά πάσα πιθανότητα η έντα-
ξη θα γίνεται σταδιακά. ∆ηλα-
δή από τις πρώτες περιφέρειες 
που θα βρεθούν χρήµατα, σε ε-
κείνες θα κληθούν οι επιλαχό-
ντες να ενταχθούν. 

Από την άλλη, για παράδειγ-
µα στην Κεντρική Μακεδονία, θα 
πρέπει να περιµένουν τον Μά-
ιο. Υπενθυµίζεται πως ο δικαι-
ούχος µε βάση την πρόοδο υ-
λοποίησης του επενδυτικού του 
σχεδίου, δύναται να καταθέσει 
έως και τέσσερις αιτήσεις πλη-
ρωµής, στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής 
γίνεται δεκτή εφόσον µετά την 
υποβολή της αποµένει προς υ-
λοποίηση τουλάχιστον 20% του 
συνολικού εγκεκριµένου προϋ-
πολογισµού.

Περί τους 10.000
δικαιούχους θα χωρέσει
η Απονιτροποίηση 
Στις 15 Απριλίου κλείνουν οι 
αιτήσεις για το Μέτρο της 
Απονιτροποίησης, το οποίο επίσης 
όπως τα Βιολογικά, µέτρησε στο 
παρελθόν πολλούς επιλαχόντες. 
Συγκεκριµένα, στην περασµένη 
πρόσκληση υποβλήθηκαν 16.077 
αιτήσεις µε συνολική αιτούµενη 
έκταση 194.707,28 εκτάρια και 
συνολικό µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
για την πενταετία 583.135.469 
ευρώ. Τελικά εντάχθηκαν 4.169 
δικαιούχοι µε συνολική δηµόσια 
δαπάνη 254.627.063,52 ευρώ  
(127,31%) και συνολική γεωργική 
έκταση 84.879,23 εκτάρια. 
Ο προϋπολογισµός της νέας 
πρόσκλησης είναι 150 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή σχεδόν ο µισός σε σχέση 
µε εκείνον που δεσµεύτηκε το 2017, 
ωστόσο οι δεσµεύσεις αντί για 
πέντε έτη είναι µόλις για δύο. Ως 
εκ τούτου, αναµένεται να χωρέσουν 
περί τους 10.000 δικαιούχους 
µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα. 
Το νούµερο αυτό µοιάζει αρκετό για 
να ικανοποιήσει ένα µεγάλο µέρος 
της ζήτησης για το Μέτρο. 

Προς το παρόν δεν µπορούν να υ-
πάρξουν σαφείς εκτιµήσεις για τον α-
ριθµό των αιτούντων που θα γίνουν 
αποδεκτοί. Μια πρώτη τάξη µεγέθους  
να µπουν γύρω στους 22.000 δικαι-
ούχοι. Ωστόσο, οι προκηρύξεις και 
τα κονδύλια έχουν προβλεφθεί µε 
βάση τον κλάδο, δηλαδή άλλα ποσά 
και πίνακες δικαιούχων θα υπάρχει 
για αροτραίες, άλλα για κηπευτικά-
δέντρα. Κτηνοτρόφοι και µελισσο-
κόµοι εντάσσονται στις αντίστοιχες 
δικές τους προκηρύξεις. 

Επιλαχόντες
Ο υπουργός έχει δεσµευθεί 

πως µε τα κονδύλια που 
θα απελευθερωθούν θα 
κληθούν οι επιλαχόντες 

ανάλογα µε τη βαθµολογία 
τους να ενταχθούν
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Απονιτροποίηση
Έως τις 15 Απριλίου θα 
πραγµατοποιούνται οι 
αιτήσεις για το πρόγραµµα 
Απονιτροποίησης σύµφωνα 
µε τις σχετικές προκηρύξεις, 
µία για τις δράσεις 
αµειψισποράς, 
αγρανάπαυσης για αρόσιµες 
εκτάσεις, µε προϋπολογισµό 
120.000.000 ευρώ και µία 
για την φαρµογή χλωράς 
λίπανσης σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες µε 
προϋπολογισµό 
30.000.000 ευρώ.

Σχέδια Βελτίωσης
Η υποχρέωση προσκόµισης 
αιτήµατος πληρωµής για 
την παραµονή στα Σχέδια 
Βελτίωσης είναι µέχρι τις 
15 Απριλίου 2022 στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

∆ΙΟΡΙΑ ΓΙΑ Α΄ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 4ΜΕΤΡΟΥ 4

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Από τη Γερµανία, και πιο συγκεκριµένα από 
την ένωση δύο κορυφαίων παικτών στον κό-
σµο των γεωργικών εργαλείων, των Krone 
και Lemken, έρχεται απ’ό,τι φαίνεται ένα 
από τα πρώτα πλήρως αυτόνοµα τρακτέρ 
-χωρίς καµπίνα-, πρωταγωνιστές του µέλ-
λοντος στον κλάδο της γεωργίας. Αφού πε-
ράσει τις δοκιµές καλλιέργειας, οργώµατος, 
σποράς, κουρέµατος, ξήρανσης και συλλο-
γής το 2021, η νέα αυτόνοµη ιδέα, που σχε-

διάστηκε από κοινού από τις δύο εταιρείες 
θα ενσωµατωθεί στα συστήµατα συγκοµι-
δής και επεξεργασίας χορτονοµής που υ-
πάρχουν ήδη στην αγορά.

Το «Combined Powers» χρησιµοποιεί έ-
ναν πετρελαίου-ηλεκτρικό κινητήρα που 
αποδίδει έως και 170 kW (230 ίπποι), ε-
νώ θα καλύπτει τις απαιτήσεις ισχύος των 
πρώτων παρελκόµενων που θα φιλοξενή-
σει στο σασί του. Μπορεί οι φωτογραφίες 
να µην αποδεικνύουν τον τρόπο λειτουρ-
γίας της µετάδοσης, αλλά πληροφορίες λέ-
νε πως η ισχύς αυτής µεταφέρεται ηλεκτρι-

Αυτόνομο τρακτέρ 
από Krone & Lemken 
με ισχύ 230 ίππους   
Το πρότζεκτ «Combined Power» αποκάλυψαν οι δύο 
εταιρείες που συνεργάζονται για μία αυτόνομη γεωργία

Βραβεύτηκε το 
Fendt 1167 Vario
Το κορυφαίο από την κο-
ρυφαία σειρά µοντέλων 
της Fendt, το Fendt 1167 
Vario MT έχει την υψηλό-
τερη ιπποδύναµη µε συνε-
χώς µεταβαλλόµενων σχέ-
σεων µετάδοση, λέει η 
Fendt που τιµάται µε το 
βραβείο Farm Machine 
2022 µέσω της ψηφιακής 
ψηφοφορίας του κοινού 
στον εν λόγω διαγωνισµό.

Η Kuhn αναβαθµίσει 
τους µίκτες τροφής
Η Kuhn αναβαθµίζει τη 
σειρά αυτοκινούµενων µι-
κτών τροφής, η οποία πε-
ριλαµβάνει τα µοντέλα 
SPW Iintense «βαρέoς 
τύπου». Με χωρητικότητα 
14, 16, 18, 19, 22, 25 και 
27 κ.µ., είναι τώρα διαθέσι-
µα σε έκδοση µε κινητήρα 
PH5. Αυτή η αλλαγή στον 
κινητήρα έδωσε επίσης 
την ευκαιρία να γίνουν και 
άλλες αλλαγές.

Η Steyer γίνεται 75 
και το γιορτάζει
Το 2022 είναι το 75ο έτος 
λειτουργίας της Steyer, µέ-
ρος της CNH Industrial. 
Από το µοντέλο Type 180 
του 1947 έως το νέο Profi, 
έχει χαρακτεί µια ιστορία 
που έχει σηµαδέψει τον 
κόσµο της γεωργίας. Φέτος 
η εταιρεία παρουσίασε το 
Hybrid Drivetrain Konzept, 
που αφορά ηλεκτρικά συ-
στήµατα κίνησης για εξοι-
κονόµηση καυσίµου. 

Ανανέωση για τα 
McCormick X7
Η αναβαθµισµένη σειρά 
τρακτέρ X7.6 P6-Drive της 
McCormick αναβαθµίζεται 
και στο εξής θα διαθέτει 
νέους εξακύλινδρους κινη-
τήρες συµβατούς µε τα 

Με τα Landini 
η Best Wine Stars
Η Landini είναι αρκετά 
ταυτισµένη µε την αµπελο-
οινική κουλτούρα, συνε-
πώς δεν αποτελεί έκπληξη 
η συµµετοχή της ως χορη-
γού στην µεγαλύτερη εκ-
δήλωση για το κρασί, την 
Best Wine Stars, µε τα ει-
δικά αµπελουργικά τρα-
κτέρ της για το 2022. Ως 
εκ τούτου, τα µοντέλα αυ-
τά θα παρουσιαστούν κατά 
τη διάρκεια της εκδήλω-
σης κρασιού που έχει προ-
γραµµατιστεί για τις 14-15 
Μαΐου στο Palazzo del 
Ghiaccio στο Μιλάνο.

πρότυπα Stage V, καθώς 
και νέα χαρακτηριστικά 
καµπίνας, τεχνολογίας και 
σχεδίασης που βελτιώνουν 
την άνεση και την απόδο-
ση. Η µέγιστη ισχύς για τα 
µοντέλα X7.620, X7.621 
και X7.623 κυµαίνεται από 
190 έως 225 ίππους µε τη 
τεχνολογία Power Plus να 
ενεργοποιείται κατά τη λει-
τουργία του pto σε εφαρ-
µογές µεταφοράς.
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Υπηρεσία Expert 
Check από Agrotech
Την υπηρεσία EXPERT CHECK σε όλη την γκάµα µηχανη-
µάτων της κατασκευάστριας εταιρείας John Deere,  προ-
σφέρει η Agrotech µε το εξειδικευµένο της προσωπικό.
H  ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Καθώς η επό-
µενη σεζόν είναι εδώ, προγραµµατίστε τώρα ένα Expert 
Check από την Agrotech  
– John Deere Greece!
∆εν υπάρχει καλύ-
τερη στιγµή για να 
ετοιµαστείτε για το 
επόµενο έτος και το 
Expert Check της John 
Deere είναι ο καλύ-
τερος τρόπος. Οι έ-
µπειροι, εξειδικευ-
µένοι και άριστα εκ-
παιδευµένοι τεχνι-
κοί της Agrotech εί-
ναι έτοιµοι να πραγ-
µατοποιήσουν µια ολοκληρωµένη και λεπτοµερή τεχνι-
κή διάγνωση όποτε επιθυµείτε προγραµµατίζοντας ένα 
Expert Check που καλύπτει όλη την γκάµα µηχανηµά-
των της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Από Τρακτέρ έως SPFH και Θεριζοαλωνιστικές 
µηχανές ελέγχονται περισσότερα από 140 σηµεία 
παρέχοντας σε εσάς άριστης ποιότητας υπηρεσίες 
στο χαµηλότερο δυνατό κόστος µε την αξιοπιστία 
της Agrotech  και της John Deere.». 

Βραβείο σχεδίασης 
Red Dot για τα νέα 
τρακτέρ ΜF 5S
Η σειρά MF 5S έλαβε το διάσηµο βραβείο Red Dot: Σχε-
διασµός Προϊόντος 2022. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 
επαγγελµατιών από όλο τον κόσµο αξιολόγησε το MF 
5S ως προς την ποιότητα του σχεδιασµού και τον βαθ-
µό καινοτοµίας του και ακολουθεί το MF 8S που έλαβε 
το ίδιο υψηλού κύρους βραβείο το 2021. «Το ‘Red Dot’ 
είναι το βραβείο για τον σχεδιασµό υψηλής ποιότητας. 
Η ανάδειξη του νικητή από µια τόσο ισχυρή οµάδα συµ-
µετεχόντων αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής ποιότη-
τας του προϊόντος», δήλωσαν οι κριτές του βραβείου.
«Είναι τιµή µας που λαµβάνουµε το βραβείο Red Dot», 
λέει ο Thierry Lhotte, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Massey Ferguson, στην Ευρώπη και Μέση 
Ανατολή. «Από το λανσάρισµά του το MF 5S απέκτησε 
γρήγορα µια εξαιρετική φήµη ως ο καλύτερος γεωργι-
κός ελκυστήρας γαλακτοπαραγωγής και κτηνοτροφίας 
στην κατηγορία του. Ένα εξαιρετικό «πολυεργαλείο» - 
το MF 5S έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να χειρί-
ζεται ένα ευρύ φάσµα εργασιών µε ευκολία και άνεση. 

κά στους τροχούς και στο pto, και από εκεί 
στο εργαλείο που συνδέεται µε ένα σύνδε-
σµο τριών σηµείων.

Με αισθητήρες για ασφαλή λειτουργία
Η µονάδα κίνησης διαθέτει πολλαπλά 

και εκτεταµένα συστήµατα αισθητήρων που 
παρακολουθούν το περιβάλλον και το προ-
σαρτηµένο εργαλείο, διασφαλίζοντας την 
ασφαλή λειτουργία και τα βέλτιστα απο-
τελέσµατα, µε τις δύο εταιρείες να λαµβά-
νουν αυτά τα τελευταία υπόψη ως πρωταρ-
χικούς στόχους.

Οι χειριστές µπορούν στη συνέχεια να ε-
λέγχουν και να παρακολουθούν το τρακτέρ 
από µια φορητή συσκευή, µεταδίδοντας θέ-
σεις εργασίας και αναφορές µέσω µιας µο-
νάδας επικοινωνίας και του agrirouter, του 

καθιερωµένου πλέον κόµβου ανταλλαγής 
δεδοµένων, προσφιλή και στην Krone. Το 
αυτόνοµο σύστηµα των Krone-Lemken θα 
βοηθήσει στην επίλυση της αυξανόµενης 
έλλειψης ειδικευµένου εργατικού δυναµι-
κού στη γεωργία, βοηθώντας τους αγρότες 
να µειώσουν το χρόνο διακοπής λειτουργί-
ας και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγι-
κότητα των αγροκτηµάτων.

Οι εργαζόµενοι στο χωράφι 
µετατρέπονται σε διαχειριστές 
πληροφοριακών συστηµάτων

Όπως αναφέρουν οι δύο ηγετικές στον 
χώρο κατασκευάστριες, µε αυτόν τον τρό-
πο οι εργαζόµενοι του πρωτογενούς το-
µέα θα γίνουν διαχειριστές συστηµάτων 
που θα περιοριστούν στην παρακολούθη-
ση της µονάδας εργασίας, η οποία παρέ-
χει σταθερά ακριβή ποιότητα εργασίας. Χά-
ρη στην τεράστια ευελιξία της, η µονάδα 
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί όλο το 
χρόνο και µε µεγάλη διάρκεια ζωής, µε 
τις Krone και Lemken να δηλώνουν ότι 
οι εντατικές δοκιµές σε κάθε είδους συν-
θήκες και η αναζήτηση «ανατροφοδότη-
σης» από αγρότες και εργολάβους θα συ-
νεχιστούν και φέτος.

Χορτονοµή
Η νέα αυτόνοµη ιδέα θα ενσωµατωθεί 

στα συστήµατα συγκοµιδής και 
επεξεργασίας χορτονοµής που 

υπάρχουν ήδη στην αγορά
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Το δίκαιο 
του γείτονα

 ∆ιαχρονικό: Φίλος είναι 
κάποιος που σου δίνει πλήρη 
Ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου 
(Jim Morrison). Ελευθερία είναι η 
δύναµη του ανθρώπου να τα κάνει 
όλα, χωρίς να βλάπτει το δίκαιο 
των γειτόνων του (Ρήγας 
Βελεστινλής). Εθνικό δίκαιο είναι οι 
κανόνες για την επιβίωση της 
κοινωνίας, και ∆ιεθνές δίκαιο είναι 
οι συµφωνίες που υπογράφονται µε 
την ισχύ των όπλων. Ο γείτονας σε 
µια κοινωνία ίσως να µην 
εξοµοιούται µε άλλο κράτος δίπλα.

 Σιτάρι- ελαιούχοι: Οι 
φοβούµενες απώλειες στη 
συγκοµιδή σιτηρών στην Ουκρανία 
και στις παραδόσεις ελαιούχων 
σπόρων, πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών και σιτηρών από την 

Ουκρανία 
προκαλούν 
ανησυχία. «∆εν 
έχουµε την 
πολυτέλεια να 
αγνοούµε τώρα 
άλλες κρίσεις 
που ήδη 
προκαλούν λιµό 

στον κόσµο. Η κλιµατική 
καταστροφή και η εξαφάνιση των 
ειδών είναι πραγµατικά 
προβλήµατα που πρέπει να 
λύσουµε. Η επισιτιστική ασφάλεια 
και η προστασία των πόρων 
εξαρτώνται αµοιβαία», C. Özdemir, 
Γερµανός Υπουργός Γεωργίας. Μ. 
Κουρµπέλα, pelazkarabo@gmail.
com,14/3/2022.

 Ποιµενική: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών 
πιστεύει ότι η διατήρηση της 
ποιµενικής δραστηριότητας είναι 
ζητούµενο ουσιαστικής σηµασίας 
προκειµένου να διαφυλαχθεί η 
γεωργο-κτηνοτροφία σε όλες τις 
περιοχές και να διατηρηθεί 
ζωντανός ο αγροτικός ιστός, ώστε 
να επιτευχθεί ο στόχος της 
εδαφικής συνοχής, όπως 
διακηρύσσεται στη συνθήκη της 
Λισαβόνας, αλλά και οι 
περιβαλλοντικοί και κλιµατικοί 
στόχοι, καθώς και οι στόχοι για την 
προστασία της βιοποικιλότητας. 
«Ποιµενική κτηνοτροφία» (2020/
C39/14), 5.2.2020 EL Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ/ C39/65. 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε µια µελέτη, που ονοµάζεται «Η ε-
ναλλακτική έκθεση πλούτου» (The 
Alternative Wealth Report) της Cult 
Wine Investment, αποκαλύφθηκε µια 
η νέα «φυλή» επενδυτών που θέλει να 
αισθάνεται δέσµευση µε κάτι περισσό-
τερο από οικονοµική ανταµοιβή και 
αναζητά πεδία που είναι πιο cool α-
πό τη µέση επένδυση, καθώς έχει άλ-
λες κατηγορίες περιουσιακών στοιχεί-
ων για… κέρδη. «Είναι µια βαθιά αλ-
λαγή στις στάσεις, τις εµπειρίες και τις 
προσδοκίες που γέννησε ένα εντελώς 
νέο επενδυτικό φαινόµενο: τον Επεν-
δυτή Ταυτότητας», αναφέρει η έκθεση.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, «το εκλε-
κτό κρασί έχει αυξηθεί σε αξία κατά µέ-
σο όρο 127% τα τελευταία 10 χρόνια» 
και «47% των millennial εκατοµµυρι-
ούχων έχουν τουλάχιστον το 25% του 
πλούτου τους σε κρυπτονοµίσµατα» δεί-
χνοντας ότι ο «επενδυτής ταυτότητας» 
έχει επίσης µια τάση για NFTs.

«Κάποιοι αγοράζουν για συγκινή-
σεις, άλλοι για να κάνουν τον κόσµο 
καλύτερο, άλλοι αναζητούν πολιτιστι-
κή κρύπτη. Οι εναλλακτικοί επιχειρη-

µατίες, είναι νέοι, οικονοµικά ισχυροί 
και αλλάζουν τον κόσµο των επενδύσε-
ων για πάντα», τονίζεται στην έκθεση.

Ο συνιδρυτής του Future Laboratory, 
Chris Sanderson, δήλωσε: «Αυτή η έκ-
θεση υπογραµµίζει πώς –ακόµα και σε 
µια περίοδο αστάθειας και οικονοµι-
κής αβεβαιότητας– αναδύεται ένας ε-
ξαιρετικά ανθεκτικός επενδυτής υψη-
λής καθαρής αξίας, κάποιος που ανα-
τρέπει την τάση για αναζήτηση εναλλα-
κτικών ευκαιριών περιουσιακών στοι-
χείων, ευνοώντας αναδυόµενους επι-
χειρηµατικούς τοµείς και την ανάπτυξη 
νέων ψηφιακών πλατφορµών προς ό-
φελός τους. Ανορθόδοξη, τολµηρή και 
άκρως επιχειρηµατική, αυτή η νέα νο-
οτροπία των επενδυτών καθορίζει την 

ατζέντα για την επόµενη δεκαετία».
Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύµ-

βουλος της Cult Wine Investment, Tom 
Gearing, πρόσθεσε: «Η πανδηµία έχει 
επιταχύνει πραγµατικά τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό του κρασιού ως προ-
ϊόντος, ως κατηγορίας και τώρα ως α-
σφαλούς στοιχήµατος. Παράλληλα, η 
επικείµενη οικονοµική ανταµοιβή δεν 
είναι πλέον κυρίαρχο κίνητρο, αλλά εί-
ναι προσωπικά πάθη που οδηγούν τη 
διαφοροποίηση εντός των κατηγορι-
ών περιουσιακών στοιχείων. Αναδυό-
µενοι επενδυτές έρχονται σε µας µέσω 
της αγάπης τους για µια περιοχή ή µια 
ποικιλία σταφυλιού και µε την προσ-
δοκία να το ζήσουν, αφού έχουν άλλες 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων».

Επενδυτές ταυτότητας, η νέα 
«φυλή» cool επιχειρηματιών 
που δεν ψάχνει για κέρδη 
από το κρασί Εναλλακτικοί επιχειρηματίες εφορμούν 

στο κρασί λόγω της αγάπης τους για 
μια περιοχή ή μια ποικιλία σταφυλιού

«Η τεχνολογία εκδηµοκρατίζει 
το καλό κρασί», γράφει η µελέτη.

Η τεχνολογία εκδηµοκρατίζει το καλό κρασί 
πέρα από τις καθιερωµένες ζώνες Γαλλίας και Ιταλίας

Εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού για επενδυτές ταυτότητας 
περιλαµβάνουν αυτά που είναι γνωστά ως «vin-vestments» 
µε τα ευρήµατα της έκθεσης να υπογραµµίζουν πώς «η τεχνολογία 
εκδηµοκρατίζει το καλό κρασί, επιτρέποντας στα άτοµα να 
υπερασπιστούν τις περιοχές και να κοιτάξουν πέρα από τις κυρίαρχες 
καθιερωµένες πηγές στη Γαλλία και την Ιταλία» και αυτό, 
µε τη σειρά του, τροφοδοτεί την αγοραστική τάση. 
Σύµφωνα µε την Cult Wine Investment, οι ΗΠΑ παρατηρούν ιδιαίτερα 
µια άνοδο σε τέτοιους επενδυτές που ενδιαφέρονται να εµπλακούν 
στο κρασί, αποκαλύπτοντας ότι «υπήρξε αύξηση 23% από έτος 
σε έτος στους Αµερικανούς επενδυτές, µε 168 χιλιάδες £ η µέση 
επένδυση από πελάτες της Νέας Υόρκης».

10ετία
Η τολµηρή 

νέα νοοτροπία 
καθορίζει 

την ατζέντα 
της επόµενης 

δεκαετίας

Στοίχηµα
Η πανδηµία 

επιτάχυνε τον 
ψηφιακό µετα-

σχηµατισµό 
του κρασιού 

ως ασφαλούς 
στοιχήµατος

NFTs
Ο «επενδυτής 
ταυτότητας» 

έχει επίσης µια 
τάση για NFTs

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος έως 
ότου το ελαιόλαδο να αντικαταστήσει 
το ηλιέλαιο από τις συνταγές βαριά µε-
ταποιηµένων τροφίµων στην ισπανική 
βιοµηχανία, όπου οι τεχνολόγοι τροφί-
µων εργάζονται µανιωδώς στα εργαστή-
ριά τους προκειµένου να βρουν τη νέα 
φόρµουλα για τις συνταγές των προϊό-
ντων αυτών.  Με τις τιµές του ηλιέλαι-
ου και των παρθένων ελαιολάδων, του 
λαµπάντε και πυρηνέλαιων να βρίσκο-
νται πλέον στα ίδια περίπου επίπεδα, ε-
νώ και η πρόσβαση των βιοµηχανιών σε 
προϊόντα ελιάς διευκολύνεται ιδίως στις 
ελαιοκοµικές επαρχίες της Ευρώπης, η 
προσαρµογή των συνταγών της βιοµη-
χανίας τροφίµων είναι θέµα χρόνου. 

Όπως µεταδίδουν ισπανικά µέσα, βα-
σική πρόκληση σε αυτήν τη φάση είναι 
το να βρεθεί τρόπος ώστε τα τελικά προ-
ϊόντα να µην διαφέρουν από αυτά που 
µέχρι σήµερα κυκλοφορούσαν στο ρά-
φι, µε τη δυσκολία να έγκειται στον α-
ρωµατικό χαρακτήρα των ελαιολάδων 
έναντι του σχεδόν άοσµου ηλιέλαιου. 

Οι πρώτες που υιοθετούν το ελαιόλα-
δο στις νέες συνταγές είναι βιοµηχανίες 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των 
τηγανιτών, των σνακς και των σαλτσών. 
Στο πεδίο των τηγανιτών, αν και η εξέλι-
ξη αφορά την Ισπανία, να σηµειωθεί το 
µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει την 
περίοδο αυτή η βιοµηχανία τηγανητής 
πατάτας στο Βέλγιο, όπου όπως µεταδί-
δει το Politico, τα αποθέµατα των µονά-
δων που διατηρούν το µεγαλύτερο µε-
ρίδιο στον τοµέα της προτηγανισµένης 
πατάτας, αρκούν το πολύ για 5 εβδοµά-
δες. Συνεπώς, εφόσον βρεθεί λύση στην 
Ιβηρική και για όσο η αποκλιµάκωση 
στην αγορά ελαιούχων σπόρων δεν δι-
αφαίνεται στον ορίζοντα, δεν αποκλεί-
εται η ζήτηση για χαµηλότερης ποιότη-
τας ελαιόλαδα να µεταφερθεί και στην 
κεντρική και δυτική Ευρώπη. 

Η εµπειρία των φούρνων και των ζαχα-

ροπλαστείων της Ισπανίας για αναπρο-
σαρµογή σε τέτοιες αλλαγές, είναι σχε-
τικά πρόσφατη, αφού πριν µερικά έτη, 
οι κλάδοι αυτού εκλήθησαν να αντικα-
ταστήσουν το φοινικέλαιο µε ηλιέλαιο. 
Στον τοµέα των σνακς, η αναπροσαρµο-
γή των συνταγών ώστε να αφοµοιώνει 
το τελικό προϊόν το άρωµα, τη γεύση και 
το χρώµα του ελαιολάδου, παίρνει χαρα-
κτηριστικά επιβίωσης, αφού το 62% των 
ηλιέλαιων που αξιοποιούνται στη χώρα 
προέρχεται από την Ουκρανία.

Εκτιµήσεις επαγγελµατιών του κλά-
δου, θέλουν τη µετάβαση να ολοκλη-
ρώνεται εντός τριών έως 10 µηνών, στις 
περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει καµία 
προεργασία για αξιοποίηση ελαιολάδου 
στις συνταγές. Ήδη η ζήτηση για ελαι-
όλαδο από τις βιοµηχανίες αυτές, έχει 
ενισχυθεί πάντως.      ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Σε αγώνα δρόμου η βιομηχανία
τροφίμων για αντικατάσταση 
ηλιέλαιου με... πυρηνέλαιο  

Κίνα, Ιαπωνία και αρτοποιεία
κινούν την αγορά υγιεινών σνακ
Τι τσιµπολογούν οι άνθρωποι το 
2022; Στο ερώτηµα αυτό απαντά νέα 
ερευνητική µελέτη της Technavio, 
σύµφωνα µε την οποία η παγκό-
σµια αγορά σνακ αναµένεται να αυ-
ξηθεί σηµαντικά µεταξύ 2020 και 
2025, καθώς αυξάνεται η ζήτηση 
για πιο υγιεινά τσιµπολογήµατα. 

Συνολικά το µέγεθος της παγκό-
σµιας αγοράς σνακ αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 260,88 δις. δολάρια 
µεταξύ 2020 και 2025. Η αγορά ση-
µείωσε ετήσια ανάπτυξη 5,11% το 
2021 και αναµένεται να αυξηθεί 
µε σύνθετο ετήσιο ρυθµό ανάπτυ-
ξης (CAGR) 5,71% µεταξύ 2020 και 
2025, αναφέρει η µελέτη.

Ο αυξανόµενος επιπολασµός της 
παχυσαρκίας και παρόµοιων ασθε-
νειών ενθαρρύνει τους καταναλω-
τές σε όλο τον κόσµο να υιοθετή-
σουν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής 
και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση 
υγιεινών σνακ, όπως πατατάκια 
µε πολύσπορο και σνακ ρυζιού, 
για τη βελτίωση των ρυθµών µε-
ταβολισµού, τσιπς λαχανικών κλπ.

Η επέκταση του κλάδου λιανικής 
έχει αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό 
των υπεραγορών και των σούπερ 
µάρκετ σε όλο τον κόσµο, προσθέ-

τει η µελέτη. Αυτό, σε συνδυασµό 
µε την αύξηση του διαθέσιµου ει-
σοδήµατος, έχει οδηγήσει περαιτέ-
ρω στην κατανάλωση και τις πωλή-
σεις πιο υγιεινών σνακ.

Η αναφορά τµηµατοποιεί την α-
γορά σνακ ανά προϊόν: αρτοποιείο, 
σοκολάτα, αλµυρά και κατεψυγµέ-
να, µεταξύ άλλων και γεωγραφικές 
τοποθεσίες (Ασία-Ειρηνικός, Ευρώ-
πη, Βόρεια Αµερική, Νότια Αµερική 
και ΜΕΑ). Το τµήµα των προϊόντων 
αρτοποιίας απέφερε µέγιστα έσο-
δα στην αγορά (από τις κατηγορίες 
που αξιολογήθηκαν) το 2021 και η 
έκθεση προβλέπει ότι η ανάπτυξη 
αυτής της κατηγορίας θα είναι ση-
µαντική την περίοδο 2020-2025.

Όσον αφορά τις γεωγραφικές 
τοποθεσίες, οι ερευνητές πιστεύ-
ουν ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνι-
κού θα κυριαρχήσει. Η περιοχή 
κατέχει επί του παρόντος το 35% 
του παγκόσµιου µεριδίου αγοράς. 
Η έκθεση επισηµαίνει επίσης την 
Κίνα και την Ιαπωνία ως βασικές 
αγορές για σνακ στην Ασία-Ειρη-
νικό, µε τους ερευνητές να ανα-
µένουν ότι η ανάπτυξη σε αυτές 
τις περιοχές θα είναι ταχύτερη α-
πό οποιαδήποτε άλλη.

Αργυρό το 
Chardonnay 
2020 
του κτήµατος
Κατσαρού
Για περισσότερα από 
20 χρόνια, ο διεθνής 
διαγωνισµός 
Chardonnay du 
Monde εκπαιδεύει 
στο Ινστιτούτο Paul 
Bocuse (Écully – 
Γαλλία) πάνω από 
700 διεθνείς κριτές 
σε θέµατα γευστικής 
δοκιµής, αξιολόγησης 
της ποικιλίας 
Chardonnay. Άνδρες 
και γυναίκες από όλο 
τον κόσµο είναι η 
«ζωντανή γνώση του 
chardonnay». Έτσι, 
το 2022 ήταν η χρονιά 
για το Chardonnay 
2020 του κτήµατος 
Κατσαρού για διάκριση 
στο διαγωνισµό 
Chardonnay du monde 
λαµβάνοντας το 
αργυρό µετάλλιο.

Το πολύ για 5 εβδοµάδες αρκούν 
τα αποθέµατα ηλιέλαιου στις 
βιοµηχανίες τηγανητών της Ισπανίας.

Αρτοσκευάσµατα
Τα προϊόντα αρτοποι-
ίας απέφεραν µέγιστα 

έσοδα στην αγορά 
υγιεινών σνακ το 

2021, ενώ αναµένεται  
περαιτέρω ανάπτυξη

260,88

5,11%

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2021

5,71%
ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20202025

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΣΝΑΚ 2020-2025



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Η Φάρµα ∆εσκάτης αποτέ-
λεσε εξαρχής µία προσπά-
θεια τεσσάρων νέων κτη-
νοτρόφων κατά κύριο λό-
γο στην βιολογική γαλα-
κτοπαραγωγή, καθώς δη-
µιούργησαν µία εκτεταµένη 
φάρµα βοοειδών στη ∆εσκάτη 
Γρεβενών. Τα αδέρφια της οικογέ-
νειας Χατζηζήση, Γιάννης, Ηλίας, Βασίλης και 
Μαρία ένωσαν τις δυνάµεις τους και ακολού-
θησαν την διαδροµή που ήδη είχε προετοιµά-
σει ο πατέρας τους, Νίκος. 

Έτοιµες για λειτουργία 
οι επισκέψιµες εγκαταστάσεις
Αντικείµενο της επιχειρηµατικής τους δραστη-
ριότητας είναι πρωτίστως η παραγωγή βιολο-
γικού αγελαδινού γάλακτος, αλλά και η κρεα-
τοπαραγωγή, ενώ έχουν δηµιουργήσει το δικό 
τους παραδοσιακό αγελαδινό γιαούρτι, το ο-

ποίο διακινείται στην τοπική αγορά. 
Όραµά τους είναι, να λειτουρ-

γήσει η Φάρµα µε επισκέψιµες 
εγκαταστάσεις για το κοινό. Ή-
δη έχουν δηµιουργηθεί οκτώ δι-
αµερίσµατα, στα οποία θα προ-

σφέρεται διαµονή για τους επι-
σκέπτες. «Θα µπορεί κάποιος που 

έρχεται κοντά µας, να δοκιµάζει µέ-
λι, γάλα και άλλα προϊόντα από το χω-

ριό, καθώς και να παρακολουθήσει την δι-
αδικασία ανάπτυξης από τη στιγµή που γεν-
νιέται ένα ζώο, το τάισµα και την περιποίηση, 
τις κινήσεις που πρέπει να γίνονται κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, αλλά και εκείνες 
που αφορούν στην αντιµετώπιση µίας ασθέ-
νειας. Στόχος µας δεν είναι απλά να έρθει κά-
ποιος ως επισκέπτης, αλλά να µάθει περισσό-
τερα πράγµατα σε βάθος για τη δουλειά µας. 
Ακόµα και κάποιος που θα ήθελε να ασχολη-
θεί κάποια στιγµή µε την κτηνοτροφία, ού-
τως ώστε να του µεταδώσουµε ένα µέρος από 
τις γνώσεις µας», λέει ο Γιάννης Χατζηζήσης.
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ΦΑΡΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τέσσερα αδέρφια 
επενδύουν σε γάλα
βιολογικό αγελαδινό 
Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους, ετοιμάζουν να 
λειτουργήσουν στη φάρμα επισκέψιμες εγκαταστάσεις 

Με εµπειρία 
Τα µέλη της οµάδας, 
έχοντας σηµαντική 

εµπειρία στην 
αγελαδοτροφία και 

την καλλιέργεια 
σιτηρών, µηδικής και 
άλλων ζωοτροφών, 

παράγουν βιολογικές 
ζωοτροφές προς 

ιδιοκατανάλωση για 
παραγωγή γάλακτος 
υψηλής ποιότητας

Η επιχείρηση παράγει βιολογικό 
αγελαδινό γάλα, ενώ έχει 
δηµιουργήσει και το δικό της 
παραδοσιακό αγελαδινό γιαούρτι.

Το 2018 ιδρύθηκε η Οµάδα Παραγωγών «Φάρµα ∆εσκάτης» 
µε κύριο αντικείµενο την παραγωγή βιολογικού αγελαδινού γάλακτος.

Οικογένεια Χατζηζήση 
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Η παραγωγή τους επικεντρώνεται α-
ποκλειστικά στο βιολογικό αγελαδι-
νό γάλα, το σύνολο της παραγωγής 
του οποίου διοχετεύεται στα Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία. Η Φάρµα βρί-
σκεται σε απόσταση 80 χιλιοµέτρων 
από το εργοστάσιο της Γαλακτοβιο-
µηχανίας Όλυµπος, µε την εισκόµι-
ση να γίνεται σε καθηµερινή βάση. 

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Χατζη-
ζήσης, η οµάδα παραγωγών, Φάρ-
µα ∆εσκάτης, συστάθηκε το 2018. 
Ωστόσο η οικογένεια Χατζηζηση δι-
ατηρούσε ήδη παρουσία στον τοµέα 
της γαλακτοπαραγωγής από το 1993. 
«Είναι µία δουλειά που την ξεκίνησε 
ο πατέρας µας και στη συνέχεια α-
σχοληθήκαµε και εµείς, τα παιδιά». 
Σπούδασε Επιχειρηµατική Γεωργία 
και Τεχνολογία Τροφίµων στην Α-
µερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης και όραµά του είναι να 
εκσυγχρονίζει διαρκώς τη δουλειά 
του, εκµεταλλευόµενος τα πλεονε-
κτήµατα της τεχνολογίας. «Έχουµε 
εγκαταστήσει σύγχρονα συστήµατα 
ελέγχου των ζώων, µε καινούργιο 
αµελκτήρα που µπορεί να εξετάζει 
κάθε παράµετρο που σχετίζεται µε 

την υγεία του κοπαδιού». 
«Υπήρξαµε από τους πρώτους που 

κάναµε βιολογικό γάλα στην Ελλά-
δα, ενώ η συνεργασία µας µε τον ό-
µιλο Ελληνικά Γαλακτοκοµεία διατη-
ρείται σε βάθος ετών, από τα πρότε-
ρα χρόνια που είχε την ευθύνη της 
γαλακτοπαραγωγής αποκλειστικά ο 
πατέρας µας», λέει ο Γ. Χατζηζήσης. 

Ανάπτυξη της ράτσας Holstein, 
επένδυση στο βιοαέριο και σε 
ροµποτικούς αµελκτήρες

Oι επενδύσεις είναι µία καθηµερι-
νή διαδικασία, καθώς τα µέλη της οι-
κογένειας Χατζηζήση δαπανούν κε-
φάλαια στην ανάπτυξη και στον εκ-
συγχρονισµό των σταβλικών εγκατα-
στάσεων της Φάρµας. Τα ζώα που α-
ναπτύσσουν στις εγκαταστάσεις τους 
ανήκουν στη φυλή Holstein. Επόµε-
νο βήµα, η δηµιουργία µονάδας βι-
οαερίου για την ιδιοπαραγωγή ενέρ-
γειας από την κοπριά των ζώων, αλ-
λά και η εγκατάσταση ροµποτικών 
µηχανών άλµεξης. «Η δηµιουργία 
της µονάδας παραγωγής βιοαερίου 
θα ξεκινήσει µέσα στο επόµενο εξά-
µηνο», εξηγεί ο παραγωγός. 

Αποκλειστική συνεργασία για το σύνολο της 
παραγωγής με τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία

∆ΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στόχος της Οµάδας Παραγωγών Φάρµα ∆εσκάτης 
είναι η στήριξη της κτηνοτροφίας µε την παραγωγή 
όλο και µεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος υψηλής 

ποιότητας και η πληροφόρηση των καταναλωτών 
για την κτηνοτροφία και τη θρεπτική αξία του 

γάλακτος µέσα από τις απαραίτητες 
ενέργειες δηµοσιότητας.

Βιοαέριο 
Μέσα στο επόµενο 

εξάµηνο αναµένεται να 
υλοποιηθεί η δηµιουργία 
της µονάδας παραγωγής 

βιοαερίου 

ΓΡΕΒΕΝΑ
∆ΕΣΚΑΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Starbucks
Aποχωρεί 
ο Κέβιν Τζόνσον
Μετά από 13 χρόνια στην 
Starbucks Corp. και 5 χρόνια 
επικεφαλής, ο Κέβιν Τζόνσον, 
πρόεδρος και CEO της εταιρείας, 
αποχωρεί από το τιµόνι λόγω 
συνταξιοδότησης, στις 4 Απριλίου, 
όπως µετέδωσαν τα αµερικανικά 
µέσα ενηµέρωσης. Προσωρινά 
χρέη προέδρου θα αναλάβει 
ο Χάουαρντ Σούλτς ιδρυτής 
και πρώην CEO της Starbucks. 

ΕΛΟΜΑΣ
Νέος εμπορικός 
διευθυντής
Στη θέση του εµπορικού διευθυντή 
της ΕΛΟΜΑΣ ο Γιώργος 
Γεωργαντάς, έµπειρο στέλεχος 
της αγοράς µε µακρά θητεία στη 
Unilever. Η συγκεκριµένη θέση 
είχε «χηρέψει» τον ∆εκέµβριο, 
µετά την αποχώρηση του Κώστα 
Παπαϊωάννου από το πόστο που 
διατηρούσε επί εννέα χρόνια.

Μαλαματίνα
Νέος διευθύνων 
ο Νίκος Κεράνης
Στο δυναµικό της Mantis Group 
ανήκει επίσηµα η «Μαλαµατίνα», 
µε την απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα 
τέλη ∆εκεµβρίου που επικύρωσε 
το σχέδιο εξυγίανσης της 
ιστορικής ελληνικής οινοποιίας. 
Στη νέα εταιρεία Οινοποιία 
Μαλαµατίνα ΑΕΒΕ, διευθύνων 
και µέτοχος ο Νίκος Κεράνης, 
ενώ ο Κώστας Μαλαµατίνας 
παραµένει ενεργό µέλος ∆Σ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Σε 347 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε η αξία του ε-
µπορίου (εισαγωγές συν εξαγωγές) αγροτικών 
προϊόντων µεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κό-
σµου το 2021, αυξηµένα κατά 20,7 δισ. ευρώ πε-
ρισσότερα από το 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Eurostat. Ειδικότερα, η ΕΕ εξήγαγε αγροτι-
κά προϊόντα αξίας 196,9 δις ευρώ και εισήγαγε 
150,0 δις ευρώ, µε πλεόνασµα 46,9 δισ. ευρώ.

Μεταξύ 2002 και 2021, το εµπόριο αγροτικών 

προϊόντων της ΕΕ υπερδιπλασιάστηκε, και ισοδυ-
ναµεί µε µέση ετήσια αύξηση σχεδόν 4,8%. Την 
περίοδο αυτή, οι εξαγωγές (5,4%) αυξήθηκαν τα-
χύτερα από τις εισαγωγές (4,2%). Κύριοι εµπορι-
κοί εταίροι στις εξαγωγές της ΕΕ, η Βρετανία µε 
µερίδιο 21% στις εξαγωγές αγροτικών αγαθών 
εκτός ΕΕ (που ισοδυναµεί µε 42,1 δισ. ευρώ), α-
κολουθούµενη από τις ΗΠΑ (12%) µε 24,4 δισ. 
ευρώ), Κίνα (8% µε 16,5 δισ. ευρώ), Ελβετία (5% 

µε 10,1 δισ. ευρώ), Ιαπωνία (4% µε 7,3 δισ. ευ-
ρώ) και Ρωσία (4% µε 7,1 δισ. ευρώ, κυρίως φυ-
τικά προϊόντα και τρόφιµα).

Οι εισαγωγές εκτός ΕΕ προέρχονταν κυρίως 
από τη Βραζιλία (9% µε 13,4 δισ. ευρώ), η Βρε-
τανία (9% µε 13,0 δισ. ευρώ), τις ΗΠΑ (6% µε 9,3 
δισ. ευρώ), τη Νορβηγία (5% µε 7,3 δισ. ευρώ) , 
Κίνα (5% µε 6,9 δισ. ευρώ) και Ουκρανία (5% µε 
6,9 δισ. ευρώ, κυρίως λαχανικά, έλαια και λίπη).

Στα 347 δισ. ευρώ το αγροτικό εμπόριο της ΕΕ, με πλεόνασμα

Ανακατατάξεις στη 
λίστα των ποικιλιών 
του ελληνικού 
αμπελώνα, άνοδος 
παραγωγής γηγενών 
πρέμνων, αλλά 
και δυσάρεστες 
πτώσεις αποδόσεων 
παραγωγικών 
ποικιλιών

ΤΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ

Γηγενείς ποικιλίες, στο παρελθόν παντε-
λώς άγνωστες, τα τελευταία έτη έχουν αρ-
χίσει να αναγνωρίζονται και να βάζουν 
λίγο λίγο το λιθαράκι τους στο ελληνικό 
κρασί. Οι νέες φυτεύσεις και γενικότερα 
οι αναδιαρθρώσεις των εκτάσεων δεν α-
φορούν µόνο νούµερα, αλλά και αξιοθαύ-
µαστες αλλαγές στις ποικιλίες που αποτε-
λούν την ταυτότητα του ελληνικού οίνου. 

Ναι, σίγουρα, κάποιες σηµαντικές ποικι-
λίες και πολύ παραγωγικές όπως το Σαβ-
βατιανό σηµειώνουν απότοµη πτώση πα-
ραγωγής, όµως ο οινικός κόσµος έχει κι 
άλλα να προσφέρει. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον ∆ιο-
νύση Γραµµατικό, προϊστάµενο του τµή-
µατος Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, τα εκτάρια του Σαββατιανού έ-
χουν συρρικνωθεί κατά 10.429 στρέµ-
µατα. Όµως πόσες νέες ποικιλίες έχουν 
αρχίσει να αναγεννιούνται; Το Μοσχάτο 
Αµβούργου έχει εξαπλωθεί στα 2.0951 
στρέµµατα, κατακτώντας σηµαντικό πο-
σοστό του συνόλου παραγωγής. Το Φω-
κιανό -ερυθρή αιγαιοπελαγίτικη ποικι-
λία- φτάνει τα 10.674 στρµ., το Μαυρού-
δι µε 15.764 στρµ. πλέον συναντάται σε 
σηµαντικό αριθµό ετικετών και το Ρωµέ-
ικο, το Κρητικό µε έκταση 10.326 στρµ.. 
Ποιος είχε συναναστραφεί µε αυτές τις 
ποικιλίες µία δεκαετία πριν; Η Μαλαγου-
ζιά µε κάτι λιγότερο από 10.000 στρέµ-
µατα  προσελκύει άφθονους καταναλω-

τές- θαυµαστές, γιατί είναι µια ποικιλία 
αρωµατική, φρουτώδης που καλύπτει έ-
να µεγάλο εύρος κρασιών, ακόµα κι αν 
ζορίζει τους αµπελουργούς η ευαισθησία 
της στις ασθένειες. Και είναι πραγµατι-
κά άξιο θαυµασµού το φόντο που έχουν 
αρχίσει να δηµιουργούν οι οινοπαραγω-
γοί µε την ανάδειξη γηγενών ποικιλιών 
που στο παρελθόν ήταν υπό εξαφάνιση. 

Αναµφίβολα, η κατάσταση που επικρα-
τεί στον ελληνικό αµπελώνα, είναι συν-
δυασµός πραγµάτων. Όταν τα δηλωµένα 
οινοποιεία πληθαίνουν, είναι λογικό και 
επόµενο να σπάει το καλούπι και να α-

ναδιαµορφώνεται στις συνθήκες. Με τις 
αναδιαρθρώσεις που έχουν γίνει, στηρί-
ζονται µικροί και µεσαίοι παραγωγοί και 
η ενασχόλησή τους µε το κρασί καθίστα-
νται κάπως βιώσιµη. Ύστερα µπαίνει στο 
παιχνίδι νέο αίµα, νέο εργατικό δυναµι-
κό που προωθούν καινούργιες ιδέες και 
αξιοποιήσεις. Ως ένα βαθµό η ποιοτική 
βελτίωση του ελληνικού κρασιού πράγ-
µατι εξελίσσεται.

Όσο το Μοσχάτο άσπρο λίγο περιορί-
ζεται, το Ασύρτικο, για παράδειγµα και 
το Sauvignon Blanc έχουν πάρει  µια α-
νοδική πορεία. Ακριβώς γιατί έχουν προ-

Το ξεκαθάρισµα 
στις παλιές άδειες, 
προϋπόθεση για 
ανάπτυξη του εγ-
χώριου αµπελώνα.

Αλλάζει ο καλλιεργητικός χάρτης
Στο προσκήνιο 
ξεχασμένες ποικιλίες 
ελληνικού αμπελώνα

ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ 
ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

∆. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

1.984,45  |  2.164,64 

4.770,02 |  4.734,21 

2.603,00  |  2.672,30 

4.332,50  |  4.173,71
 

706,10  |  845,75
 

2.670,42  |  2.735,61
 

9.015,6  |  8.895,98

 
7.387,05  |  6.987,92

 
11.487,1  |  10.043,19

 

6.813,28   |  6.223,06

3.042,15  |  2.807.69

3.901,72  |  3.834,10

7.760,43  |  7.578,37

2012 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ    66.473,82  |  63.696,53  
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Το τέλος της υποχρέωσης υποβολής των συγκε-
ντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών 
από τις επιχειρήσεις φέρνει απόφαση του ∆ιοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, 
Γιώργου Πιτσιλή, η οποία κατευθύνει προς τη ψη-
φιακή πλατφόρµα του My Data τους αγρότες που 
είναι υπόχρεοι για ανάρτηση της σχετικής λίστας. 

Η υποχρέωση αφορά τους κατ’ επάγγελµα α-
γρότες, αφού εφεξής, οι αγρότες του ειδικού και 

οι µη υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων 
(βιβλίων) και έκδοση παραστατικών πωλήσεων, 
απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση.

Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, διαβιβάζουν 
στην πλατφόρµα myDATA τα δεδοµένα των εσό-
δων τιµολόγησης, εξόδων αυτοτιµολόγησης και 
τίτλων κτήσης, που έχουν εκδώσει, έως 27 Μαΐ-
ου 2022. Στη συνέχεια, µε βάση την εικόνα των 
ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει δια-

µορφωθεί από τη διαβίβαση στη myDATA των 
παραστατικών από τους προµηθευτές τους, δια-
βιβάζουν τυχόν αποκλίσεις παραστατικών εξό-
δων, από 10 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2022. 
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προβλέ-
πεται ότι, ειδικά το 2021, οι διαβιβάσεις δεδοµέ-
νων εσόδων και αποκλίσεων εξόδων µπορούν 
να γίνουν, είτε αναλυτικά, ανά παραστατικό, είτε 
συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ πελάτη ή προµηθευτή.

Ψηφιακά οι συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών αγροτών

Μόνο το µεράκι δεν αρκεί για την ε-
νασχόληση µε το κρασί, καθώς όπως 
καταδεικνύουν στοιχεία για την εικό-
να του κλάδου, ο ελληνικός αµπελώ-
νας µέσα σε λιγότερο από µια δεκαε-
τία απώλεσε πάνω από το 10% των ε-
κτάσεων του. Το καµπανάκι από τους 
συντελεστές του τοµέα, ήχησε και κα-
τά την πρόσφατη εκδήλωση, στο περι-
θώριο της Γενικής Συνέλευσης της Ε-
θνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), µε τα α-
πογραφικά στοιχεία να δείχνουν µείω-
ση εκτάσεων από το 2012 έως το 2021, 
της τάξης των 27.772,9 στρεµµάτων.

Μάλιστα, εάν στις εκτάσεις αυτές συ-
νυπολογισθούν και προστεθούν οι νέ-
ες φυτεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
µε το καθεστώς Αδειών Φύτευσης που 
άρχισε να ισχύει από το έτος 2016 έως 
το 2021, δηλαδή φυτεύσεις 37.180,79 
στρεµµάτων (σ.σ. µε την επιφύλαξη ότι 
για τα έτη 2020, 2021 οι φυτεύσεις θα 
ολοκληρωθούν έως 31.12.2022), τό-
τε η πραγµατική µείωση ανέρχεται σε 
64.953,69 στρέµµατα, αφού η διαφορά 
µεταξύ 2012 και 2021 περιλαµβάνει και 
τις φυτεύσεις µέσω Αδειών Φύτευσης.

Η τεράστια αυτή µείωση σε µια 9ε-
τία υποδηλώνει το προφανές, τονίζει η 
ΚΕΟΣΟΕ, καθώς όπως υποστηρίζει συ-
ναρτάται κυρίως µε το ασύµφορο της 
αµπελοκαλλιέργειας και µε το κληρο-
νοµικό δίκαιο και την ηλικιακή σύνθε-

ση των αµπελουργών. Το τοπίο στην α-
µπελοκαλλιέργεια µόνο ειδυλλιακό δεν 
είναι για το µεγαλύτερο µέρος των α-
µπελουργών και δεν αµβλύνεται η αλ-
γεινή οικονοµική διάσταση της καλλι-
έργειας από οµολογουµένως απαραί-
τητες προσπάθειες µεµονωµένων α-
µπελουργών που εξελίσσονται και σε 
οινοποιούς µε κίνητρο την αναβίωση 
και ανάδειξη του ξεχασµένου πλούτου 
του ελληνικού αµπελώνα.

∆υσοίωνη είναι και η παρούσα συ-
γκυρία, που µε προεξάρχουσα την ε-
νεργειακή κρίση και την εκτίναξη του 
κόστους εισροών, ωθεί τους αµπελουρ-
γούς να ακυρώνουν µαζικά παραγγε-
λίες σε φυτωριούχους, είτε για νέα φύ-
τευση, είτε για αναδιαρθρώσεις, παρά 
το ότι έχουν στα χέρια τους εγκριτικές 
αποφάσεις από το ΥΠΑΑΤ.

Η µεγάλη µείωση εκτάσεων παρα-
τηρείται στις Περιφέρειες Πελοποννή-
σου, Αττικής και Στερεάς, εκεί δηλαδή 
όπου η αµπελοκαλλιέργεια έχει εκτατι-
κή στάθµιση και είναι ο κύριος τροφο-
δότης πρώτης ύλης της οινοβιοµηχα-
νίας. Μάλιστα η εκρηκτική άνοδος του 
αριθµού των δηλωµένων οινοποιείων 
που από 665 το 2010, ανέρχονται σε 
1.617 το 2021 υποδηλώνει ένα τερά-
στιο κατακερµατισµό τόσο στην παρα-
γωγή, όσο και στο εµπόριο, αντιγράφο-
ντας τις παθογένειες στα διαρθρωτικά 
µεγέθη της πρωτογενούς παραγωγής.

οπτικές για ορθά αποτελέσµατα. Μετά 
τις αναδιαρθρώσεις φύεται περισσότε-
ρο Syrah και περισσότερο Merlot. Οι ε-
κτάσεις του Ροδίτη και του Σαββατιανού 
συρρικνώνονται.

Παρά τις νέες φυτεύσεις όµως, που δί-
νουν την ευκαιρία στον καταναλωτή να 
δοκιµάσει και να δοκιµαστεί µε το ελλη-
νικό κρασί, από την άλλη άκρη του νή-
µατος, οι αµπελουργοί δυσκολεύονται. 

Στην εκδήλωση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Ε∆ΟΑΟ, ο κ. Γραµµατικός ανέ-
φερε επίσης πως µε τις µέχρι τώρα φυ-
τεύσεις νέων πρέµνων, οι µειώσεις των 
στρεµµάτων ανέρχεται στα 27.772,9. Ε-
κείνο που θορυβεί παραπάνω είναι ότι α-
ναµένεται η µέτρηση και των αδειών φυ-
τεύσεων που έχουν δοθεί µέσα στο τελευ-
ταίο έτος, άδειες που σε έκταση αντιστοι-
χούν σε 37.180,7 στρέµµατα. Μεταφρά-
ζοντας τα παραπάνω, ξαφνικά εκλείπουν 
64.953,7 στρέµµατα αµπελώνων, κατά-
σταση η οποία δύσκολα αποβαίνει θετι-
κή, γιατί τα κόστη των εισροών είναι στα 
ύψη και τα ακραία καιρικά φαινόµενα 
των τελευταίων ετών είναι δύο εµπόδια 
παραπάνω για την εξέλιξη του αµπελιού. 

Σε λιγότερο από μια 10ετία ο ελληνικός 
αμπελώνας έχασε 64.953 στρέμματα 

Ασύρτικο
Όσο το Μοσχάτο 

άσπρο λίγο 
περιορίζεται, το 
Ασύρτικο, για 

παράδειγµα και 
το Sauvignon 
Blanc έχουν 

πάρει ανοδική 
πορεία

Χαµηλή απόδοση 
Ιδιαίτερα χαµηλές 
αποδόσεις στις βασικές 
ποικιλίες δείχνουν οι 
∆ηλώσεις Συγκοµιδής 
το 2021, γεγονός που 
θα δείξει τη δραµατική 
µείωση της ελληνικής 
οινοπαραγωγής το 2021 
(-25,09% µε βάση την 
εκτίµηση Νοεµβρίου 
2021). Η µείωση κατά 
κύριο λόγο οφείλεται 
στα ακραία καιρικά 
φαινόµενα που 
επικράτησαν, κυρίως 
την άνοιξη και το 
καλοκαίρι του 2021. 
Έτσι η ποικιλία Ροδίτης 
εµφανίζει µέσο όρο 
ονοµαστικής παραγωγής 
ανά στρέµµα τα 1.235 
κιλά το 2019 κατά την 
εξαετία 2016-2021 και 
το 2021 τα 1.204 κιλά 
το στρέµµα, ενώ στην 
πραγµατικότητα η µέση 
απόδοση ξεπερνά τα 
3.000 κιλά το στρέµµα.
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32

ΑΧΑΪΑΣ

Α.Γ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

•ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
•ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
•ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
•ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
•ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19 36.768.756,80

33 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

•ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 17 32.486.641,36

34 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
•ΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
•ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1
1 2 1.955.290,30

35 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. ΣΚΟΣ

•ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 1 583.550,99

36 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 0 115.817,70

37 Α.Σ. ΑΓΕΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 'ΠΡΩΤΟ"

•ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
•ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

1
1
1

3 4.360.633,33

38 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
"ΠΑΤΡΑΙΚΗ 1918"

•ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
•ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1
1 2 1.852.387,40

39

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΚΟΣ ΣΤΑΦΙ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 0 62.902,87

40 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

•ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
•ΤΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

1
1
1

3 3.486.570,06

41 ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ ΙΚΕ 2 1.952.438,26

42 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

•ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 3 3 3.113.941,65

43 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 78.052,98
44 ΣΥΝΕ.ΠΑ.Α.Ε-ΟΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 394.459,26

45

ΗΛΕΙΑΣ

Α.Σ. ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

•ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2
2 4 5.160.575,00

46 Α.Σ. ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ "Η 
ΕΝΩΣΗ"

•ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 4 6.325.396,67

47 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 0 207.052,49
48 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 0 129.346,80
49

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ •Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1 601.784,27
50 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣ 0 287.547,19

51 ΣΥΚΙΚΗ
•ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
•ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

1
1 2 2.849.588,07

52 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ Α.Σ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΦΥΤΩΝ 
ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0 7.715,42

53 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 10.852,66

54

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ"
•ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
•ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1
1 2 1.895.591,67

55 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ 0 410.638,17

56 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ»

•∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
•ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
•ΚΑΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
•ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
•ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

15
1
1
1
1
1

20 265.560.049,13

57 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 0 410.638,17

58 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

•ΚΑΡΑΜΠΝΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
•ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1
1
1

3 4.553.531,64

59

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

•ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 5 7.587.277,16

60 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΘΕΣγη» •ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 3 3.922.386,74

61 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ Ο ΕΝΙΠΕΑΣ

•ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
•ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
•ΖΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1
1
1

3 3.691.998,64

62 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΙΤ •ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 2 1.667.495,07

63 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΡΓΙΣΣΑ) 0 173.998,98

64 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
•ΜΑΝΙΚΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
•∆ΑΣΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

1
1 2 1.298.535,14

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΨΗΦΟΙ 
ΠΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΨΗΦΩΝ ΑΝΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ (ΕΥΡΩ)

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 0 18.964,30

2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

•ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1 1 979.216,52

3 ΚΕΟΣΟΕ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ U 181.945,63

4
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΣΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ"

0 158.035,69

5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΠΑΤΩΝ 0 246.163,07

6
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ

•ΛΙ BAN ΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

1
1 2 1.159.552,71

7 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ •ΧΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 2 1.107.468,34

8

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. -Α.Σ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
•ΚΑΛΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
•ΤΣΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΤΣΩΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΑΟΣ

1
1
1
1
1
1
1
1

8 14.002.283,18

9 Α.Κ.Σ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ "ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ" •ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 2 1.401.101,00

10 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
"ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" 0 150.276,23

11

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΖΕΥΣ"

0 2.402,83

12 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

•ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 7 11.093.924,65

13 Β' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0 48.900,00

14 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΡΟ∆ΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0 45.350,62

15 Α.Σ. ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 0 23.365,71

16 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"

•ΑΚΡΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 5 7.722.550,00

17

ΕΥΒΟΙΑΣ
Ε∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

•ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
•ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1
1 2 1.694.334,17

18
ΑΓΡΟ.ΚΤΗ.ΜΕΛ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

0 130.282,20

19
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΟΠΒΑΜΒ Α.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

•ΖΑΝΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1 677.174,43

20 Α.Σ. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ "Ο ΑΙΧΜΕΑΣ" 0 319.296,67

21

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΙΣΤΙΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΚΡΗΣ 0 24.928,90

22 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

•ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΛΥΜΠΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•∆ΙΒΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

1
1
1

3 4.587.578,96

23
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΣ Α.Ε.
•ΠΡΟΚΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

2
2 4 6.485.704,67

24 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ''ΛΑΚΩΝΙΑ" 7 12.035.779,20

25

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

ΑΣΕΑΠ ΑΝΥΦΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΙΑΙΡΣΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΥΦΙΟΥ 0 23.339,82

26 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΗΡΑΙΟΥ 0 50.408,14

27 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΪΚΩΝ 0 14.809,75

28
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΚΑΛΛΕΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

0 64.241,45

29 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 
ΙΝΑΧΟΥ "Ο ΑΣΤΕΡΙΩΝ" 0 27.396,06

30 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
- ΡΕΑ

•ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 11 11 20.126.404,17

31 Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ «ΘΕΡΜΗΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ» 0 391.876,75

Πώς μοιράζονται  
τα κουκιά ΕΘΕΑΣ 

Ανάμεσα σ’ αυτό που θέλουν οι πολλοί και σ’ αυτό που 
επιλέγουν οι μεγάλοι αναμένεται να κριθεί η εκλογική 

διαδικασία στην Εθνική  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου, 2 Απριλίου, η Γενική Συνέλευση 
των εκπροσώπων της ΕΘΕΑΣ. Αποκορύφωµά της η εκλογική διαδικασία που καλείται να 
ξαναβάλει σε τάξη την υπόθεση του αγροτικού συνεργατισµού στην Ελλάδα. 
Έχουν περάσει 6 χρόνια από την κατάρρευση της ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλα τόσα περίπου που το 
συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας, χάνοντας τον παραγωγικό του προσανατολισµό βίωσε 
την απόλυτη παρακµή. Ο νόµος 4673/2020, µε εµπνευστή τον Μάκη Βορίδη, 
παρά τις αδυναµίες του έρχεται να αποκαταστήσει τη χαµένη αίγλη των συνεταιρισµών. 
Τώρα η υπόθεση περνά στους πρωταγωνιστές του χώρου, όπου και πάλι οι προσωπικές 
στρατηγικές, οι παρεµβάσεις των κοµµάτων και τα θέλω των κυβερνώντων θολώνουν την 
κατάσταση. Ακολουθεί ο «χάρτης» των εκλεκτόρων που θα δείξει τελικά το δρόµο  για την 
πορεία που θα ακολουθήσει τα επόµενα χρόνια ο συνεργατισµός στην Ελλάδα. Παύλος 
Σατολιάς από την ΑΣΟ Καλαβρύτων και Ανδρέας ∆ηµητρίου από τον ΑΠΣΙ «Πίνδος»  φαί-
νεται να έχουν τον πρώτο λόγο για την προεδρία της νεοσύστατης οργάνωσης.      

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Απριλίου 2022Agrenda44



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

65

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
•ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
•ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5
2
2

9 15.669.338,46

66 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 0 68.144,28

67 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

•ΚΥΡΙΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 851.925,77

68 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
•ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΖΙΩΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3
3 6 10.487.680,56

69 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ «ΦΑΡΜΕΣ 
ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» 2 2.228.657,91

70 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ TIRNAVOS FRUIT •ΚΑΡΑΪ∆ΝΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1 579.302,12

71 ΠΗΛΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
•ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΒΑΡΟΥΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
•ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

4
4
3

11 19.242.415,42

72 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
•ΚΟΤΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΛΥΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

1
1 2 2.479.143,34

73 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η 
∆ΗΜΗΤΡΑ»

•ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 2 2.004.209,09

74 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Σ. ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ∆ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ •ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 11 20.132.906,06

75

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•ΦΩΤΑΚΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1
1 2 1.098.849,54

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ •ΓΚΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4
76 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ •ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 4 8 13.026.460,20

77 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
•ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
•ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1
1 2 2.655.601,42

78 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΑΣΘ)
•ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
•ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1
1
1

3 4.411.384,39

79 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α' ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 569.512,37

80 ΟΜ.ΠΑΡ.ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΣ -
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΣ 0 434.636,04

81 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΓΚΑ∆Α 0 31.420,08
82

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 3 3.053.638,01

83 ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΟΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 0 293.395,82

84 Α.Σ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
•ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
•ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1
1 2 1.160.983,89

85

ΠΙΕΡΙΑΣ

Α.Κ.Σ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ •∆ΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2) 2 2 1.748.084,29

86 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗ/ΦΩΝ ΑΙΓΟΠΡ/ΦΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
"ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ"

•ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ 
•ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

2 2 2.367.396,85

87 Α.Κ.Σ. ΛΟΦΟΥ -ΜΗΛΙΑΣ 0 30.843,12

88 Α.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΓΡ.ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

•ΦΟΛΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 1 1 871.478,50

89 Α.Σ. ΣΑΜΨΟΥΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ •ΚΑΡΚΑΕΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 3 4.526.656,55
90 Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ -ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ •ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2 2 1.010.106,63

91
Α.Σ. ΠΕΣΚΟ Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΑΚΠΝΩΝ, ΟΠ/ΚΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΚΑΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ- ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ

•ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2 2 1.634.074,92

92 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ" •ΝΤΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (1) 1 1 702.972,04
93 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 39.993,66

94

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Η ΟΜΟΝΟΙΑ

•ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2 2 1.884.450,79

95 Α.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ "Ο ΑΓΡΟΣ" 0 131.270,92
96 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 'VENUS GROWERS' •ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 20 76.022.713,68
97 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ •ΛΟΓΓΙΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 5 8.259.893,14

98 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, Γ. 
ΚΟΝ∆ΥΛΗ 0 378.625,48

99 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΥ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ •∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9 9 15.769.355,25
100 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΜΕΛΙΚΗΣ» •ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6 6 10.641.680,26
101 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΟΜΕΞ Α.Ε. •ΜΟΥΤΣΕΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1 752.729,56
102 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ •ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1 1 934.154,77

103 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ VAENI 
ΝΑΟΥΣΑΣ

•ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΚΡΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

1
1 2 1.940.437,44

104 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 0 146.690,45
105 Α.Σ.Ο. ∆ΙΑΒΑΤΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» •ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1 613.333,14
106 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ «ΕΥΓΟΡΟΣ ΓΗ» 1 892.241,43
107 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 0 412.051,48
108 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΟΥ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ 1 946.925,91
109 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΜΕΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» •ΚΥΡΑΤΛΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 4 4 5.788.191,69
110 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ •ΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (7) 7 7 11.143.404,42
111 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠ/ΚΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ «ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» •ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2) 2 2 1.981.545,25
112 Γ.Κ.Σ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 0 96.831,75
113 Α.Ε.Σ. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε. •ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 1 838.830,20

114 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

•ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 5 8.584.876,35

115 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ «Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» •ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 2 1.828.743,08
116 ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ Α.Ε. •ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 18 34.585.187,08
117

ΠΕΛΛΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ •ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 582.547,27
118 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ «ΒΟΡΑΣ» 3 3.007.659,17
119 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ •ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 2 2.840.231,60
120 Α.Σ.Ο. ΜΑΝ∆ΑΛΟΥ - ΟΠ Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ •ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 1 836.705,44
121 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 0 468.484,16
122 Α.Σ. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΙΑΣ "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ" •ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 2 2.840.231,60

123 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ"

•ΡΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 3 4.688.803,15

124 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩ/ΚΩΝ ΣΚΥ∆ΡΑΣ "ΦΑΡΜΑ" 0 212.296,33
125 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ "Η ΝΕΑ ΜΕΛΙΣΣΑ" •ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2 2 2.732.915,26
126 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ "Η ΑΝΟ∆ΟΣ" •ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 1 600.351,97
127 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Η ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ" 0 412.450,69
128 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑ∆ΩΝ •ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 2 2 1.035.641,61
129 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΚΟΣΑ 0 266.603,93

130 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ"

•ΚΡΗΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 2 1.719.648,27

131 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 0 49.723,12
132 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ "Η ΑΘΗΝΑ" •ΤΣΟΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 2 2 1.498.153,00

133

ΠΕΛΛΑΣ

Ο.Π. Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ •ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1 917.516,48
134 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ •ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1 748.654,50
135 "Α.Σ. ΑΙΓΕΣ" ΟΜΑ∆Α ΑΜΠΕΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 0 434.459,47
136 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝ∆ΑΛΟΥ •ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 3 3.386.325,64
137 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ -ΦΑΡΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ "Η ΚΙΒΩΤΟΣ" 0 29.711,24

138 Α.Σ.ΠΕΛΛΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡ,ΚΤΗΝ,ΚΑΤΑΝ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9 9 15.589.906,08

139 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑ∆ΩΝ "Η ΝΕΑ ΡΙΖΑ" 2 1.156.032,69
140

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
•ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΚΑΡΑΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1
1

2 1.617.485,26

141 ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "VELVITA" •ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 7 12.466.439,51
142 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 476.193,11
143 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΡΙΚΩΝ ΑΣΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ∆ΗΜΗΤΡΑ •ΚΟΣΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 3 3.085.427,97
144 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 0 53.419,34
145

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
•ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
•ΒΑΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1
1
1

3 4.177.002,11

146

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΖΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ 1 819.569,18
147 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ "GREEN FARMS ALISTRATI" •ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 763.168,42
148 ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 0 162.592,76

149 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ"
•ΓΚΑΝΑ ΚΕΡΑΣΩ
•ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

2
2

4 6.943.628,43

150 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

•ΛΕΠΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

7 12.012.366,00
•ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
•ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
•ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
•ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3
1
1
1

151 ∆ΡΑΜΑΣ ΑΣΟΠ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ •ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 2 1.589.285,67

152 ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ "Η ΕΝΩΣΗ" 2 2.135.554,00

153

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3 3.187.241,25

154 Α.Σ. ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.Α) •ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 2 2.004.090,67
155 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1.608.966,74

156

ΕΒΡΟΥ

Α.Σ. ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ "ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ"
•ΚΙΤΣΙΚΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
•ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1
1

2 2.481.320,04

157 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ Η ΕΝΩΣΗ •ΚΟΥΜΠΡΙ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9 9 16.433.070,63

158 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΒΡΟΥ / 
ΕΑΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ -ΕΒΡΟΥ

•ΚΑΜΠΡΟΥ∆ΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 2 2 1.708.234,17

159 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0 108,87

160 ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ •ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ 1 1 551.286,48

161 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.
•ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•ΚΑΠΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

9
1
1

11 20.625.729,10

162

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 0 478.557,63

163 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Η ΕΝΩΣΗ •ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 2 1.035.229,33
164 ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΣΘΠ) •ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 3 3 3.793.008,56
165

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 3 3.280.539,00
166 ΑΓΡΟΤΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ •ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ∆ΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 4 6.727.729,00
167 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 0 361.792,89
168 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 0 269.823,51

169 ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ •ΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 11 19.667.293,72

170 ΣΑΜΟΥ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

•ΒΟΝ∆ΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
•ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ
•ΠΑΠΑΧΟΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
•ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
•ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
•ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1
1
1
1
1
1
1

7 12.028.069,18

171

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
•ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
•ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5
2

7 12.386.776,57

172 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 0 827,63

173 Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Ρ
•ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

1
1

2 2.746.510,89

174
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 0 451.662,88
175 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠ/ΚΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ "Η ΑΓΡΟΠΗΓΗ" 3 3.876.684,82
176

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 895.673,47

177 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ.ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ

•ΜΠΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 2 2.192.774,16

178 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 0 251.182,13
179 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΚΣΟΣ ΑΕ 0 519,29
180 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 0 198.271,88
181 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ •ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 2 1.833.021,87

182 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2 1.089.736,62

183 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ •ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1 750.870,20

184 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 697.439,15

185 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΒΟΡΙΑ 0 0,00

186 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΚΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0 82.376,40

187
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ •ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 3 3 3.609.528,52
188 ΣΤΑΦΙ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕΣ ΑΕ •ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1 570.506,49

ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1 ΟΜΑ∆Α 1 Α.Σ. ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΟΥ- Α.Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 2 1.737.602,87

Εγγεγραµµένα µέλη - συνεταιρισµοί ΕΘ.Ε.Α.Σ (222) . | Συνολικός Κύκλος Εργασιών συνεταιρισµών - µελών ΕΘ.Ε.Α.Σ. 997.177.510,88 € . | Κύκλος Εργασιών Συνόλου
εγγεγραµµένων συνεταιρισµών - µελών στο ΥΠΑΑΤ 1.257.998.984,13 ευρώ. | Ποσοστό Συνολικού Κύκλου Εργασιών µελών ΕΘ.Ε.Α.Σ. επί του συνόλου της χώρας 79,2%.

Μέλη - συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµη την ανάρτηση των οικονοµικών τους δεδοµένων για το έτος 2020 στο µητρώο (ΕΜΑΣ) του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων ( 34). | Μέλη - συνεταιρισµοί οι οποίοι είναι νεοεγγεγραµµένοι (12) . Σύµφωνα µε το καταστατικό της ΕΘ.Ε.Α.Σ. (Αρ. 5, παρ.ε) δεν έχουν δικαίωµα ψήφου 

για την ανάδειξη των Οργάνων των µελών, όµως κατ’ εξαίρεση η συµµετοχή τους θα αποφασισθεί και θα εγκριθεί από τα µέλη της Γ.Σ. στις 2 Απριλίου 2022, σύµφωνα µε το θέµα Νο4 

της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Πρόσκλησης. \ Μέλη - συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν έχουν στείλει, µέχρι την ανάρτηση της παρούσας κατάστασης, ονόµατα των αντιπροσώπων τους (14) .
Ανάλογα µε την αποστολή νέων στοιχείων θα επικαιροποιείται η εν λόγω κατάσταση.
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Η ελληνική 
γεωργία
τρέχει πίσω 
από κρίσεις
Στις αρρυθµίες που προκάλεσε 
παγκοσµίως η πανδηµία ήρθε να  
προστεθεί η ρωσοουκρανική κρίση, 
υπογραµµίζοντας τις χρόνιες 
παθογένειες της ελληνικής 
πρωτογενούς παραγωγής και της 
αδυναµίας των εκάστοτε πολιτικών 
ηγεσιών να ξεφύγουν από λογικές που 
κοιτούν το «δέντρο» αντί για…το 
δάσος. Στο πνεύµα αυτό κινείται το 
υπόµνηµα που κατέθεσε προς τον νέο 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το 
Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας, στο οποίο αναφέρει ότι τα 
κείµενα τελευταίων έντεκα ετών, που 
έχει καταθέσει προς τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις παραµένουν τραγικά 
επίκαιρα και σήµερα, σαν να µην 
άλλαξε τίποτα για την πρωτογενή 
παραγωγή της χώρας. Το ΓΕΩΤΕΕ, 
απαριθµώντας τα προβλήµατα που 
απασχολούν τον πρωτογενή τοµέα της 
χώρας, θέτοντας στο επίκεντρο και τις 
παρενέργειες της κλιµατικής αλλαγής, 
µιλά για παθογένειες ήτοι: 

 το εµπορικό πλεόνασµα που έγινε 
έλλειµα,

 τη σιτάρκεια, που χάθηκε και την 
έλλειψη ζωοτροφών,

 τη διάλυση της εγχώριας 
βιοµηχανίας αγροτικών εφοδίων και 
την εξάρτηση, οικονοµική αιµορραγία 
υψηλού κόστους παραγωγής,

 το αγροτικό πετρέλαιο,
 το υψηλό κόστος παραγωγής 

(λίπασµα, φυτοπροστασία, ζωοτροφές, 
αρδευτικό νερό κλπ)

 τη χαµένη «κιβωτό» της ελληνικής 
βιοποικιλότητας κλπ.
«Κι αν δεν µπορούµε να ελέγξουµε 
τους εξωγενείς παράγοντες κρίσης, 
είµαστε υποχρεωµένοι να 
αντιµετωπίσουµε άµεσα και σοβαρά 
τις χρόνιες παθογένειες της αγροτικής 
παραγωγής στην Ελλάδα. Αλλιώς, θα 
τρέχουµε πάντα πίσω από τις εξελίξεις 
µε αποσπασµατικά-αναποτελεσµατικά 
µέτρα...», αναφέρει το ΓΕΩΤΕΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του 
Παραρτήµατος Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤΕΕ ∆ρ. Αθ. Σαρόπουλος 
χρησιµοποιεί τα λόγια του Κωστή 
Παλαµά ότι «δε φτάνει ήλιος µοναχά η 
γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι 
άλλα πολλά και προ παντός η γνώση».

Από τις διαχειριστικές στη ΜΟΔ  
τα πλάνα της αγροτικής πολικής 
Πυρά γεωτεχνικών του Δημοσίου για υποβάθμιση δομών υπουργείου Γεωργίας 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Για πρόσωπα που δεν έχουν καµιά σχέση µε τον 
πρωτογενή τοµέα, αδυνατούν να αντιληφθούν 
τις ανάγκες του αγροτικού κόσµου και συνδέ-
ονται µε τα συµφέροντα της ΜΟ∆ ΑΕ, κάνουν 
λόγο οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου καταγγέλ-
λοντας πως σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Α-
νάπτυξης για το ΕΣΠΑ, προστέθηκαν αιφνιδια-
στικά και χωρίς διάλογο 13 άρθρα που αφορού-
σαν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆η-
µοσίων Υπαλλήλων επιρρίπτει ευθύνες στον υ-
φυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στύλιο 
να αποσύρει από το εν λόγω νοµοσχέδιο τις δι-
ατάξεις για τα στρατηγικά της ΚΑΠ. «Η άρνηση 
του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου να αποσύρει 
από το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 
τις διατάξεις για το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, που συ-
ντάχθηκαν µε αδιαφάνεια, προκειµένου να τε-
θούν σε διαβούλευση, είναι σαφές ότι υποκρύ-
πτει συµφέροντα και εκθέτει την Κυβέρνηση και 
τον ίδιο προσωπικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΓΕ∆Υ, µε το σχέδιο 
νόµου, το οποίο µε σύντοµες διαδικασίες ψηφί-
σθηκε στη Βουλή (Ν. 4914/2022), προβλέπονται:

α) η αποδυνάµωση - υποβάθµιση του ΥπΑΑΤ, 
αφού η κορυφαία αρµοδιότητα του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης της κατάρτισης και υπο-
βολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Στρατη-

γικού Σχεδίου της ΚΑΠ, η παρακολούθηση της 
πορείας εφαρµογής του και η σύνταξη προτά-
σεων για την τροποποίησή του, όποτε αυτό α-
παιτείται, εκχωρήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία ∆ι-
αχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υπάγεται στον Γε-
νικό Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδο-
µών, στελεχώνεται µε προσωπικό της ΜΟ∆ ΑΕ 
και προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπη-
ρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟ∆ ΑΕ 
µε απόσπαση ή µετακίνηση από άλλους φορείς 
του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα. Το δε προσωπικό της αξιολογείται από τη 
ΜΟ∆ ΑΕ και διοικείται από τον υπουργό Ανά-
πτυξης, µετά από σχετική εισήγηση του Προέ-
δρου της ΜΟ∆ ΑΕ, όσον αφορά στα θέµατα κι-
νητικότητας (µετακινήσεις, αποσπάσεις κ.λπ.).

β) η διάλυση της δοµής του ΥπΑΑΤ, αφού µε 
τη σύσταση της νέας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ-
µογής Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών Πα-

ρεµβάσεων (η οποία οµοίως στελεχώνεται µε 
προσωπικό της ΜΟ∆ ΑΕ και προσωπικό που υ-
πηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρι-
κή Υπηρεσία της ΜΟ∆ ΑΕ) αποστερούνται αρ-
µοδιοτήτων και ουσιαστικά καταργούνται κρί-
σιµες για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής Οργα-
νικές Μονάδες του ΥπΑΑΤ.

Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στη ∆ι-
αρκή Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της 
Βουλής η ΠΟΓΕ∆Υ αντέδρασε έντονα και ζήτη-
σε την απόσυρση των 13 άρθρων που αφορούν 
το στρατηγικό της ΚΑΠ, προκειµένου αφενός ο 
ορισµός της εθνικής διαχειριστικής αρχής για το 
Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 και αφετέ-
ρου η µεταφορά σε Ειδική Υπηρεσία των αρµο-
διοτήτων που αφορούν τις Άµεσες Ενισχύσεις 
και τις Παρεµβάσεις στους Τοµείς των οπωρο-
κηπευτικών, µελισσοκοµίας, οίνου, ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών να αποτελέσουν αντι-
κείµενο εξαντλητικού διαλόγου µεταξύ της πο-
λιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, 
των εργαζοµένων, του ΓΕΩΤΕΕ και των φορέων.

«Η επισιτιστική κρίση την οποία βιώνουµε α-
νέδειξε για άλλη µια φορά τις αδυναµίες του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την αδήρι-
τη ανάγκη, επιτέλους, να ακούσει και να στηρι-
χθεί στους γεωτεχνικούς του και όχι στους κάθε 
λογής ευκαιριακούς σωτήρες. Η αγροτική ανά-
πτυξη και η ευηµερία του αγροτικού κόσµου α-
παιτούν την ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του 
ΥΠΑΑΤ και όχι τη σύσταση ∆ιαχειριστικών Υπη-
ρεσιών», καταλήγει η ΠΟΓΕ∆Υ.

ΜΟ∆
Με τη σύσταση της νέας Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής Άµεσων 

Ενισχύσεων και Τοµεακών Παρεµ-
βάσεων αποστερούνται αρµοδιοτή-
των κρίσιµες Οργανικές Μονάδες 

του ΥπΑΑΤ, λέει η ΠΟΓΕ∆Υ
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Προς όφελός τους αξιοποιούν τη συγκυριακή 
αδυναµία πολλών κτηνοτροφικών µονάδων της 
χώρας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 
κοπαδιών σε σιτηρέσια, µεσίτες και σφαγείς 
αµνοεριφίων. Οι πληροφορίες περιγράφουν µια 
κατάσταση κατά την οποία οι µεσάζοντες 
προέβησαν σε αγορές χιλιάδων αρνιών και 
κατσικιών τον Φεβρουάριο, όσο η αγορά 
βρισκόταν στα χαµηλά των 2 µε 2,5 ευρώ ζων 
βάρος, λόγω του απαγορευτικού κόστους των 

ζωοτροφών. Τα ζώα αυτά µεταφέρθηκαν σε 
ειδικά διαµορφωµένες µονάδες που τα 
προηγούµενα χρόνια εξυπηρετούσαν τον σκοπό 
αυτό, ωστόσο τους τελευταίους µήνες έχει ήδη 
επεκταθεί η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων. 
Πρόκειται για εξέλιξη, η οποία, όπως περιγράφει 
έµπειρος κτηνοτρόφος στην Agrenda, ωθεί 
σταδιακά εκτός της πασχαλινής αγοράς αρκετούς 
κτηνοτρόφους που αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
ρευστότητα για τις ανάγκες πάχυνσης αρνιών.  

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αλυσιδωτές αντιδράσεις πυροδοτεί 
στον αιγοπροβατοτροφικό τοµέα η ε-
κρηκτική άνοδος τιµών στις ζωοτρο-
φές. Εκµεταλλεύσεις περιορίζουν το 
ζωικό τους κεφάλαιο για να επιβιώ-
σουν, άλλες υποσιτίζουν τα ζώα τους 
µε ορατά αποτελέσµατα στη µείωση 
της γαλακτοπαραγωγής και δεν λεί-
πουν κι οι κινήσεις απόγνωσης µε 
πωλήσεις ή σφαγές κοπαδιών, καθι-
στώντας επιτακτική την ανάγκη στή-
ριξης των παραγωγών.

Τη δύσκολη κατάσταση στην αιγο-
προβατοτροφία επιβεβαιώνουν και 
στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ, καθώς ήδη τον 
Ιανουάριο του 2022, η ποσότητα γά-
λακτος που εισκοµίστηκε είναι κα-
τά περίπου 4.000 τόνους µικρότερη 
(σ.σ. από 72.505 τόνους, σε 68.471 
τόνους), ενώ λιγότερες κατά σχεδόν 
1.200 (σ.σ. από 26.093 σε 24.854) εί-
ναι και οι εκµεταλλεύσεις στη χώρα.

«Η εξίσωση, πλέον, δεν βγαίνει. Το 
κόστος έχει ανέβει τουλάχιστον 80% 
και όλοι απαιτούν τα χρήµατα µπρο-
στά, ενώ οι αυξήσεις στο γάλα είναι 
πολύ µικρότερες», τονίζει ο ∆ηµή-
τρης Ρέστας, παραγωγός από το Πε-
θελινό Σερρών και προσθέτει πως το 
35% των κοπαδιών θα εκλείψει, ενώ 
το 60% από όσα επιβιώσουν θα είναι 
υποπαραγωγικά, καθώς δεν σιτίζο-
νται σωστά.

Μεγάλο πρόβληµα καταγράφεται 
και στο νοµό Ξάνθης, σύµφωνα µε 
τον κτηνοτρόφο Σάκη Λουκµακιά, ο 
οποίος τονίζει πως «λόγω υψηλού 
κόστους οι ζωοτροφές έχουν περιο-
ριστεί και έχουν οδηγήσει σε µείωση 
της γαλακτοπαραγωγής που φτάνει 
ακόµη και στο 30%». Προσθέτει δε, 
πως «όσοι δεν παράγουν ζωοτρο-
φές, είναι τελειωµένοι».

Ο γιδοτρόφος Βαγγέλης Ζαµίχος α-

πό την Κοζάνη, µε κοπάδι 1.000 ζώ-
ων υποχρεώθηκε να τα µειώσει κατά 
περίπου 200 κεφάλια για να µπορέ-
σει να ανταποκριθεί στα υψηλά κόστη 
σίτισης. «Τα δεδοµένα που έχουν δια-
µορφωθεί µας τροµάζουν και δεν ξέ-
ρουµε τί µας ξηµερώνει», τονίζει και 
αποκαλύπτει πως σε πολλά χωριά της 
περιοχής οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν 
να ταΐσουν τα ζώα τους. «Ήρθε προ 
ηµερών φίλος κτηνοτρόφος και µου 
ζήτησε 6 τσουβάλια ζωοτροφή, γιατί 
δεν είχε να αγοράσει», µας είπε κι ε-
ξέφρασε την ελπίδα τουλάχιστον να 
ζεστάνει ο καιρός για να βγουν τα 
κοπάδια στο βουνό να βοσκήσουν.

Με µελανά χρώµατα περιγράφει 
την κατάσταση και ο γιδοτρόφος Γιάν-
νης Βλαχόπουλος, ο οποίος διατηρεί 
µε τον αδελφό του εκτροφή µε περί-
που 1.000 γίδια. «Είναι µπρος γκρε-
µός και πίσω ρέµα. Επενδύσαµε σε ζω-

ικό κεφάλαιο και σε υποδοµές, αλλά 
ήρθε η ώρα το µισό κοπάδι να φάει 
το άλλο µισό και τα κτήρια να γίνουν 
περιστερώνες», τονίζει και µε εµφα-
νή πικρία αποκαλύπτει ότι «θα µειώ-
σουµε το κοπάδι στα 700 γίδια κι αν 
χρειαστεί θα τα πάµε ακόµη και στα 
500 για να πληρώσουµε τα φυράµα-
τα όσων κρατήσουµε». 

Στον Ταξιάρχη Γρεβενών ο προβα-
τοτρόφος Μιχάλης Κλωνάρας µας λέ-
ει πως «στο χωριό έχω µείνει εγώ και 
άλλα 2-3 µικρά σηµάδια. Οι άλλοι τα 
πούλησαν ή τα µείωσαν στο µισό δι-
ότι το κοστολόγιο έχει ξεφύγει λόγω 
των ζωοτροφών, ενώ τις πωλήσεις 
κοπαδιών επιβεβαιώνει κι ο Κώστας 
Τόπας, κτηνοτρόφος από το Βόλο.

Παρόµοια κατάσταση και στο Συ-
νεταιρισµό Αιγοπροβατοτρόφων Α-
ξιός, στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, όπως 
αναφέρει ο πρόεδρος της οργάνωσης 

Χρήστος Κούσης, ενώ στα Ιωάννινα, 
κατά τον πρόεδρο της τοπική ΕΑΣ Θε-
οχάρη Λιούρη «υπάρχει µείωση της 
γαλακτοπαραγωγής κατά 20%. Οι βι-
οµηχανίες ψάχνουν για γάλα, αλλά 
πού θα το βρουν. Η τιµή πρέπει να 
φτάσει πάνω από 1,40 ευρώ το κιλό 
στο πρόβειο και να δοθούν και κίνη-
τρα σε πετρέλαιο και ζωοτροφές, για 
να αντέξουν οι παραγωγοί».

«∆εν είναι καθόλου καλή η εικό-
να. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε γά-
λα και τα µηνύµατα είναι ανησυχητι-
κά, διότι µε τις τιµές των ζωοτροφών 
στα ύψη οι κτηνοτρόφοι δεν είναι ι-
κανοποιηµένοι ούτε µε το 1,20 ευρώ 
το κιλό στο πρόβειο», επισηµαίνει ο 
τυροκόµος Ζαφείρης Κανακάρης, ι-
διοκτήτης της «Κορυφή» στις Σέρρες 
και προβλέπει πως «εκτροφές µε 60-
100 ζώα δεν είναι βιώσιµες µε αυτά 
τα κοστολόγια ζωοτροφών».

Ήρθε η ώρα το μισό 
κοπάδι να φάει 

το άλλο μισό
Το υψηλό κόστος 

των ζωοτροφών 
έχει οδηγήσει 
σε μείωση της 

γαλακτοπαραγωγής 
που φτάνει ακόμη 

και στο 30%

Επεκτείνουν στάβλους 
οι µεσάζοντες, αφήνοντας

 εκτός αγοράς Πάσχα 
κτηνοτρόφους

Γάλα
Η τιµή στο πρόβειο πρέπει 
να φτάσει πάνω από 1,40 
ευρώ το κιλό και να δοθούν 
και κίνητρα σε πετρέλαιο και 
ζωοτροφές, για να αντέξουν 
οι παραγωγοί.

Μειώσεις
Το 35% των κοπαδιών 
θα εκλείψει, ενώ το 60% 
από όσα επιβιώσουν θα είναι 
υποπαραγωγικά, καθώς 
δεν σιτίζονται σωστά.

ΕΛΟΓΑΚ
Τον Ιανουάριο του 2022, 
η ποσότητα γάλακτος που 
εισκοµίστηκε είναι κατά 
περίπου 4.000 τόνους 
µικρότερη (σ.σ. από 72.505 
τόνους, σε 68.471 τόνους), 
σύµφωνα µε τα στοιχεία.

O Μιχάλης 
Κλωνάρας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ
«Σήµερα ζητάµε διαρκώς 
εξαιρέσεις από την ΕΚΤ, 
τις οποίες µας τις δίνει […] 
µας έβαλε κάτω από την 
οµπρέλα της παρά το ότι 
δεν έχουµε επενδυτική 
βαθµίδα και µας είπε ότι 
µέχρι το 2024 θα αγοράζει 
ελληνικά οµόλογα, να τα 
χρησιµοποιούν οι τράπεζες 
για να παίρνουν δάνεια».

ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ ΒΟΛΟΝΤΙΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ
«Αν θέλετε αέριο, βρείτε 
ρούβλια. Θα ήταν σωστό, 
όπου αυτό ωφελεί τη χώρα 
µας, να επεκτείνουµε τον 
κατάλογο των προϊόντων 
που τιµολογούνται σε 
ρούβλια προκειµένου να 
περιλαµβάνει λιπάσµατα, 
σιτηρά, πετρέλαιο, 
ηλιέλαιο, άνθρακα, 
µέταλλα, ξυλεία κτλ».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Έχουµε φαινόµενα 
υψηλών ανατιµήσεων και 
εισαγόµενο πληθωρισµό, 
ο οποίος είναι µοναδικός 
εδώ και 25 χρόνια. Καµία 
ευρωπαϊκή οικονοµία δεν 
κατάφερε να αντεπεξέλθει 
σ’ αυτό το κύµα ακρίβειας, 
που τροφοδοτείται κατά τα 
2/3 από την αύξηση των 
τιµών της ενέργειας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΙ ΝΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΕΙ, ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Ή ΟΙ ΚΟΤΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Φακή
Κόσµος και ντουνιάς 
συµµετείχε στη διυπουργική 
για την επισιτιστική επάρκεια 
της χώρας, όπου διαπιστώθηκε 
ότι όλα είναι υπό έλεγχο. 
Υπάρχει απόλυτη επάρκεια 
αγαθών, είπαν. Αν χρειαστεί 
«πάντα υπάρχει η δυνατότητα 
αύξησης της εγχώριας 
παραγωγής», είπε ο υπουργός 
της πλατείας. Ευκολάκι, όπως η 
φακή µε βαµβάκι στο κεσεδάκι.

Εισαγόµενος
Εµείς εδώ στο Ellada ρωτάµε 
πρώτα τους εµπόρους-
εισαγωγείς και µετά πάµε στην 
λήψη µέτρων. Τι κι αν οι τιµές 
στα ράφια είναι πιο ασήκωτες 
από τα ίδια τα προϊόντα. Αν δεν 
σωθούν τα εισαγόµενα, που να 
σηκώσει κεφάλι ο εγχώριος 
πρωτογενής. Πώς άλλωστε, µε 
το ενεργειακό κόστος και τις 
ζωοτροφές στο Θεό, το voucher 
στα λιπάσµατα στο συρτάρι…

Ψαροκεφτέδες
Εύγε! Το είπε η Κοµισιόν, 
δηµοσιεύτηκε και στο eurolex η 
απόφαση, το επαναλαµβάνει κι 
ο υπουργός της πλατείας. Ποιο; 
Ότι δύναται τα κράτη-µέλη να 
ενεργοποιήσουν προσωρινά 
µέτρα αντιµετώπισης κρίσεων 
για τη στήριξη της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας. Για 
να δούµε πότε, και για πόσους 
θα ισχύσουν; Οι κτηνοτρόφοι, 
πάντως ακόµη περιµένουν…

Μα πόσα εκατοµµύρια πια… 
που θα έλεγε και η κύρια της διαφήµισης

Κυριολεκτικά κόκκινο έχει χτυπήσει η αγανάκτηση του αγροτικού 
κόσµου που ακούει για µοίρασµα εκατοµµυρίων και για µέτρα που 
θα εκτονώσουν την κρίση που βιώνουν από πανδηµία, ακρίβεια, ρω-
σο-ουκρανική διένεξη. «Από το φθινόπωρο έχετε «µοιράσει» εκατοµ-
µύρια στους αγρότες µόνο για το θεαθήναι, χωρίς να έχουµε πάρει 
ακόµη ούτε ένα ευρώ, ενώ τα έξοδα έφτασαν στο τριπλό. Το κακό 
είναι ότι αυτό περνάει στον κόσµο που δεν γνωρίζει και νοµίζει ότι 
κάθε φορά που γίνονται εξαγγελίες γεµίζουν οι τσέπες των αγροτών 
που τα τρώνε στα µπουζούκια και τα cayen», σχόλιο φίλου αγρότη…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ευτυχώς έρχεται Πάσχα 
και πληρωµές. Ποιες; 
Οι δροµολογηµένες. 
Ανακοινώθηκε και 
µέσω τηλεδιάσκεψης 
από τον υπουργό 
της πλατείας και τον 
πρόεδρο της ∆οµοκού, 
η επιτάχυνση της 
συνδεδεµένης στην 
αιγοπροβατοτροφία!

Το πιο πιθανό από τις 
τόσες συσκέψεις για 
την παρακολούθηση 
των θεµάτων για 
ακρίβεια και ελλείψεις 
προϊόντων λόγω 
ρωσο-ουκρανικής 
κρίσης, λέει φίλος, 
είναι να ανακοινωθεί 
κανένα επίδοµα 
υπερωριών για τους 
συµµετέχοντες!

Υβρίδια
Πόσο καλά τα λέει ο 

καθηγητής Καραντινινής στο 
άρθρο του στο Agronews για 
τις εκλογές στην ΕΘΕΑΣ. 
Μέσα σε λιγότερο από 1500 
λέξεις περιγράφει το ελληνικό 
αγροτικό γίγνεσθαι µε τις 
προσκλήσεις αγροδιατροφής. 

«Οι νέος αιώνας θα είναι 
πολύ απαιτητικός για γεωργία, 
και συνεταιρισµούς», γράφει 
τονίζοντας ότι οι συνεταιρισµοί 
θα πρέπει να αποτελέσουν τις 
βαριές µηχανές διακυβέρνησης 
της νέας ελληνικής γεωργίας 
του 21 ου αιώνα. 

«Το νέο 21/µελές διοικητικό 
συµβούλιο της ΕΘΕΑΣ µετά 
την 2α Απριλίου, δεν πρέπει να 
καταµετράει κοµµατικά κουκιά, 
αποχρώσεις και εξαρτήσεις, 
αλλά να προσµετράει 
συνεταιριστικές περγαµηνές, 
διοικητικά προσόντα και 
προσωπική ακεραιότητα». 

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«∆εν θέλω να προκαλέσω 
αντιδράσεις µε αυτό που 
θα πω, ωστόσο πρέπει να 
τονίσω ότι υπάρχει 
ισότητα στα χρηµατικά 
έπαθλα µεταξύ των 
ανδρών και των 
γυναικών -αλλά στις 
γυναίκες γίνονται µατς 
των 3 σετ και στους 
άνδρες των 5».

Φαντάσου 
να είχαµε κάνει 
και πρόβες...

Απέχουν τα λόγια από την πράξη, αυτό το έχουµε 
διαπιστώσει όλοι και βέβαια και οι αγρότες. Το 
έγραψε η Agrenda ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
πληρωθούν οι συνδεδεµένες στα ζωικά πριν το 
Πάσχα, όπως γινόταν παλιά, µέχρι τη Μεγάλη 
Πέµπτη. Το πήρε και ο υπουργός της πλατείας 
και το έταξε σε Κρητικούς βουλευτές, µέσω 
τηλεδιάσκεψης. Οι κτηνοτρόφοι όµως κρατούν µικρό 
καλάθι. Πέρυσι έφτασε 20 Μαΐου για να γίνει 
η πίστωση! Θεός φυλάξει, λένε! 

Επανήλθε µε το αίτηµα να απορροφηθούν όλοι οι 
επιλαχόντες στα Σχέδια Βελτίωσης ο βουλευτής Ν∆ 
Λάρισας Κέλλας, µε τον υπουργό να του απαντά το 
εξής ευφυέστατο: «το αίτηµα θα εξεταστεί µόλις το 
υπουργείο έχει συνολική εικόνα, για το ποια Σχέδια 
Βελτίωσης βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, 
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής εκ µέρους 
των παραγωγών του πρώτου αιτήµατος πληρωµής 
(για όσους ήδη εγκρίθηκαν)». Αυτό το ξέραµε, 
τελικά θα απορροφηθούν δεν είπε; 

Μεγάλες οι ανησυχίες και των γεωπόνων για τον 
κίνδυνο υποβιβασµού της τυπικής απόδοσης κάτω 
από την επιλεξιµότητα για τους Νέους Αγρότες, που 
έχουν καταθέσει φάκελο για κηπευτικά υπό κάλυψη. 
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας τους ∆. Σοφολόγης 
είπε πως αν δεν υπάρχουν σταθερά προσβάσιµα 
προστατευτικά (ΤΟΛ) στέγαστρα, η καλλιέργεια 
µετατρέπεται από «υπό κάλυψη» σε «κηπευτικά 
υπαίθρου».  Πρόκειται για ένα θέµα που απασχολεί 
3.500 αγρότες πανελλαδικά. Ας το δει κάποιος! 

Τα «πήρε» η βουλευτής Λάρισας του Κινήµατος 
Αλλαγής Λιακούλη µε τον υφυπουργό Στύλιο. Αυτή 
ρωτάει τι έγινε µε τον παγετό στις αµυγδαλιές της 
Λάρισας τον Μάρτιο του 2019, των οποίων οι 
ζηµιές έµειναν εκτός ΕΛΓΑ, µπήκαν στα ΠΣΕΑ, 
έλαβαν την υπόσχεση του τότε υπουργού Βορίδη να 
ενταχθούν και στα de minimis µε 80 ευρώ τότε και 
αφήνοντας τα υπόλοιπα 220 ευρώ για το µέλλον. 
Όµως ακόµα δεν έχουν δοθεί, λέει η βουλευτής. 

Έρχεται ο υφυπουργός της πλατείας και της λέει 
«είχαµε την πανδηµία, την κλιµατική κρίση, την 
ενεργειακή κρίση και τον πόλεµο. Αυτά είναι θέµατα 
και ζητήµατα που δεν τα «έκανε» η Κυβέρνηση». 
Τι το ήθελε; Ξεσπάθωσε η Λιακούλη: «Κύριε 
υπουργέ, ότι θα µου λέγατε πως έχετε απλήρωτα τα 
αµύγδαλα επειδή έχουµε covid, µας ξεπερνάει. Το 
ότι λέτε πως οι συνθήκες είναι τέτοιες, γι’ αυτό και 
αφήσατε απλήρωτους τους αµυγδαλοπαραγωγούς, 
µας ξεπερνάει». ∆εν έχει και άδικο! 

∆ύσκολα και για την αµπελοκαλλιέργεια στη χώρα 
µας, µε τα στοιχεία να δείχνουν από το 2012 έως το 
2021 µείωση στρεµµάτων κατά 30.000, σύµφωνα 
µε τον προϊστάµενο ∆ιονύση Γραµµατικό. Μάλιστα, 
λέει ο ίδιος, η µεγαλύτερη µείωση των στρεµµάτων 
στα οινοστάφυλα αφορά τις Περιφέρειες στην 
Πελοπόννησο και τη ∆υτική Ελλάδα, εκεί όπου η 
αµπελοκαλλιέργεια έχει εκτατική στάθµιση και είναι 
ο κύριος τροφοδότης πρώτης ύλης της 
οινοβιοµηχανίας».   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
σηµερινή (Σάββατο 2 Απριλίου) εναρ-
κτήρια γενική συνέλευση της Εθνικής 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΘΕΑΣ… όπως λέγαµε ΠΑΣΕΓΕΣ), θα 

µπορούσε να χαρακτηρισθεί και ιστορική, καθώς 
έρχεται να αποκαταστήσει τη θεσµική εκπροσώ-
πηση των οργανωµένων σε συλλογικά σχήµατα 
αγροτών, µετά το πολυετές κενό που δηµιούρ-
γησε το πραξικόπηµα στη διοίκηση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ τον Απρίλιο του 2016 και η διασπαστική κί-
νηση που ακολούθησε για χάρη του «τεχνικού 
συµβούλου» του ΟΣ∆Ε. 

Στο λάκκο με τα φίδια
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι η παρακµή στο συνεταιρι-
στικό κίνηµα της χώρας είχε αρχίσει αρκετά νω-
ρίτερα, µε την ηγετική οµάδα της ΠΑΣΕΓΕΣ να έ-

χει χάσει τον παραγωγικό προσανατολι-
σµό των οργανώσεων και την επαφή της µε τον 
αγροτικό κόσµο. Από το 2005 που ο ΟΠΕΚΕΠΕ α-
νέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για τις ενισχύ-
σεις της ΚΑΠ το ενδιαφέρον της κορυφαίας συ-
νεταιριστικής οργάνωσης του χώρου µετατοπί-
στηκε στις υπηρεσίες (δηλώσεις αγροτών µέσω 
των Ενώσεων) για να πέσει εν τέλει (2014) στον 
«λάκκο του ΟΣ∆Ε» που της άνοιξε ο δαιµόνιος 
«τεχνικός σύµβουλος», υπογράφοντας επί της 
ουσίας την καταδίκη της. 

Δύσκολο το come back
Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ της ΠΑΣΕΓΕΣ από την αγροτική 
πραγµατικότητα, τo έλλειµµα ελέγχου και καθο-
δήγησης των Ενώσεων και η οικονοµική κατάρ-
ρευση, εν τέλει, των συνεταιρισµών, είχαν ως α-
ποτέλεσµα να χαθεί ολοκληρωτικά η εµπιστοσύνη 
του αγροτικού κόσµου στο συνεργατισµό, έλλειµ-
µα το οποίο υπάρχει αναπτυγµένο σε πολύ µεγά-
λο βαθµό και σήµερα, εγείροντας µάλιστα πολλές 
αµφιβολίες, ειδικά στις νεότερες γενιές αγροτών. 

Με φθαρμένα κοστούμια
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ και το κλίµα µέσα στο 
οποίο ξεκινούν οι αρχαιρεσίες για την ΕΘΕΑΣ. Το 
θεσµικό πλαίσιο του νόµου 4673/2020 για τους 
συνεταιρισµούς, πάρα τις όποιες αδυναµίες του, 
συνιστά µια καλή βάση αφετηρίας. Το πρόβλη-
µα είναι πάλι οι άνθρωποι, η καχυποψία τους, οι 
εµµονές τους, οι αδυναµίες τους, οι κοµµατικές 
τους αγκυλώσεις, οι πολιτικές τους δουλείες, οι 
προσωπικές τους στρατηγικές, το ιδιότυπο συνερ-
γατικό τους πνεύµα, το έλλειµµα εκπαίδευσης.

Ποιος φοράει γαλότσες; 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ καπελώνουν τους νέους, 
γι’ αυτό οι νέοι δεν εµπιστεύονται τους παλιούς, 
γι’ αυτό τα κόµµατα επιδιώκουν τον έλεγχο των 

οργανώσεων, γι’ αυτό η κρατική εξου-
σία ποδηγετεί τον συνεργατισµό. 

Αν µη τι άλλο οι εκλογές στην 
ΕΘΕΑΣ σηµατοδοτούν µια νέα 
αρχή και µ’ αυτή την έννοια 
όλοι οι συµµετέχοντες, είτε 
ως υποψήφιοι για τη νέα δι-
οίκηση, είτε ως εκπρόσωποι 
στη γενική συνέλευση, είτε 
ως απλά µέλη στους πρωτο-
βάθµιους συνεταιρισµούς, 
οφείλουν, αυτή τη φορά, 
να αφήσουν πίσω ότι τους 
χωρίζει και να δώσουν τον 
καλύτερό τους εαυτό.

Να «καούν» οι λίστες
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ της διχόνοιας και δολιοφθοράς των 
τελευταίων ετών, όπως και της παρακµής των α-
µέσως προηγούµενων δεν ταιριάζει στον συνερ-
γατισµό, δεν βοηθάει στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής γεωργίας δεν συµβάλει στη βελτίωση της θέ-
σης των αγροτών. Οι αγρότες ευηµερούν εκεί ό-
που ανθεί το πνεύµα της συνεργασίας. Μ’ αυτή την 
έννοια, θα είχε ενδιαφέρον, αυτή τη φορά, έστω 
για µια φορά, να «καούν» οι λίστες σταυροφορί-
ας, να αποµονωθούν οι κοµµατικές γραµµές, να 
µείνει εκτός του President ο εναγκαλισµός µε την 
κρατική εξουσία. Υπάρχουν υποψήφιοι, πραγµα-
τικοί αγρότες ή κτηνοτρόφοι, µε λαϊκό πρόσωπο, 
πίστη στο συνεργατισµό, σταθερές αρχές, ανιδιο-
τέλεια και διοικητικές ικανότητες, ικανοί να φέ-
ρουν εις πέραν τη συγκεκριµένη αποστολή. ∆εν 
χρειάζονται µαγειρέµατα σε κοµµατικά γραφεία, 
διαδρόµους υπουργείων και υπόγεια ξενοδοχεί-
ων. Αρκεί µια ανοιχτή και ξεκάθαρη εκλογική δι-
αδικασία. Όλα τ’ άλλα θα πάρουν το δρόµο τους.

Καλή αφετηρία
Το θεσµικό πλαίσιο του νόµου 

4673/2020 για τους συνεταιρισµούς, 
παρά τις όποιες αδυναµίες του, συνιστά 

µια καλή βάση αφετηρίας 

Μ
ε τις τιµές ενέργειας να αυ-
ξάνονται, η αλληλεγγύη της 
ΕΕ προς την Ουκρανία µπο-
ρεί να αρχίσει να µειώνε-

ται. Το να µοιραστεί το οικονοµικό βά-
ρος του πολέµου, θα είναι ζωτικής ση-
µασίας για τη διατήρηση του ενδιαφέ-
ροντος από τους λαούς.

Θα υποστήριζα ότι οι Ευρωπαίοι είναι 
σίγουρα διχασµένοι σχετικά µε τις συνέ-
πειες του πολέµου στην Ουκρανία. Όσοι 
ζουν στο νέο κράτος της πρώτης γραµ-
µής, αυτό που οι Γερµανοί αποκαλούν 
τώρα Ostflanke (ανατολική πτέρυγα), έ-
χουν εδώ και καιρό αντιληφθεί τη ρω-
σική απειλή και είναι πρόθυµοι να πλη-
ρώσουν υψηλό τίµηµα για να την αντι-
µετωπίσουν. Στη Γερµανία ωστόσο, µό-
νο η κοινότητα των ειδικών και µια µει-
οψηφία της πολιτικής τάξης έχουν κατα-
νοήσει πλήρως τη δεινή κατάσταση που 
αντιµετωπίζουµε.

Οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκο-
λα. Οι Γερµανοί πολιτικοί υποστηρίζουν 
ότι ένα εµπάργκο κατά του ρωσικού πετρε-
λαίου θα βύθιζε τη χώρα σε ύφεση. Αυτό 

θα ήταν απαρά-
δεκτο. Εποµέ-
νως, τα επιχει-
ρήµατα για την 
οικονοµία και 
η υλική ευηµε-
ρία του έθνους 
µας, εξακολου-
θούν να «κερ-
δίζουν» έναντι 
των στρατιωτικών 

ζητηµάτων και των ζητηµάτων ασφαλεί-
ας. Αυτό αποτελεί µια σιωπηλή συνέχιση 
του Μερκελισµού, παρά το Zeitenwende 
του Όλαφ Σολτς.

Εδώ στη Γερµανία, πιστεύεται ακόµη 
ευρέως ότι µπορούµε µε κάποιον τρόπο 
να το ξεπεράσουµε όλο αυτό µε τον πό-
λεµο, χωρίς µεγάλες θυσίες. Αυτό δεν 
πρόκειται να συµβεί. Αλλά αυτή η επι-
κίνδυνη στάση άρνησης επιµένει. Αντί 
να βάλουµε την οικονοµία πρώτα, πρέ-
πει να κατανοήσουµε ότι είναι προς όφε-
λος της Ευρώπης πρώτα από όλα, να υ-
ποστηρίξουµε την Ουκρανία µε οποιον-
δήποτε δυνατό τρόπο. Το Βερολίνο συ-
νεχίζει να σκέφτεται µε τους όρους της 
Συνθήκης lend-Lease του 1941, που προ-
µήθευε το Ηνωµένο Βασίλειο µε τα απα-
ραίτητα όπλα.

Αντί για περισσότερο αποτυχηµένο µερ-
κελισµό, το Βερολίνο χρειάζεται µια ισχυ-
ρή δόση αποφασιστικότητας του Ρούζβελτ.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ VIADRINA

Πρώτα οικονομία 
ή αλληλεγγύη;

ΤOY  ΓΙΑΝ ΜΠΕΧΡΕΝΤΣ*
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Σ
τον αιώνα που πέρασε, το µεγαλύτερο κοµµάτι 
των αγροτικών συνεταιρισµών της χώρας, κατα-
σπαράχτηκε από τη Σκύλα του κράτους, χειραγω-
γήθηκε από τη Χάρυβδη του κόµµατος, λεηλατή-

θηκε από την πλεονεξία των ηγεσιών του, καταρρακώθη-
κε από την ανικανότητα των στελεχών του και ευτελίστη-
κε από την αδιαφορία και την άγνοια των µελών του. Η Ε-
Θνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ) που θα ε-
κλέξει την πρώτη τακτική ηγεσία της το Σάββατο 2 Απριλίου 
2022 καλείται να συµβάλει ηγετικά, ώστε οι αγροτικοί συ-
νεταιρισµοί και µέσα από αυτούς το ελληνικό αγροδιατρο-
φικό σύστηµα και οι γεωργοί να εισέλθουν στον 21ο αιώ-
να και να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες προκλήσεις και να 
εκµεταλλευτούν τις µεγάλες ευκαιρίες που επιφυλάσσει.

Ο21ος αιώνας δεν θα είναι παίξε-γέλασε. Η γεωργία 
και αγροδιατροφή της χώρας και του πλανήτη, κα-
λούνται να παίξουν τριπλό ρόλο: Πρώτον, να πα-

ράξουν τρόφιµα για ένα παγκόσµιο πληθυσµό που σύντο-
µα θα αγγίξει τα 10 δις στόµατα. ∆εύτερον, να προσφέρουν 
εισόδηµα στους πάνω από 550 εκατ. αγρότες του πλανή-
τη και τους 600.000 της χώρας. Τρίτον, να συµβάλουν στη 
µείωση της κλιµµατικής αλλαγής, µειώνοντας τις εισροές, 
τα φυτοφάρµακα, τα λιπάσµατα και αντιβιοτικά και αποθη-
κεύοντας άνθρακα στο έδαφος. Η ελληνική γεωργία σ’ αυ-
τό το πλαίσιο θα κινηθεί κι αν δεν τα καταφέρει θα πάψει 
να υπάρχει ως ελληνική γεωργία. Η ελληνική γη θα συνε-
χίσει να παράγει – αλλά ούτε ελληνική γεωργία ούτε Έλ-
ληνες γεωργοί όπως τους ξέρουµε, θα υφίστανται εάν δεν 
προσαρµοστούν και δεν συµβάλουν µε τον τριπλό αυτό ρό-
λο στον 21ο αιώνα. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί θα πρέπει 
να αποτελέσουν τις βαριές µηχανές της διακυβέρνησης της 
νέας ελληνικής γεωργίας του 21ου αιώνα. Η ΕΘΕΑΣ καλεί-
ται να τους εκπροσωπήσει να ηγηθεί και να κατευθύνει.

Τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου, όταν θα έχει καταλαγιάσει η φα-
σαρία από το γλέντι των νικητών, οι 21 εκλεγµένοι θα πρέ-
πει να σηκώσουν τα µανίκια και να ξεκινήσουν την πορεία 
της αποκατάστασης της εικόνας και της ουσίας των αγροτι-
κών συνεταιρισµών της χώρας. Τεράστιο έργο τους περιµέ-
νει, να θεραπεύσουν όλες τις παθογένειες του προηγούµε-
νου αιώνα που οδήγησαν τον αγροτικό συνεταιρισµό στην 
ταπείνωση, στη χρεοκοπία και στην αδράνεια. Ξεκινούµε 
αντίστροφα από τη διαγνωστική λίστα της πρώτης 
παραγράφου του σηµειώµατος:

1Μέλη. Είδαµε που κατάντησαν οι συ-
νεταιρισµοί του προηγούµενου αιώ-
να από την αδιαφορία και άγνοια 

των µελών τους. Η ΕΘΕΑΣ και όλοι οι 
συνεταιρισµοί-µέλη της ΕΘΕΑΣ θα πρέ-
πει να εκπαιδεύουν και να διαπαιδαγω-
γούν δια βίου τα µέλη τους. Τους γεωρ-
γούς. Χωρίς µέλη – διαπαιδαγωγηµένα, 
συνειδητά, ενηµερωµένα µέλη– συνεται-
ρισµοί δεν µπορούν να υπάρξουν. Χρειά-
ζεται άµεσα ένα σχολείο δια βίου µάθησης 
των συνεταιριστικών µελών. Προκαλεί εντύ-

πωση που στην αναρτηµένη λίστα των συνεταιρισµών-µε-
λών της ΕΘΕΑΣ καταγράφονται οι ψήφοι και ο κύκλος ερ-
γασιών κάθε συνεταιρισµού, αλλά απουσιάζουν ο αριθµός 
και η οικονοµική δραστηριότητα των αγροτών-µελών τους. 
Είναι σηµαντικό και σωστό που στον νόµο και στο καταστα-
τικό της ΕΘΕΑΣ αποκλείονται όσο το δυνατόν οι συνεταιρι-
σµοί-σφραγίδες. ∆εν θα πρέπει όµως µαζί µε τους αδρανείς 
συνεταιρισµούς να καούν και τα χλωρά: οι µικροί, οι νεο-
σύστατοι, οι δυναµικοί συνεταιρισµοί. Κανένας συνεταιρι-
σµός δεν ξεκίνησε µεγάλος και πολυεκατοµµυριούχος. Η 
ΕΘΕΑΣ έχει υποχρέωση να αγκαλιάσει και τους µικρούς συ-
νεταιρισµούς, να τους βοηθήσει και να φροντίσει για την 
εκπροσώπησή τους στο ∆Σ - υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

2Ηγεσία. Τα ηγετικά στελέχη των συνεταιρισµών, τα 
συµβούλια, οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι – κάποιοι α-
πό αυτούς που θα εκλεγούν στη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, 

πρέπει κι αυτοί να εκπαιδεύονται επί µακρόν και δια βίου. 
Είναι δουλειά της ΕΘΕΑΣ να εκπαιδεύει τον εαυτό της µέσα 
από µια σχολή συνεταιριστικής ηγεσίας, στην οποία θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να φοιτούν τα εκλεγµένα µέλη – και κυρί-
ως οι εκλεγµένοι ηγέτες των συνεταιρισµών και της ΕΘΕΑΣ.

3Στελέχη. Η ανικανότητα των στελεχών οδήγησε σε 
κακοδιοίκηση και αυθαιρεσία. Επειδή ο συνεταιρι-
σµός είναι µια περίπλοκη υπόθεση και δυσκολότε-

ρη να διοικηθεί, χρειάζεται ικανότερα στελέχη και από αυ-
τά των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων. Οι συνε-
ταιρισµοί θα πρέπει να µπορούν να προσελκύσουν ικανά 
στελέχη από την αγορά. Κυρίως όµως οι συνεταιρισµοί – 
δηλαδή η ΕΘΕΑΣ - θα πρέπει άµεσα να δηµιουργήσει σχο-
λή συνεταιριστικών στελεχών ανωτάτου επιπέδου σε συνερ-
γασία µε τα καλύτερα ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερι-
κού, ώστε να εκπαιδεύει η ίδια τα στελέχη των µελών της.

4Κράτος. Η ΕΘΕΑΣ και ο κάθε συνεταιρισµός ξεχωρι-
στά πρέπει να αποκτήσουν ανεξάρτητη διακυβέρνη-
ση, δηµοκρατικά εκλεγµένη, επαγγελµατικά και ε-

πιστηµονικά επανδρωµένη. Η ΕΘΕΑΣ και οι συνεταιρισµοί 
πρέπει να απογαλακτιστούν από την άµεση εξάρτηση από 
το κράτος, παρεκτός βέβαια από τις νόµιµες, θεσµοθετη-
µένες χρηµατοδοτήσεις µέσα από τα περιφερειακά, εθνι-
κά και ευρωπαϊκά προγράµµατα ανάπτυξης και επενδύσε-
ων. Η ΕΘΕΑΣ πρέπει να αποκτήσει τη δική της διακυβέρ-

νηση µε την αιρετή της διοίκηση, µε έµµισθους κα-
λά αµειβόµενους διευθυντή, διοικητικό και επι-

στηµονικό προσωπικό. Η ΕΘΕΑΣ πρέπει να α-
ποτελέσει τον πιό επηρεαστικό διαµορφω-
τή θέσεων και πιό αξιόπιστο συνοµιλητή 
στο σύστηµα αγροδιατροφής και στη δι-
αµόρφωση αγροτικής πολιτικής της χώ-
ρας. Μόνο µε δηµοκρατικά επεξεργασµέ-
νες και τεκµηριωµένες επιστηµονικά και 
επιχειρηµατικά θέσεις και στρατηγική θα 

µπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο. Για να το 
επιτύχει η ΕΘΕΑΣ θα πρέπει να είναι πλήρως 

ανεξάρτητη - άρα αυτοχρηµατοδοτούµενη - και 
πλήρως απεξαρτηµένη από τον κρατικό κορβα-

νά και την κοµµατική κουζίνα. Ο συνολικός κύκλος εργα-
σιών των συνεταιρισµών-µελών της ξεπερνά τα 1,2 δις ευ-
ρώ ετησίως. Είναι κατ’ αρχήν αναξιοπρεπές µια τέτοια εύ-
ρωστη οικονοµικά οντότητα να καταντήσει επαίτης του ού-
τως ή άλλως φτωχού κρατικού προϋπολογισµού και να α-
πλώνει χέρι ζητιανιάς προς τη Βάθη για να καλύπτει τα έξο-
δα λειτουργίας και τη χρηµατοδότηση των δράσεών της. Η 
αυτοχρηµατοδότηση είναι ύψιστη προϋπόθεση για να εξα-
σφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση των συνεταιρι-
σµών και του εκπροσωπευτικού τους οργάνου, που απο τη 
∆ευτέρα 4 Απριλίου θα αποτελεί η νέα διοίκηση της ΕΘΕΑΣ.

5Κόµµα. Τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούµενου 
αιώνα, οι συνεταιρισµοί και το τότε εκπροσωπευτικό 
τους όργανο είχαν καταντήσει κρατικά χρηµατοδο-

τούµενα κλαδικά όργανα των κοµµάτων που µέσω αυτών 
χειραγώγησαν και λεηλάτησαν την ύπαιθρο. Ένα πρώτο 
σωστό βήµα υπήρξε η θεσµική απεξάρτηση από κοµµατι-
κούς µηχανισµούς µε την κατάργηση παραταξιακών ψη-
φοδελτίων στις αρχαιρεσίες. Το δεύτερο και ουσιαστικό-
τερο βήµα είναι όµως η πλήρης ανεξαρτησία από το κόµ-
µα. Τα µέλη της διοίκησης της ΕΘΕΑΣ θα πρέπει να κρε-
µάσουν το κοµµατικό τους αµπέχονο και το πολιτικό τους 
κουστούµι στην κρεµάστρα του λόµπυ του ξενοδοχείου 
President κι αν εκλεγούν στο ∆Σ της ΕΘΕΑΣ να µην τα ξα-
ναφορέσουν. Το νέο 21µελές διοικητικό συµβούλιο που 
θα προκύψει στις 2 Απριλίου, δεν θα πρέπει να καταµε-
τράει κοµµατικά κουκιά, αποχρώσεις και εξαρτήσεις, αλ-
λά να προσµετράει συνεταιριστικές περγαµηνές, διοικη-
τικά προσόντα και προσωπική ακεραιότητα. Τίποτα άλλο. 
Οποιαδήποτε κοµµατική προσάρτηση θα οδηγήσει την Ε-
ΘΕΑΣ και τους συνεταιρισµούς κατευθείαν στο στόµα της 
κρατικής Σκύλας και στα νύχια της κοµµατικής Χάρυβδης. 
∆ηλαδή στην καταστροφή.

Μια κοµµατική και κρατικοδίαιτη ΕΘΕΑΣ δεν µπορεί να 
ηγηθεί του τόσο σηµαντικού ιστορικού ρόλου που καλεί-
ται να παίξει. Η αποτυχία ενός τέτοιου σχήµατος θα είναι 
δεδοµένη και µαθηµατικά προκαθορισµένη. Θυµηθείτε 
πώς απέτυχε η προηγούµενη διακυβέρνηση των συνεται-
ρισµών µέσα σε πακτωλούς χρηµατοδότησης και σε ποτα-
µούς επιδοτήσεων. Οι νέος αιώνας θα είναι πολύ απαιτη-
τικός για τη γεωργία και τους συνεταιρισµούς. Όµως, οι α-
γροτικοί συνεταιρισµοί της Ελλάδας του 21ου αιώνα – και 
η ελληνική γεωργία - δεν θα αντέξουν µια δεύτερη µεγά-
λη αποτυχία παρόµοια µε αυτή του προηγούµενου αιώνα. 

Η σηµερινή προσωρινή διοίκηση που θα οδηγήσει 
στις εκλογές και η νέα διοίκηση που θα προκύψει από 
τις αρχαιρεσίες του Σαββάτου, οι υποψήφιοι και η διοί-
κηση της ΕΘΕΑΣ που θα εκλεγούν, έχουν τεράστιο ιστο-
ρικό ρόλο και ευθύνη. Η ιστορία του ελληνικού συνε-
ταιριστικού κινήµατος ξαναγράφεται τώρα. Θα την ξα-
ναγράψει και η νέα ηγεσία της ΕΘΕΑΣ. 

Εκλογές ΕΘΕΑΣ: Προς τους Νέους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του 21ου Αιώνα

*Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Γεωργικών Επιστηµών (SLU), 

Άλναρπ-Σουηδία

ΑΡΘΡΟ
ΤOY ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Επιστροφή για τους 
Μικρούς Οινοποιούς 
Μετά από δύο χρόνια µη δυνατότητας εκθέσεων 
µε φυσική παρουσία, ο Σύνδεσµος Μικρών 
Οινοποιών Ελλάδος προσκαλεί ξανά 
επαγγελµατίες του χώρου και λάτρεις του 
κρασιού από κάθε κλάδο και κάθε 
ενδιαφερόµενο να δοκιµάσουν νέα οινικά 
προϊόντα και να διαπιστώσουν από κοντά το 
πάθος και το µεράκι των µικρών παραγωγών από 
όλη την ελληνική περιφέρεια. Η έκθεση θα 
πραγµατοποιηθεί στο κέντρο Πολιτισµού 
«Ελληνικός Κόσµος» στον Ταύρο το διήµερο 3 
και 4 Απριλίου µε τη συµµετοχή 53 οινοποιείων. 
Οι ώρες επισκέψεων είναι 11:00 µε 19:00 και 
προσφέρεται έκπτωση αν αγοραστεί εισιτήριο 
εισόδου και για τις δύο ηµέρες. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.krasiagr.com.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Επιστροφή µετά από δύο 

χρόνια φυσικής παρουσίας 
σηµατοδοτείται φέτος για το 
φόρουµ των ∆ελφών, το οποίο 
θα διεξαχθεί µε 760 
επιβεβαιωµένους οµιλητές από 
36 χώρες την Τετάρτη 6 
Απριλίου.

Από 6 έως 8 Απριλίου 
το 7ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο 
∆ηµητριακών, στο ξενοδοχείο 
ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα 
από µια µακρά µη εθελοντική 
παύση 2 ετών λόγω πανδηµίας.

∆ίµηνη αναβολή για τις 15-17 
Μαΐου για τη διεθνή έκθεση 
κρασιού Prowein 2022, λόγω 

της πορείας της πανδηµίας 
στην Γερµανία.

Τριήµερο συµπόσιο µε θέµα 
τη µετασυλλεκτική διαχείριση 
φρούτων, λαχανικών, βοτάνων 
και λουλουδιών θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 29 
Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου για 
πρώτη φορά στη Λεµεσό της 
Κύπρου, από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο. 

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. 

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

Οι 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.

Από 6 έως 10 Νοεµβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί η µεγάλη 
έκθεση SIMA 2022, που κλείνει 
φέτος τα 100 
της χρόνια. Περισσότερες 
πληροφορίες: simaonline.com

Μεταφέρθηκε για το 2023 η 
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του 
Βερολίνου, όπως ενηµερώνει το 
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο.

Ο διαγωνισµός 
ελαιολάδου Athena 
7 µε 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.

ΣΗΤΕΙΑ

Στις 5-7 Απριλίου 
η διεθνής έκθεση 
Fruit Logistica

Μία από τις µεγαλύτερες 
εµπορικές εκθέσεις τροφίµων 
στο κόσµο, η Fruit logistica, 
θα πραγµατοποιηθεί και 
φέτος στο Βερολίνο στο 
Berlin ExpoCenter από τις 5 
έως τις 7 Απριλίου. Ο 
εκθεσιακός χώρος, µε 
συνολικό εµβαδόν 190.000 
τ.µ. θα γεµίσει για 3 µέρες µε 
περισσότερους από 3.300 
εκθέτες και 72.000 
επισκέπτες από ολόκληρο 
τον κόσµο, µε την συντριπτική 
πλειοψηφία των επισκεπτών 
να αποτελούν επαγγελµατίες 
που παράγουν και εξάγουν 
οπωροκηπευτικά προϊόντα. 
Οι εκθέτες χωρίζονται σε 4 
κατηγορίες, ανάλογα µε την 
κύρια ενασχόλησή τους. Κάθε 
επισκέπτης µπορεί να 
συνοµιλήσει µε παραγωγούς, 
πάροχους υπηρεσιών 
µάρκετινγκ και social media, 
επαγγελµατίες στον κλάδο 
της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και εταιρίες συσκευασίας, 
τυποποίησης και ασφάλειας 
τροφίµων.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΤΑΥΡΟΣ

Από 4 Απριλίου έως 3 Ιουνίου 
αιτήσεις Φορέων Παροχής 
Γεωργικών Συµβουλών ώστε να 
µπορούν να συµµετέχουν στο 
Μέτρο 2.1, που επιδοτεί τους 
Φορείς για να προσφέρουν 
δωρεάν συµβουλές σε αγρότες.

Ενστάσεις έως 14 Απριλίου 
κατά των αποτελεσµάτων ελέγχων 
µέσω τηλεπισκόπησης, καθώς 
και ελέγχων για τη πληρωµή των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Έως 15 Απριλίου αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά, µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) 
η υποβολή των αιτήσεων στήριξης 
για το πρόγραµµα µείωσης 
της Νιτρορύπανσης. 

Μέχρι 15 Απριλίου αιτήµατα 
πληρωµής των δικαιούχων 
Σχεδίων Βελτίωσης, προς 
αποφυγήν απένταξης.

Έως τις 15 Απριλίου και µόνο 
τα ηλεκτρονικά αιτήµατα 
τροποποιήσεων και µεταβιβάσεων 
έτους εφαρµογής 2022 της 
δράσης Κοµφούζιο.

Έως 30 Σεπτεµβρίου υποβολές 
αιτήσεων για τη δράση 
Καινοτοµίας και Πράσινης 
Μετάβασης στη Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων.

ΖΑΠΠΕΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Τα πάντα για 
τις υπερτροφές 
στις 6-10 Απριλίου

Το φεστιβάλ Υπερτροφών και 
Προϊόντων Υγιεινής ∆ιατροφής 
είναι πλέον γεγονός και έρχεται στο 
προαύλιο χώρο του Ζάππειου 
Μεγάρου το τετραήµερο 6 µε 10 
Απριλίου. Το ωράριο της 
εκδήλωσης θα είναι διευρυµένο, 
καθώς οι πύλες του φεστιβάλ θα 
είναι ανοιχτές για τους επισκέπτες 
καθηµερινά από τις 10 το πρωί έως 
τις 8 το βράδυ. Οι διοργανωτές σας 
προσκαλούν να γνωρίστε δεκάδες 
προϊόντα υπερτροφών και να 
ενηµερωθείτε για τις ευεργετικές 
τους ιδιότητες από τους ίδιους τους 
παραγωγούς τους. Θα τηρηθούν 
όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα 
έναντι του Covid 19. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
stayhappening.com/e/superfoods-
festival.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 150 προβατα Λακον γαλακτοπαρα-
γωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες και 10 
κριάρια, περιοχη Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται 200 αρµεγόµενα πρόβα-
τα γερµανικά µε Λακον , περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6944/050976,6937/510240.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 
έγκυες στην 2η γέννα υψηλών αποδόσεων σε 
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 150 γίδια στην Ριτσώνα Χαλκίδας, 
τιµή συζητήσιµη.Tηλ.6934/287105.

Πωλούνται αρνιά θηλυκά και αρσενικά. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµασκού.
Τηλ.6974/638271.

Πωλούνται 300 πρόβατα Λακον µε Ασαφ 
.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µε τα δικαιώµατά τους.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 150 γίδια ετοιµόγεννα.
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, 
ράτσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και 
γεννηµένες.Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 12 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης, 
περιοχή Εδεσσας.Τηλ.6977/259943.

Πωλούνται 15 µοσχίδες ελληνικής εκτροφής 
ποιότητας Α εκ των οποίων οι 7 είναι έγκυες. 
Τηλ. 6947/728582.

Πωλούνται µοσχαράκια από 4 έως 6 µηνών 
ελληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακε-
δονίας.Τηλ 6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες καθαρόαιµες ρά-
τσας αγγλονούµπια Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται ένα κριάρι χιώτικο 2 ετών για αυ-
ξηµένη απόδοση γαλακτοπαραγωγής.Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρνάδες χιώτικες για µεγάλες απο-
δόσεις. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 5 αρσενικά κατσίκια καθαρόαιµα 
γνήσια ανγκλονούµπια.Τηλ.6955/316314.

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, ρά-
τσας Holstein υψηλών αποδόσεων,έγκυες στη 
δεύτερη γέννα σε πολύ καλή τιµή,περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6974/930677..

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

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική 
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση απο 20 
έως 40 κιλά ζώου βάρους.Τηλ.6974/431615.

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.

Πωλούνται 100 πρόβατα Γερµανοχιώτικα γεν-
νηµένα µε 100 αρνιά. Τιµή 5.000 ευρώ. 

Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών, 
περιοχή Πρεβεζας.Τηλ.2683/061397.

Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών, 
περιοχή Πρεβεζας.Τηλ.2683/061397.

Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια πε-
ριοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται 280 πρόβατα Ασαφ και Λακον 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6934/102401.

Πωλούνται 370 γίδια στην περιοχή Θήβας.Tηλ 
6974/170043.

Πωλούνται 10 µοσχάρια Λιµουζίν 350 κιλά και 
άνω το καθένα, 14 µηνών.Τηλ.6980/048507.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958..

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού σε σακιά, 
παράδοση σε όλη την Ελλάδα, από 10 τόνους.
Τηλ.6974/567958.

Πωλείται τριφύλλι µαζί µε χόρτο σε 120 µικρά 
δέµατα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθάρι για ζω-
οτροφή γύρω στα 500 κιλά.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται σιτάρι για ζωοτροφή γύρω στα 400 
κιλά.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέµα-
τα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

Πωλούνται τριφύλλια, ενσίρωµα, τριφύλλι 
µπάλα µικρή , άχυρα και καλαµποκιές . µε δυ-
νατότητα παράδοσης. Τηλ.6976/860425.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας ΥΛΙΚΗ 
καθαρισµένος Α ποιότητας Τηλ.6972/271604.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες διαθέσιµα από τέλη Μαΐου. Τηλ. 
6947/509187.

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.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή 
λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δεν-
δρώδη.Τηλ.6948/423151. 

Πωλείται µέλι φετινής σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βίκος, τριφύλλι, σανός, άχυρα, µικρές 
µπάλες 30 κιλών αρίστης ποιότητας. 

Πωλoύνται 2 τόνοι βρώµης για ζωοτροφές, πε-
ριοχή Φαρσάλων.Τηλ.6944/985675.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

Πωλείται σανός βρώµης προς 0,20 λεπτά 
το κιλό συν ΦΠΑ και τριφύλλι προς 0,20 λε-
πτά το κιλό συν ΦΠΑ, περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται 300 µικρές µπάλες τριφυλλιού, πε-
ριοχή Φθιώτιδα.Τηλ.6976/226113

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτικό 
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµα-
θίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6972/622233 και 6972/648989.

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

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.

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

Zητείται σύµβουλος ακίνητης περιουσίας 
από κτηµατοµεσιτική εταιρεία ως συνεργά-
της σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500

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

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 ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλεως µε 
απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

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.

Πωλείται οικόπεδο 650-700 τ.µ., περιοχή Κο-
ρινθίας. Τιµή 10000 ευρώ. Τηλ.6937/030859.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στην 
Λαµία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρασκευ-
ής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 1.700 
ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 ευ-
ρώ ανά στρέµµα µε δικαίωµα σε γεώτρηση.
Τηλ.6976/896021.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,800 µέτρα από την Εγνατία Οδό.
Τηλ.6949/474535. 

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 400 
στρεµµάτων, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδει-
οδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε 
ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσ-
σαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος,µε υποσταθµο της ∆εή,ιδανικό για φωτο-
βολταικά,καλλιέργειες,εκµετάλευση.Τιµή ανά-
λογως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων 
-Λούτσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. 
Τηλ.6942/228503.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα προς ενοικίαση 
από αµυγδαλιές,φυστικιές και καρυδιές.
Τηλ.6938/347469,6986/761819.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προ-
βάτων και κατσικιών µήκους 3 µέτρων,τεµάχια 
14, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και 
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται τροχοφόρο βυτίο 3,5 τόνων για 
µεταφορά νερού, περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κο-
πής 5 τόνους την ώρα.Περιοχή Λάρισας.Τηλ. 
6974/567958. 

Πωλείται τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 1300 
ώρες εργασίας,περιοχή Φαρσάλων,τιµή 8.300 
ευρώ. Κος Αλέξανδρος.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών 
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτιδας.
Τηλ.6983/738450.  

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κα-
τάσταση, περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.  

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 1000 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 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 παγί-
δα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη τα-
ΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυ-
τόµατο 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 καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

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

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.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

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

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

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

Πωλoύνται σωλήνες γαλβανιζε 200 µετρων,4 
ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

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

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

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή 
κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

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

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πε-
τρελαίου.Τηλ.6944/614947.

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας 
BG.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται αγροτικό όχηµα NISSAN περιοχή 
Κορινθία, Τηλ.6944/624443.

Πωλείται καλαµποµάχαιρο Capello 6αρι 
σπαστό µοντέλο του 2007.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

Πωλείται ηλιοµάχαιρο 5αρι µοντέλο 90.Περι-
οχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται αγροτικό Mercedes για µεταφορά σι-
λό.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Claas 98αρα Maxi.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

Πωλείται αναβατόριο µήκους 4 µέτρων µε 
ταινία τακουνάκι, µοτέρ 2 ίππων, ολοκαίνουριο.
Τηλ.6975/511716.

Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απεριόριστο βο-
σκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αιγοπρόβα-
τα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος Θεό-
δωρος.Τηλ. 6947/404701.

Πωλείται γερανός παπαγαλάκι µε ανυψωτική 
ικανότητα 1.600 κιλά.Ιδανικό για τρακτέρ και 
φορτηγό.Τηλ.6948/804662.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατά-
σταση.Tηλ.6978/554824.

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή 

εκπαίδευση στο εξωτερικό προ-

σφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοπο-

θέτηση καινούργιων και µεταχειρι-

σµένων αρµεκτικών µηχανηµάτων 

µε στόχο τη µείωση χρόνου άρµε-

ξης, σωµατικών κυττάρων, µικρο-

βίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την 

αύξηση παραγωγή γάλακτος, λί-

πους και πρωτεΐνης.

ΤΗΛ.: 6989/977779



Agrenda

ΤΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ

Έτοιµη να υποδεχθεί κριτές και ελαι-
όλαδα από κάθε γωνιά της γης είναι 
η Σητεία της Κρήτης, η οποία θα φι-
λοξενήσει τον 7ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
Ελαιολάδου, «Αthena International 
Olive Oil Competition», στις 7 µε 9 
Απριλίου 2022, ενισχύοντας περαι-
τέρω την άρρηκτη διασύνδεσή της 
µε το ελαϊκό γίγνεσθαι. Τα προεόρ-
τια του διαγωνισµού ξεκίνησαν από 
την Αθήνα, σε ειδική εκδήλωση που 
έγινε στις 31 Μαρτίου. Εκεί οι διοργα-
νωτές παρουσίασαν τα βασικά σηµεία 
του διαγωνισµού που αποκτά πλέον 
χαρακτηριστικά πιστοποίησης ποιό-
τητας και όχι απλά αξιολόγησης των 
δειγµάτων.

Πάνω από 550 εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα από όλο τον κόσµο θα αξι-
ολογηθούν από διεθνή κριτική επιτρο-
πή 30 δοκιµαστών, σύµφωνα µε αυ-
στηρά πρωτόκολλα που εγγυώνται το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι κριτές, 
κατά τα 2/3 ξένοι, έρχονται στη Σητεία 
από 13 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται 
για σηµαντικές προσωπικότητες του 
ελαιολάδου, οι οποίοι εκτός από τη 
διαδικασία αξιολόγησης, θα συµµε-
τάσχουν στο πλούσιο πρόγραµµα της 
οργανωτικής επιτροπής που στόχο έ-
χει την προβολή του ελαιολάδου Ση-
τείας µέσα από την ιστορία, τον πολι-
τισµό και τη γαστρονοµία της περιο-

χής. Όντας συνυφασµένη ιστορικά, 
πολιτιστικά και οικονοµικά µε την ε-
λιά, η Σητεία ετοιµάζεται να υποδεχθεί 
τον διαγωνισµό αναδεικνύοντας τό-
σο την πολύτιµη κληρονοµιά (από τη 
Μινωική Κρήτη, στον σηµερινό δήµο 
που αποτελεί Παγκόσµιο Γεωπάρκο 
της UNESCO) όσο και την αναγκαιό-
τητα στήριξης της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, που στην εποχή µας είναι 
πιο σηµαντική από ποτέ. Το σητεια-
κό ελαιόλαδο χαίρει πολλαπλών δι-
ακρίσεων, ενώ η Προστατευόµενη Ο-
νοµασία Προέλευσης «Σητεία Λασιθί-
ου Κρήτης» αποτελεί ένα από τα πλέ-
ον αναγνωρισµένα εµπορικά σήµατα 

στις διεθνείς αγορές και ενσαρκώνει 
τις µοναδικές ιδιότητες του εξαιρετικού 
φινετσάτου ελαιολάδου που παράγει 
η περιοχή. Να αναφερθεί ότι τα σχε-
δόν 3 εκατ. ελαιόδεντρα, αποκλειστι-
κά ποικιλίας Κορωνέικη, καλύπτουν 
πάνω από 140.000 στρέµµατα, µε ε-
τήσια παραγωγή από 10.000 µέχρι 
15.000 τόνους ελαιολάδου.

Ο διαγωνισµός συνδιοργανώνεται 
από τον ∆ήµο Σητείας, το Επιµελητή-
ριο Λασιθίου, τον Οργανισµό Ανάπτυ-
ξης Σητείας και την εταιρεία Vinetum 
υπό την αιγίδα των υπουργείων Ναυ-
τιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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Νέα κατηγορία
Μια νέα τάση είναι τα αρω-
µατισµένα ελαιόλαδα, που 
αξιολογούνται φέτος στο 

διαγωνισµό σαν ξεχωριστή 
κατηγορία

Στο σύστηµα Άρτεµις 
όλοι οι αυγοπαραγωγοί
Mε στόχο να επιτευχθεί η 
διαδικτυακή σύνδεση µε τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα καλούνται να εγγραφούν 
στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
«Άρτεµις» οι αυγοπαραγωγοί της 
χώρας. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
µονάδες παραγωγής αυγών, 
κέντρα συλλογής και συσκευασίας 
αυγών, µονάδες µεταποίησης 
καθώς και εµπόρους λιανικής 
και χονδρικής πώλησης (που 
εµπορεύονται περισσότερα 
από 800.000 αυγά ετησίως).

Η φέτα Καλαβρύτων
γιορτάζει τα 50
Ο αγροτικός συνεταιρισµός 
Καλαβρύτων γιορτάζει τα 50 χρόνια 
παραγωγής βαρελίσιας φέτας. Η 
κεντρική εκδήλωση έγινε την Κυριακή 
27 Μαρτίου στο σαλέ του 
Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων, 
ενώ είχε προηγηθεί ένα πλούσιο 
τριήµερο εκδηλώσεων µε 
οικοδεσπότη τον αεικίνητο επικεφαλής 
του συνεταιρισµού Καλαβρύτων, 
Παύλο Σατολιά, πρόεδρο της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ και εκ των πρωτεργατών 
της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας.

Μέτρα στήριξης σε αλιεία 
λόγω πολέµου Ουκρανίας 
Η Κοµισιόν αποφάσισε από τις 25 
Μαρτίου να ενεργοποιήσει 
έκτακτα µέτρα στήριξης τοµέων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο 
πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Ο µηχανισµός 
κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) θα 
επιτρέψει στα κράτη να χορηγούν 
αποζηµίωση για διαφυγόν 
εισόδηµα καθώς και «ενίσχυση 
αποθήκευσης» σε Ο.Π..

Στηρίζουν πρωτογενή
Μπάρµπα Στάθης και ΑΓΣ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά 
συνεχίστηκε η συνεργασία της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και της Μπάρµπα Στάθης επί του 
εξειδικευµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε αποδέκτες 125 
παραγωγούς που συνεργάζονται 
συµβολαιακά µαζί της. Η εταιρεία 
προχώρησε για 3η χρονιά στην 
προκήρυξη δύο υποτροφιών για το 
ΕΠΑΛ της Σχολής, µε δικαιούχους 
µαθητές, των οποίων οι οικογένειες 
έχουν τρία έτη συµβολαιακή. 

Στην Σητεία, τα σχεδόν 3 εκατ. ελαιόδενδρα, αποκλειστικά ποικιλίας Κορωνέικη, καλύπτουν πάνω από 
140.000 στρέµµατα γης, µε ετήσια παραγωγή που κυµαίνεται από 10.000 µέχρι 15.000 τόνους ελαιολάδου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Το ελαϊκό γίγνεσθαι
ανταμώνει στη Σητεία
Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος η Σητεία, 
που φιλοξενεί τον 7o διαγωνισμό ελαιολάδου Athena

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

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λει-
τουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότη-
τας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται σκαλιστήρι της ΒΙΟΓΕΜ µαζί µε λι-
πασµατοδιανοµέα 5σειρο τιµή 1800 ευρώ.
Τηλ.6937/436309.

Πωλείται λιπασµατοδιαδιανοµέας,2 φτερωτές 
χωρητικότητας 900 λίτρα στα 850 ευρώ. Τηλ. 
6937/436309.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 100αρι R3 
EVO µε 7000 ώρες χρήσης, περιοχή Έδεσσας.
Τηλ.6977/259943.

Πωλoύνται σπαρτική µηχανή, δισκοβάρνα, 
κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, 
καρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονό-
υνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυ-
νο,Tηλ.6972/307674.

Πωλείται πρέσα χορτοδεσίας µάρκα Welger 
530 µε σχοινί. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 Raggar. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες µε inox τσι-
γκέλια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

Πωλείται πνευµατική µηχανή 4 σειρών µε δί-
σκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και καλαµποκιού 
µάρκας monocent. Έτος κατασκευής 2000. 
Τηλ.6972/872921.

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επι-
σκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κο-
χλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ 
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµικού.
Τηλ.6978/308061

Πωλείται αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24 και 
σπαρτική Βαµβακιού (Μatermacc 4 σειρών).
Τηλ.6932/359820.

Πωλείται φυτευτική µηχανη ιταλική Flosysτem 
µάρκας ΑΤΜΑ.Τηλ. 6907/607620.

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται καλλιεργητής για τρακτέρ µέχρι 
35 ίππους, αχρησιµοποίητος, περιοχή Νεµέας.
Τηλ.6977/394031.

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και πρέσα δενδροκοµικιά συρόµενη.Τηλ. 
6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110, αλέτρι Γκλα-
βάν 4υνο,δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα, ρίπερ και 
ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310/715037.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι,άροτρο 
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων,πνευµατική µη-
χανή  pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο gaspardo, 
σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-
κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133. 

Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620 
Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519. 
Τηλ.2310/711133. 

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6945/434127.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.
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Δράση επί τρία 
στην Ευρώπη
Τσάμπιονς, Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν 
την ερχόµενη εβδοµάδα µε τα πρώ-
τα παιχνίδια της προηµιτελικής φά-
σης. Στο Τσάµπιονς Λιγκ, η πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι αντι-
µετωπίζει την οµάδα µε τα περισ-
σότερα τρόπαια (13) τη Ρεάλ Μα-
δρίτης την Τρίτη 5 Απριλίου. Την 
ίδια ηµέρα η Μπενφίκα υποδέχε-
ται τη Λίβερπουλ, µε ξεκάθαρο φα-
βορί τους «κόκκινους» του Γιούρ-
γκεν Κλοπ. Την επόµενη ηµέρα, 
η Μάντσεστερ Σίτι θα αναµετρη-
θεί µε την Ατλέτικο Μαδρίτης και 
η έκπληξη του θεσµού Βιγιαρεάλ, 
φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου.

∆υνατά παιχνίδια περιλαµβάνει 
και το πρόγραµµα των προηµιτε-
λικών του Γιουρόπα Λιγκ που δι-
εξάγονται την ερχόµενη Πέµπτη 
7 Απριλίου. Ξεχωρίζουν οι αναµε-
τρήσεις των φαβορί για την κατά-
κτηση του θεσµού, καθώς η Λει-
ψία αντιµετωπίζει την Αταλάντα 
και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την 
Μπαρτσελόνα. Στα άλλα δύο µατς, 
η Γουέστ Χαµ αντιµετωπίζει τη Λυ-
ών και η Μπράγκα τη Ρέιντζερς. 

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον 
και στο Κόνφερενς Λιγκ, λόγω 
της συµµετοχής του ΠΑΟΚ. Στην 
προηµιτελική φάση αντιµετωπίζει 
τη Μαρσέιγ, η οποία είναι φαβο-
ρί για την κατάκτηση του κυπέλ-
λου, µαζί µε τη Ρόµα και τη Λέστερ.

Συµπληρώθηκε το παζλ για το Παγκόσµιο Κύπελλο 
του Κατάρ, αφού προστέθηκαν επτά οµάδες, πέντε 
από Αφρική και δύο από Ευρώπη, στις 20, που είχαν 
ήδη προκριθεί, άρα σύνολο 27. Οι οκτώ επικεφαλής 
των οκτώ οµίλων θα είναι: Κατάρ, Βραζιλία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία. 

Ραντεβού στο Κατάρ
για 27 ομάδες  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 17.15 Novasports 2HD

Ιωνικός – Βόλος 18.15 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (NBA)

Φιλαδέλφεια 76ερς – Σάρλοτ Χόρνετς 19.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λέστερ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετςσ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα 17.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 20.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 17.15 Novasports 2HD

Ιωνικός – Βόλος 18.15 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (NBA)

Φιλαδέλφεια 76ερς – Σάρλοτ Χόρνετς 19.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λέστερ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετςσ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα 17.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 20.00 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 2 Απριλίου

Κυριακή 3 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στο καλαµπόκι, 
η τιμή παρέρχεται 
η συνδεδεμένη 
ενίσχυση μένει  

Γίνεται τελικά       
να είσαι γραμμένος 
και στον ΣΕΒ 
και στην ΕΘΕΑΣ;

Αρχαιρεσίες  
με σπόνσορα 
πρόγραμμα 
προβολής της ΕΕ 

Επόµενη στάση Αυστραλία
Το πρωτάθληµα µετά τη Σαουδική 
Αραβία ταξιδεύει για την 
Αυστραλία, όπου θα διεξαχθεί το 
Grand Prix Αυστραλίας στην πίστα 
του Άλµπερτ Παρκ στη 
Μελβούρνη το 3ήµερο 8-10 
Απριλίου. Ακολουθεί µία 
εβδοµάδα ανάπαυση και η 
Formula 1 επιστρέφει στην 
Ευρώπη και στην πίστα της Ίµολα 
για τον Grand Prix Εµίλια Ροµάνια, 
το 3ήµερο 22-24 Απριλίου.

Τελικοί στο Μαϊάµι
Αυτή την Κυριακή διεξάγονται 
οι τελικοί σε άνδρες και γυναίκες 
στο Όπεν του Μαϊάµι στο τένις. 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν 
κατάφερε να προκριθεί στους 
«16» της διοργάνωσης καθώς 
έχασε από τον Κάρλος Αλκαράθ, 
που έφτασε δεύτερη φορά στην 
καριέρα του στα προηµιτελικά 
του τουρνουά των ΗΠΑ, νικώντας 
ξανά τον 23χρονο Έλληνα.

Εκτός µάχης η ΑΕΛ
Εκτός διεκδίκησης ανόδου 
τέθηκε ε η ΑΕΛ. Οι «Βυσσινί» 
ηττήθηκαν 2-0 από την Ξάνθη, η 
οποία στο αντίστοιχο παιχνίδι του 
πρώτου γύρου είχε χάσει 4-0 στο 
Αλκαζάρ και ξεκινούσε τον… 
κατήφορό της. Αν και αδιάφοροι 
βαθµολογικά οι Ακρίτες, βγήκαν 
νικητές, πήραν «εκδίκηση» και 
οδήγησαν τη Βέροια στο +11. 
Επόµενο παιχνίδι για την οµάδα 
της Θεσσαλίας µε τον Θεσπρωτό 
στις 3 Απριλίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ζεστό συντηρείται το ενδεχόμενο η τιμή πα-
ραγωγού για το αρνί να προσεγγίσει τα 8 
ευρώ το κιλό στο σφαγείο ως τη Μεγάλη Ε-
βδομάδα, δεδομένης της έλλειψης που δι-
απιστώνουν κτηνοτρόφοι και σφαγείς την 
περίοδο αυτή. Προς το παρόν η αγορά κι-
νείται στη ζώνη των 5,5 ευρώ για τα αρνιά 
(μέχρι 8-9 κιλά) και των 7 ευρώ το κιλό για 
τα κατσίκια (μέχρι 7 κιλά), με τον βασικό ό-
γκο να κατευθύνεται για εξαγωγή.

Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η ζήτηση 
για το ελληνικό Πάσχα, με την αγορά να 

δραστηριοποιείται πιο έντονα κατά παρά-
δοση το τελευταίο δεκαήμερο πριν την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, οι τι-
μές αυτές, οι οποίες είχαν επιτευχθεί τα Χρι-
στούγεννα έρχονται να «μπαλώσουν τρύ-
πες» στα οικονομικά των κτηνοτροφικών 
μονάδων, αφήνοντας ανεπαίσθητα περι-
θώρια κέρδους στους παραγωγούς. Ενδει-
κτικό είναι και το ότι ήδη οι κτηνοτρόφοι 
στέλνουν στο σφαγείο τα «παλιά πρόβα-
τα», 10 ετών, τα οποία συνήθως σφάζονται 
το καλοκαίρι, λόγω κόστους ζωοτροφών.

Λίγα τα 8 ευρώ για το αρνί το Πάσχα
 Μεγάλες ελλείψεις στην αγορά, μικρά περιθώρια κέρδους κτηνοτρόφων  

 Στο σφαγείο τα πρόβατα 10 ετών, λόγω του υψηλού κόστους των ζωοτροφών
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Σ 
την αγορά μας οι τιμές εξαγωγής 
σκληρού σίτου κυμαίνονται στα 
500 ευρώ ο τόνος FOB, εντού-
τοις η προσφορά είναι πολύ μι-

κρή κυρίως λόγω των χαμηλών αποθεμά-
των. Λογικά έτσι θα πάμε προς τη νέα σο-
δειά, η οποία είναι όψιμη. Οι τιμές της Φό-
τζια ανέκαμψαν κατά 10 ευρώ ο τόνος, με 
τα ποιοτικά σιτάρια να διαπραγματεύεται 
στα 545-550 ευρώ ο τόνος.

 Στην εγχώρια αγορά βάμβακος είναι 
όλα παγωμένα, καθώς οι εκκοκκιστές προ-
σπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Η προσφο-
ρά για τη νέα σοδειά είναι σχεδόν μηδενι-
κή, αλλά και η ζήτηση έχει κάπως μετριά-
σει. Τα βαμβάκια της νέας σοδειάς πιάνουν 
τα 120 σεντς ανά λίμπρα. Παράλληλα οι πα-
ραγωγοί προς ώρας δεν κλείνουν δυναμικά 
τιμές στα σύσπορα. Χρηματιστηριακά, η τά-
ση παραμένει ανοδική και ενισχύεται από 
την περίπτωση να έχουμε στροφή των πα-
ραγωγών (στις ΗΠΑ) σε άλλες καλλιέργειες. 

 O πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυ-
ρώσεις κατά της Ρωσία άλλαξαν την ισορ-
ροπία στην αγορά οπωροκηπευτικών της 
ΕΕ. Σύμφωνα με τον Incofruit - Hellas, «οι 
πολεμικές συγκρούσεις προκάλεσαν εκτρο-
πή προς την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
των φρούτων και λαχανικών - ειδικότερα 
εσπεριδοειδών - που τρίτες εκτός ΕΕ χώρες 
εξάγουν παραδοσιακά στη Ρωσία (Μαρόκο, 
Τουρκία, Αίγυπτος κ.α) και προς Ουκρανία, 
Λευκορωσία. Ήδη παρουσιάζεται μια επι-
βράδυνση της κατανάλωσης φρέσκων προ-
ϊόντων έως και 10% σε όλη την Ευρώπη. 

Ανέκαμψε 10 
ευρώ το σκληρό 
στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/03 24/0302/03

539,75
556,48

17/03

552,65
559,45

31/03

547,31

Σφαγές
Τέτοια εποχή κάθε χρόνο γίνονται 

αρκετές σφαγές μικρών ζώων, 
λόγω του Πάσχα των Καθολικών, 
αλλά και του Ορθόδοξου Πάσχα

Όψιμα 
Πολλά αρνάκια που γεν-
νήθηκαν όψιμα, από το 

Δεκέμβριο έως το Μάρτιο, 
χάθηκαν λόγω συνθηκών

Εξαγωγές
Προς το παρόν η αγορά κινείται 

στα 5,5 ευρώ για τα αρνιά (μέχρι 
8-9 κιλά) και στα 7 ευρώ το κιλό 

για τα κατσίκια (μέχρι 7 κιλά)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

381

297

288

3,25

497,80

1653,60

22,54

106,07

142,47

125,19

397

317

324

3,27

515,30

1658,60

23,13

106,80

140,37

128,20

435

405

372

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

440

405

390

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

440

407

383

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

434

385

359

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

17/03

119,06 118,75 117,75 122,13

525 525 530 530

24/02 02/03 10/03 24/03

130,00

540

31/03

550

140,20

Τιμή παραγωγού 
σφάγιο
(ευρώ το κιλό)

Αρνί 5,5

Κατσίκι 7
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Νέα υψηλά στις τιµές φετινής και νέας σοδειάς βάµβακος 

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
140,00  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

385

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
450

400

350

300

250

200

150

359

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,56

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Άλµα ανόδου στην αγορά βάµβακος µε 
την τιµή να ενισχύεται σε υψηλά περιόδου 
140 σεντς η λίµπρα και την τεχνική 
εικόνα να προϊδεάζει διατήρηση υψηλών.

Ενισχύεται κατά 10 ευρώ ο τόνος 
η τιµή του σκληρού σίτου στην αγορά 
της Φότζια, όσο τα αποθέµατα 
εξαντλούνται.

∆ιορθώνει από τα πρόσφατα υψηλά 
η τιµή για το καλαµπόκι, που 
διατηρείται ωστόσο στην πάνω 
πλευρά του εύρους. 

Μικρή υποχώρηση έπειτα από ένα 
πρωτοφανές ράλι στην αγορά 
κριθαριού, όσο το βυνοποιίσιµο 
φορτώνεται µε 410 ευρώ ο τόνος.  

Στα 3,56 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να βρίσκει 
πάτηµα ανόδου στα σπορέλαια.

31
∆ΕΚ

550

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

145.00

140.00

135.00

130.00

125.00

IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
31

IΑΝΟΚΤ
31

ΟΚΤ
31

ΜΑΡ
31

ΦΕΒ
31

ΝΟΕΝΟΕ
31

∆ΕΚ
31

IΑΝ
31

ΟΚΤ
31

ΜΑΡ
31

ΦΕΒ
31

ΝΟΕ
31

∆ΕΚ
31

IΑΝ
31

ΜΑΡ
31

ΦΕΒ
31

ΝΟΕ
31

∆ΕΚ
31

IΑΝ
31

ΜΑΡ
31

ΦΕΒ
31

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την προσαρµογή του προγράµµατος 
Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθα-
ριού στα νέα δεδοµένα που δηµιουρ-
γεί για τους καλλιεργητές ο πόλεµος 
στην Ουκρανία ανακοίνωσε µε σχετι-
κή της ενηµέρωση η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία, που επισηµαίνει ότι θα κινηθεί 
«πέρα και άνω των συµβατικών υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από το Πρό-
γραµµα». Πρόκειται για µια πρώτη επί-
σηµη αναφορά σε διαβεβαιώσεις που 
είχαν δοθεί προφορικά σε παραγω-
γούς όλο το προηγούµενο διάστηµα, 
ότι δηλαδή η τελική τιµή για το κριθά-
ρι που θα παραδώσουν στις µονάδες 
παραγωγής βύνης, θα διαµορφωθεί µε 
ένα πριµ επί της τιµής των 18 λεπτών 
που δίνουν από πέρυσι τα συµβόλαια.

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Ι-
ούνιο τα αλώνια στο κριθάρι ξεκίνη-
σαν µε την αγορά να πληρώνει 18 µε 
19 λεπτά το κιλό, τιµή που σύντοµα ξέ-
φυγε στη ζώνη των 20-22 λεπτών το κι-

λό. Σ’ αυτή την περίοδο, η τιµή για ά-
χυρο κριθαριού αγγίζει τα 20 λεπτά, µε 
τον λιγοστό καρπό κριθαριού για κτη-
νοτροφική χρήση που έχει αποµείνει 
στα σιλό παραγωγών να φορτώνεται 
σε τιµή άνω των 30 λεπτών. Στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά, το κτηνοτροφικό κρι-
θάρι φορτώνεται στο λιµάνι της Ρουέν 
στα 354 ευρώ ο τόνος, ενώ το βυνοποι-
ήσιµο στα 410 ευρώ FOB Creil.

Για τα επερχόµενα αλώνια, είναι νω-
ρίς για ασφαλείς εκτιµήσεις, ωστόσο 
άνθρωποι της αγοράς εκτιµούν ότι δύ-
σκολα η αγορά θα επιχειρήσει απότο-
µο γύρισµα. Πάντως, στην περίπτωση 
του βυνοποιήσιµου η συγκυρία είναι 
πολύ πιο περίπλοκη και βαθιά, ξεφεύ-
γοντας από τις νέες νόρµες που επιβά-
λει η κατάσταση στην Ουκρανία. Η εν 
λόγω αγορά έχει υποστεί σε διεθνές ε-
πίπεδο µεταβολές που δύσκολα µπο-
ρούν να επιτρέψουν επιστροφή των 
τιµών για την πρώτη ύλη στα επίπεδα 
που ίσχυαν µέχρι και το 2020. Την πε-
ποίθηση ότι οι ισορροπίες στην αγορά 
κριθαριού και βύνης έχουν αλλάξει κα-

θοριστικά και για τις επόµενες σοδειές 
υιοθετούν αρκετοί θιασώτες της αγο-
ράς, που εντοπίζουν τον καταλύτη α-
νόδου στη γεωπολιτική και την Κίνα. 

Η ανακοίνωση της Αθηναϊκής ανα-
φέρει: «Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, το 
Πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργει-
ας Κριθαριού αποτελεί µια µακροχρόνια 
στρατηγική επιλογή που εξασφαλίζει την 
κάλυψη του συνόλου των αναγκών µας 
για εγχώρια παραγωγή µπύρας από ελ-
ληνικό κριθάρι […] Πρόθεσή µας είναι 
να κινηθούµε πέρα και άνω των συµβα-
τικών υποχρεώσεων που απορρέουν α-
πό το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλι-
έργειας, προσαρµόζοντας, σε συνεννό-
ηση µε τους συνεργάτες µας, την πολιτι-
κή µας στα νέα δεδοµένα στην αγορά».

Πέρα και άνω των συµβολαίων η Αθηναϊκή
 Στην ευρωπαϊκή αγορά το βυνοποιήσιµο κριθάρι φορτώνεται στα 410 ευρώ FOB Creil
 Η αγορά στο κτηνοτροφικό κριθάρι φτάνει σήµερα πάνω από τα 30 λεπτά το κιλό

Συσσώρευση στα νέα υψηλά 
όσο χτίζεται µοµέντουµ για 
νέο κύκλο ανόδου ήταν το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
αγοράς ελαιολάδου την 
περασµένη εβδοµάδα, κάτι 
που επικυρώνει µάλιστα και 
διαγωνισµός µε τον οποίο 
εδραιώνεται η βάση των 3,60 
ευρώ στην εγχώρια αγορά. 
Πλέον η ευρωπαϊκή αγορά 
έχει εµπεδώσει τη νέα 
πραγµατικότητα της 
περιορισµένης προσφοράς 
ηλιέλαιων και σπορέλαιων 
εν γένει, µε τις ισορροπίες 
µάλιστα στις διεθνείς αγορές 
των αγροτικών commodities 
να περιορίζουν σηµαντικά τα 
περιθώρια ανταγωνιστικότητας 
των λοιπών ελαίων έναντι του 
ελαιολάδου. Είναι ενδεικτικό 
ότι µε τις τιµές του ηλίανθου 
στις ευρωπαϊκές αγορές πέριξ 
των 1.000 ευρώ ο τόνος, 
από τα 350 µε 400 ευρώ ένα 
χρόνο πριν, οι εναλλακτικές 
στην αγορά εστιάζουν στα 
προϊόντα της ελιάς µε όλο και 
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα. 

∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΖΩΝΗ ΤΩΝ
3,60 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Είχαµε νέα υψηλά για τις τιµές συµβολαίων Μαΐου, 
Ιουλίου, ∆εκεµβρίου ‘22. Είναι αναµφισβήτητο πως 
το βαµβάκι έχει δυναµική, η οποία ενισχύεται από 
την πιθανότητα στροφής των παραγωγών σε άλλες 
καλλιέργειες. Παράλληλα κερδοσκοπικά κεφάλαια 
τοποθετούνται στην άνοδο, ενώ για τεχνικούς λόγους 
τα φιξαρίσµατα των κλωστηρίων σε ανοιχτά 
συµβόλαια αγοράς στηρίζουν το χρηµατιστήριο 
σε περίπτωση διόρθωσης. Αναµφίβολα και η ξηρασία 
στο Τέξας, σε συνδυασµό µε τη µικρότερη παραγωγή 
στην Ινδία βοήθησαν στην άνοδο. 

ΝEA ΥOΡKH
∆εν υπάρχει δραστηριότητα για άλλη µια 
εβδοµάδα,όσο οι εκκοκκιστές δεν προσφέρουν 
τη νέα σοδειά. Είναι λογική αντίδραση, καθώς το 
χρηµατιστήριο συνεχίζει να ενισχύεται, τα βαµβάκια 
δεν έχουν σπαρθεί ακόµα και παγκοσµίως η 
προσφορά ίνας έχει γίνει δύσκολη. Παράλληλα δεν 
υπάρχει µεγάλη ροή στα κλεισίµατα τιµών συσπόρου 
για τη νέα σοδειά, εποµένως και για τους εκκοκκιστές 
θα έχει ρίσκο να βγουν πωλητές χωρίς να γνωρίζουν 
το κόστος συσπόρου. Οι αγοραστές εµφανίζονται πιο 
χαλαροί σε σχέση µε τις προηγούµενες εβδοµάδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆ύσκολα η αγορά θα επιχειρήσει 
απότοµο γύρισµα, λένε οι αναλυτές.

ΠΕΡΥΣΙ
Τον περασµένο Ιούνιο στα 

αλώνια το κριθάρι είχε 

18-19 λεπτά και σύντοµα 

έπιασε τα 20-22 λεπτά 

Συνεδρίαση 30/03/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος '22 139,84 +3,03

Ιούλιος '22 136,20 +2,95
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Στα 38 µε 39 λεπτά το κιλό έ-
χει εδραιωθεί η τιµή για το ε-
ναποµείναν τριφύλλι στις α-
ποθήκες, όσο η προσφορά πα-
ραµένει σφιχτή µε σαφείς δυ-
σκολίες εφοδιασµού των µο-
νάδων. Ενδεικτικό της κατά-
στασης το γεγονός ότι δύσκο-
λα γεµίζει φορτηγό από µια 
µόλις αποθήκη, όσο οι κο-
πές τις νέας περιόδου προ-

γραµµατίζονται για το δεύ-
τερο µε τρίτο δεκαήµερο του 
Απριλίου.

Εκτιµήσεις ανθρώπων της 
αγοράς, θέλουν το νέο εύρος 
τιµών να διαµορφώνεται γύ-
ρω από τα 20 λεπτά το κιλό 
για τα χορτάρια και 22 µε 23 
για τα καθαρά, επίπεδα δη-
λαδή υψηλότερα από τα 15 
µε 16 λεπτά µε τα οποία ξε-

κίνησε η περσινή περίοδος.
Φυσικά όλα θα εξαρτηθούν 

από τις καιρικές συνθήκες, α-
φού αν τελικά µπουν οι χορ-
τοκοπτικές στα χωράφια κο-
ντά στο Πάσχα, τότε οι πα-
ραγωγοί θα έχουν κερδίσει 
µια επιπλέον κοπή, επιτρέ-
ποντας τελικά την εξασφά-
λιση µεγαλύτερων ποσοτή-
των στην αγορά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καλαµπόκι µε τουλάχιστον 30 
λεπτά το κιλό στα φθινοπωρινά 
αλωνίσµατα προαναγγέλλουν οι 
τελευταίες κινήσεις του εµπορί-
ου στους εγχώριους κάµπους, ό-
που ήδη γίνονται ζυµώσεις για 
σύναψη συµβολαίων µε παραγω-
γούς τόσο στην περίπτωση του 
καρπού όσο και για το ενσίρωµα. 

Οι πληροφορίες θέλουν το ε-
µπόριο να βρίσκεται σε επαφές 
µε καλά οργανωµένους παραγω-
γούς, στους οποίους προσφέρο-
νται κλειστά συµβόλαια για πα-
ράδοση του συνόλου της παρα-
γωγής στα 30 λεπτά το κιλό, ε-
νώ για το ενσίρωµα, οι αντίστοι-
χες συζητήσεις ανεβάζουν στα 
70 ευρώ ο τόνος (7 λεπτά το κι-
λό από 4,5 µε 6 που πληρώθη-
καν πέρυσι τον Αύγουστο) την 
τιµή για το ενσίρωµα. 

Η είδηση έρχεται από το µε-
γάλο παραγωγικό κέντρο ζωο-
τροφών της Βοιωτίας, όπου ό-
πως µεταφέρει στην Agrenda 
άνθρωπος της αγοράς, προς 
το παρόν οι παραγωγοί διστά-
ζουν να προχωρήσουν σε κά-
ποια σύµβαση. Ωστόσο, στους 
κάµπους της περιοχής που ξε-
κίνησε τα τελευταία 24ωρα η 
προετοιµασία των χωραφιών 
για την σπορά του καλαµπο-
κιού, αναµένεται να αυξηθούν 
τα στρέµµατα, µε την καλλιέρ-
γεια να κερδίζει έδαφος ένα-
ντι του ηλίανθου. Εκτιµήσεις 
θέλουν την αύξηση των στρεµ-
µάτων να προσεγγίζει το 20% 

συγκριτικά µε πέρυσι. Καταλύ-
της στην επιλογή αυτή των πα-
ραγωγών είναι και η προσµονή 
για συνδεδεµένη ενίσχυση, κά-
τι που όπως όλα δείχνουν (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 10) αναµένεται 
πως θα δροµολογηθεί τις επό-
µενες ηµέρες. Ένας πρόχειρος 
υπολογισµός στα κόστη της καλ-
λιέργειας, θέλει κοντά στα 240 
ευρώ το στρέµµα τις απαιτήσεις 
της καλλιέργειας, ωστόσο τα δε-
δοµένα αλλάζουν σε καθηµερι-
νή βάση, µε τη λίπανση να συ-
νιστά και τη µεγαλύτερη πρό-
κληση για τους παραγωγούς. 

Ωστόσο φαίνεται πως µε τα 30 
λεπτά το κιλό και εξασφαλίζο-
ντας υψηλές αποδόσεις, η καλ-
λιέργεια µπορεί να σταθεί µέ-
σα σε αυτό το περιβάλλον, κά-
τι που µέχρι ένα βαθµό εξηγεί 
και το ενδιαφέρον των παρα-
γωγών να επενδύσουν φέτος 
στην καλλιέργεια. 

Στο µεταξύ, η τιµή που δια-
µορφώνει τις τελευταίες ηµέ-
ρες η παραγωγή της περασµέ-
νης σοδειάς, προσεγγίζει τα 42 
λεπτά το κιλό, έχοντας ενισχυ-
θεί κατά 34% µέσα σε διάστηµα 
δυο εβδοµάδων. 

Στα 16 λεπτά το ενσίρωµα
Σηµαντική ενίσχυση καταγρά-

φει και η τιµή του ενσιρώµατος 
καλαµποκιού. Τις τελευταίες η-
µέρες, η τιµή για ενσίρωµα έ-
χει διαµορφωθεί στα 160 ευ-
ρώ ο τόνος, ήτοι 100 ευρώ πά-
νω από τα υψηλότερα επίπεδα 

που πλήρωσε η αγορά πέρυσι. 
Γενικά, οι ενδείξεις που θέλουν 

παγίωση των τιµών στα σιτηρά 
και το καλαµπόκι για τη σοδειά 
της νέας εµπορικής περιόδου, 
πολύ κοντά στα σηµερινά επί-
πεδα τιµών, πληθαίνουν, κάτι το 
οποίο φαίνεται πως ήδη έχει α-
ντιληφθεί το εγχώριο εµπόριο, 
που προσπαθώντας να προλά-
βει καταστάσεις, προσφέρει α-
πό τώρα συµβόλαια σε παραγω-
γούς προκειµένου να εξασφα-
λιστούν βασικές ανάγκες τους. 

Οι εξελίξεις και οι διεργασί-
ες στην αγορά τόσο του σκλη-
ρού σίτου και του κριθαριού όσο 
και του καλαµποκιού έρχονται 
να χτίσουν προσδοκίες για την 
πορεία των τιµών στα καλοκαι-
ρινά αλώνια, αλλά και να καθο-
ρίσουν τις επιλογές των αγρο-
τών στο κατώφλι των εαρινών 
σπορών. Μάλιστα, η Φότζια επέ-
στρεψε στην κορυφή των 550 
ευρώ ο τόνος, απέχοντας µό-
λις 10 ευρώ από το υψηλό πε-
ριόδου των 560 ευρώ για την 
πρώτη ποιότητα. 

Συµβόλαια για τη νέα σοδειά καλαµποκιού
Ενσίρωµα 70 ευρώ και σπυρί 300 ευρώ
Με 42 λεπτά οι φορτώσεις από τις αποθήκες παραγωγών και εµπόρων 

Με 39 λεπτά το περσινό εναποµείναν τριφύλλι 
λίγες εβδοµάδες πριν τις πρώτες νέες κοπές

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
Τις τελευταίες ηµέρες, η τιµή 

για ενσίρωµα έχει διαµορφω-

θεί στα 160 ευρώ ο τόνος, 

ήτοι 100 ευρώ πάνω από 

τα υψηλότερα επίπεδα που 

πλήρωσε η αγορά πέρυσι

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Η αύξηση των στρεµµάτων 

καλαµποκιού στη Βοιωτία 

αναµένεται να προσεγγίσει 

το 20% συγκριτικά µε πέρυσι

Ό
σο περνούν οι µήνες 
και λιγοστεύουν τα 
στοκ στην εγχώρια α-
γορά, το ενδιαφέρον 

µετατίθεται στη νέα σοδειά σκλη-
ρού σίτου, η οποία για την ώρα δεί-
χνει σε καλή κατάσταση µεν, αλ-
λά εµφανώς όψιµη. Για τα φετινά 
σιτάρια υπάρχει προσφορά, αλλά 
αφορά κυρίως µικρές ποσότητες, 
ενώ η τιµή εξαγωγής κυµαίνεται 
στα 500 ευρώ ο τόνος FOB. Σηµει-
ωτέον ότι οι συνολικές εξαγωγές 
σκληρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι 713.000 τόνοι, εκ των οποί-
ων οι 450.000 τόνοι υπολογίζο-
νται πως είναι ελληνικής σοδειάς.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της 
Φότζια ανέκαµψαν κατά 10 ευρώ ο 

τόνος, λόγω 
της αυξηµέ-
νης ζήτησης 
στο εσωτερικό 
και της χαµη-
λής διαθεσι-
µότητας. Συ-

γκεκριµένα, για τα ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υα-
λώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 545-550 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 535-540 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία αντιθέτως, τα πράγµατα στο 
σκληρό σιτάρι είναι κάπως υποτο-
νικά κι αυτό αποτυπώθηκε στις τι-
µές, µε πρόσκαιρη µείωση 10 ευ-
ρώ ο τόνος και αργότερα ισορρο-
πία στα 410 ευρώ ο τόνος.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η πορεία των διαπραγµατεύσεων 
και η πιθανότητα επιβολής νέων µέ-
τρων κατά της Ρωσίας από πλευράς 
της ∆ύσης συντηρεί τη µεταβλη-
τότητα ακόµα και ενδοσυνεδρια-
κά και ανάλογα µε τις ειδήσεις δί-
νει κατεύθυνση στην αγορά. Επα-
κόλουθα, όταν φάνηκαν σηµάδια 
αποκλιµάκωσης στον πόλεµο Ου-
κρανίας – Ρωσίας οι τιµές διόρθω-
σαν από τα υψηλά και αντίθετα. 
Στη Γαλλία τα µαλακά σιτάρια ε-
πίσης ακολουθούν τις εξελίξεις µε 
τις τιµές Μαΐου να βρίσκονται στα 
365 ευρώ ο τόνος, δηλαδή σε επί-
πεδα 20 ευρώ κάτω από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Τα θεµελιώδη στην αγορά βάµβακος εξάντλησαν την επιρροή τους φέρνοντας τον δείκτη στο χρηµατιστήριο βάµβακος πιο κοντά 
στα 150 σεντς η λίµπρα παρά στα 100 σεντς, µε τους συντελεστές της αγοράς πλέον να κινούνται στο χώρο της ανακάλυψης τιµών.

Εκπλήξεις που αναµένεται ότι θα ανατροφοδοτήσουν το ράλι 
ανόδου σε καλαµπόκι και σόγια επεφύλαξε η έκθεση προθέ-
σεων σποράς του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA) 
η οποία δηµοσιεύτηκε το απόγευµα της Πέµπτης 31 Μαρτί-
ου, ακυρώνοντας µέχρι ένα βαθµό πολλές από τις εκτιµήσεις 
των αναλυτών. Η έκθεση καταγράφει υποχώρηση των εκτά-
σεων καλαµποκιού για τις επικείµενες σπορές στις ΗΠΑ, α-
πό τα 373,4 εκατ. στρέµµατα σε 357,96 εκατ. στρέµµατα. Τό-
σο οι αγορές όσο και οι αναλυτές εκτιµούσαν ότι η πρόθεση 
σποράς των Αµερικανών αγροτών δεν θα οδηγούνταν κάτω 
από τα 360 εκατ. στρέµµατα, µε τους περισσότερους να ανα-

µένουν ένα νούµερο κοντά στα 368 εκατ. Από την άλλη η σό-
για, αν και βρίσκεται εντός του εύρους των εκτιµήσεων, στα 
363,8 εκατ. στρέµµατα από τα 348,76 εκατ. πέρυσι, το ποσό 
απέχει από τα 369 εκατ. που διαµορφώνουν το πάνω εύρος 
των αναλύσεων. Στο παρελθόν, αντίστοιχες αποκλείσεις από 
τους αρχικούς υπολογισµούς των αγορών, είχαν σαν αποτέ-
λεσµα έντονες αντιδράσεις είτε ανοδικές, είτε καθόδου στις 
αγορές. ∆εδοµένης της συγκυρίας, πλέον αρκετοί εκτιµούν 
πως οι αγορές θα δοκιµάσουν νέα υψηλά, µε τα δραστήρια 
funds στα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων να έχουν ήδη προ-
χωρήσει σε κατοχύρωση κερδών τις προηγούµενες ηµέρες 
πριν από τη δηµοσίευση της έκθεσης του USDA.  Στα υπόλοι-
πα ευρήµατα της έκθεσης, αυξηµένες αναµένεται ότι θα είναι 
οι εκτάσεις στο βαµβάκι, το οποίο οι αναλυτές του USDA τοπο-
θετούν για τη νέα καλλιεργητική σεζόν στα 48,92 εκατ. στρέµ-
µατα από τα 44,84 εκατ. που σπάρθηκαν πέρυσι. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ στην ελ-
ληνική αγορά γίνονται πλέον στα 
79 λεπτά και βρίσκονται πολύ κο-
ντά στο να υπερβούν τα 80 λεπτά, 
όσο ο ∆εκέµβριος του 2022 στη Νέα 
Υόρκη έχει κατοχυρώσει τη στήριξη 
των 112 σεντς ανά λίµπρα και ετοι-
µάζεται να δοκιµάσει το εύρος των 
119-125 σεντς, σύµφωνα µε την τε-

χνική ανάλυση. Προϋπόθεση είναι 
τα συµβόλαια της παλιάς σοδειάς 
που λήγουν τον Μάιο, να προσεγγί-
σουν τα 148 σεντς, όσο τα τελευταία 
24ωρα δοκιµάζουν σθεναρά τα 140 
σεντς. Εν προκειµένω, τα αφιξάρι-
στα συµβόλαια στα κλωστήρια επι-
τρέπουν ένα πολύ ισχυρό στήριγµα 
στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. 

Η ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ για ίνα, µε το βαµ-
βάκι να κερδίζει µερίδια έναντι των 
συνθετικών, υποστηρίζεται από τις 
υψηλές τιµές στο πετρέλαιο όσο και 
από την εδραιωµένη πλέον κατα-
ναλωτική προτίµηση για προϊόντα 
βάµβακος. Τα θεµελιώδη ενισχύο-
νται και από τα ελλειµµατικά απο-

θέµατα που σε συνδυασµό µε τις 
επίµονες συνθήκες ξηρασίας στη 
Λατινική Αµερική διαµορφώνουν 
ακόµα πιο σφιχτά αποθέµατα, όσο 
η ζήτηση από την Κίνα ενισχύεται. 
Υπενθυµίζεται ότι Κίνα και Ινδία κα-
ταγράφουν αξιοσηµείωτη µείωση 
παραγωγής 8,5% και 4% αντίστοιχα.

ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ περίπτωση, εξασφα-
λίζεται ένα έσοδο των 400 ευρώ το 
στρέµµα, µε τα κέρδη στον βαµ-
βακοπαραγωγό να διαµορφώνο-
νται κοντά στα 90 ευρώ το στρέµ-
µα (έξοδα 240 ευρώ και νοίκι 60 
ευρώ το στρέµµα). Μια µετριοπα-

θής απόδοση κοντά στα 400 κιλά 
για τα αρδευόµενα χωράφια, θα ά-
φηνε κέρδος της τάξης των 20 ευ-
ρώ στον παραγωγό, ο οποίος θα 
ανέµενε ένα χρόνο για την ειδική 
ενίσχυση προκειµένου να δει µια 
κάποια ρευστότητα στα ταµεία του.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ πάντως τάσσεται 
υπέρ της ανόδου, αν και στον από-
ηχο των εκτιµήσεων του USDA για 
τις προθέσεις σποράς που εµφανί-
ζουν µια µετριοπαθή αύξηση στρεµ-
µάτων, δεν αποκλείεται µια µικρή 
και υγιής διόρθωση στις χρηµατι-
στηριακές τιµές. Βέβαια, το τεχνι-
κό µοτίβο που ενεργοποιείται σε 

κάθε διόρθωση, υποχρεώνει τους 
εµπορικούς οίκους σε αγορά συµ-
βολαίων, κάτι που λειτουργεί υπο-
στηρικτικά στους δείκτες τιµών. Το 
γενικό αίσθηµα στην αγορά πά-
ντως, θέλει το βαµβάκι ως προϊόν 
να έχει επηρεαστεί λιγότερο από 
όλα τα υπόλοιπα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα από την ουκρανική κρίση. 

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ προ-
βλέπονται σε 82,6 εκατ. µπάλες, 
τα χαµηλότερα 3ετίας, ενώ η πα-
γκόσµια κατανάλωση προβλέπε-
ται σε 124,5 εκατ. µπάλες (+2% 
από το 2020/21), µε τη ζήτηση 
µάλιστα για προϊόντα βαµβα-
κιού συνεχίζει να βελτιώνεται, 

παρά το σχετικά υψηλό επίπε-
δο τιµών. Σε κάθε περίπτωση, 
προκειµένου η καλλιέργεια να 
καταστεί από µόνη της κερδο-
φόρα, µε τις υφιστάµενες τιµές, 
ένα καλό καλλιεργητικό στοί-
χηµα θα ήταν τα 500 κιλά ανά 
στρέµµα απόδοση. 

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ οι παραγω-
γοί καλούνται να αφήσουν προσω-
ρινά στην άκρη αυτό το σύνθετο σύ-
µπλεγµα πορείας χρηµατιστηριακών 
τιµών και πολιτειακών παρεµβάσε-
ων, για να εστιάσουν στις απαιτού-
µενες φροντίδες και εργασίες της α-

νοιξιάτικης περιόδου. Ο κρύος και 
βροχερός Μάρτιος πήγε πίσω πολ-
λές από τις εργασίες που προγραµ-
µάτιζαν οι αγρότες, όπως για παρά-
δειγµα το πότισµα στα σιτάρια, οι 
οποίες τώρα πρέπει να γίνουν πα-
ράλληλα µε τις σπορές βάµβακος.

Στη σόγια επενδύουν οι αγρότες 
των ΗΠΑ στο καλαμπόκι τα funds 
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ΗΕΙΝΕΚΕΝ: Η ολλανδική 
ζυθοποιία Heineken 
ανακοίνωσε ότι έχει 

αποφασίσει να αποσυρθεί από τη 
Ρωσία, αφού τόνισε προηγουμένως 
ότι θα σταματήσει νέες επενδύσεις 
και εξαγωγές εκεί, με επιβάρυνση 
(όπως εκτιμά), 400 εκατ. Ευρώ.

ΦΑΓΕ: Εντός του πρώτου εξαμήνου 
του 2025 κι όχι το β’ εξάμηνο του 
2024, όπως εκτιμούσε, θα είναι 
έτοιμη η νέα παραγωγική μονάδα της 
ΦΑΓΕ στο επιχειρηματικό πάρκο 
Riegmeer Hoogeveen στην Ολλανδία, 
υπολογίζεται να συνεισφέρει επιπλέον 
40.000 τόνους παραγωγικής 
δυναμικής γιαουρτιού ετησίως. Το 
ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 
150 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της το 
2021 σημείωσαν οριακή αύξηση 2,7%  
στα 535,6 εκατ. δολάρια, ενώ η μέση 
καθαρή τιμή πώληση των προϊόντων 
της μειώθηκε 2,4%.

PERNOD RICARD HELLAS: Αύξηση 
κερδών προ φόρων της τάξης του 
4,4% κατέγραψε κατά την πιο 
πρόσφατη οικονομική χρήση 
(1/7/2020-30/6/2021) η Pernod 
Ricard Hellas, ξεπερνώντας το 1,4 
εκατ. ευρώ. Τα δε κέρδη μετά φόρων 
εκτινάχθηκαν κατά 247,34% από τα 
313.600 ευρώ στο 1 εκατ. ευρώ.

SΥΝGENTA: Ο Όμιλος Syngenta 
ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου τα 
οικονομικά αποτελέσματα για όλο  
το 2021 και το τέταρτο τρίμηνο.  
Οι πωλήσεις για ολόκληρο το 2021 
αυξήθηκαν κατά 23% (+5,2 
δισεκατομμύρια δολάρια) από έτος σε 
έτος και διαμορφώθηκαν σε 28,2 δις 
δολάρια. Τα μεικτά κέρδη προ φόρων 
για το 2021 ήταν 4,6 δις δολάρια, 
14% υψηλότερα από πέρυσι.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την 
πανδημία, έχει περιπλέξει την κατά-
σταση, με τις στασιμοπληθωριστικές 
να εντείνονται. Τους λόγους για τους 
οποίους οι κυβερνήσεις διακινδυνεύ-
ουν κραχ σε οικονομίες και αγορές ε-
πεξηγεί με ανάλυσή του ο διακεκριμέ-
νος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπι-
νί, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τον πληθωρισμό, τη χαλαρή 
νομισματική και δημοσιονομική πο-
λιτική και την ακρίβεια. 

Με τα επίπεδα ιδιωτικού και δημόσι-
ου χρέους σε ιστορικά υψηλά ως πο-
σοστό του ΑΕΠ, οι κεντρικοί τραπεζί-
τες πρέπει προχωρήσουν στην εξομά-
λυνση της πολιτικής για να διακινδυ-
νέψουν ένα κραχ. 

Από την άλλη, οι κυβερνήσεις μπορεί 
να μπουν στον πειρασμό να αυξήσουν 

τους μισθούς ή να βάλουν πλαφόν στα 
προϊόντα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα νοι-
κοκυριά και οι καταναλωτές θα υπο-
φέρουν, καταλήγει ο οικονομολόγος.

Για bear market ράλι και, ακολού-
θως, sell off στα χρηματιστήρια προ-
ειδοποιεί σε πρόσφατο ενημερωτικό 
της σημείωμα η Bank of America, που 
υποστηρίζει ότι το λεφτόδεντρο…της α-
μερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας 
Fed ξεράθηκε και οι επενδυτές θα πρέ-
πει να σταματήσουν να «ποντάρουν» 
σε αυτό για διάσωση. Σύμφωνα με τη 
BofA, η Fed θα επιδιώξει αυστηρότε-
ρους οικονομικούς όρους για να βοη-
θήσει την καταπολέμηση του πληθω-
ρισμού, και στην πράξη αυτό σημαί-
νει περιουσιακά στοιχεία χαμηλότε-
ρου κινδύνου. Ως εκ τούτου, η ανοδι-
κή πορεία των μετοχών θα ανακοπεί.

ION
Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας 
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας 
προχώρησαν οι μέτοχοι της ΙΟΝ ΑΕ  
και ο επιχειρηματίας Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος. Ο Θεοδωρόπουλος θα 
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας αποκτώντας αρχικά το 45% 
των μετοχών, ενώ μελλοντικά θα μπορεί 
να αποκτήσει την πλειοψηφία τους.

ΑΜΒΥΞ
Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη εταιρεία 
διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων 
και μπύρας στην Ελλάδα, ανακοινώνει 
ότι στο χαρτοφυλάκιο της θα προστεθεί 
και η σαμπάνια Armand De Brignac,  
η οποία από το 2021 ανήκει στον οίκο 
Moët Hennessy, με τον a η ΑΜΒΥΞ 
διατηρεί συνεργασία. H ιστορία της 
Armand de Brignac ξεκινά το 1625  
από τον οίκο Cattier.

Κίνδυνος κραχ 
από τα σοκ τιμών

 Οι καταναλωτές θα υποφέρουν λέει ο Ρουμπινί 
 Το «λεφτόδεντρο» της Fed έχει αποξεραθεί 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,6000 +20,00%

MEVACO ΜΕΤΑΛ. Α.Β.Ε.Ε. 2,4700 +7,39%

EPSILON NET Α.Ε 6,4200 +7,00%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6950 +6,11%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,0000 +5,82%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5600 -11,11%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖ. Α.Ε. 0,5460 -7,46%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,9450 -5,50%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,9350 -4,59%

ΠΑΠΑΠΑΝ. ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,3320 -4,32%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35,108.49 - 0.34%
 NASDAQ Comp 14,411.99 - 0.22%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,905.72 -1.35%
Λονδίνο FTSE 100 7,515.68 -0.83%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.103,39 -0,0066%
Παρίσι CAC-40 6,659.87 -1.21%
Ζυρίχη SMI 12,161.53 -0.67%
Τόκιο NIKKEI-225 27,821.43 -0.73%
 
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

Αντοχές με οριακές απώλειες  
σε έναν δύσκολο Μάρτιο 
Με οριακά κέρδη για τον τραπεζικό κλάδο  
και μικρή απώλεια για τον Γενικό Δείκτη 
έκλεισε ο Μάρτιος, που αποδείχθηκε δεύτερος 
συνεχόμενος πτωτικός μήνας και 
ολοκληρώθηκε με μηνιαίες απώλειες 1,38% 
για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο 
κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε 
κέρδη 0,55%.  Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει 
συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 855 - 
860 μονάδων, έχει τις πιθανότητες να 
επιχειρήσει κίνηση προς τις 940 μονάδες.
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Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας με ΑΑΔΕ

Μ
ε τις πλατφόρµες να δηµιουργούνται σωρηδόν 
καθηµερινά, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να φρο-
ντίσουν να είναι ενηµερωµένα τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους µε όλους τους φορείς. 

Όλες οι ειδοποιήσεις έρχονται µε email. Μέχρι τώρα στους 
περισσότερους ήταν δηλωµένα τα στοιχεία του λογιστή τους, 
όµως µε την τροµακτική ροή των ειδοποιήσεων στους πολί-
τες, τα email που πηγαίνουν στο λογιστή τα διαγράφουµε. Και 
πολύ καλά κάνουµε διότι δεν είµαστε προσωπική γραµµατει-
ακή υποστήριξη κανενός. 

Συνεπώς θα πρέπει ο καθένας από τους πολίτες να προχωρή-
σει άµεσα στον έλεγχο των στοιχείων επικοινωνίας µε την ΑΑ∆Ε, 

τον ΕΦΚΑ και όποια άλλη Υπηρεσία έχει συναλλαγές, γιατί µπορεί 
κάποια ειδοποίηση να είναι σηµαντική και να χάσει ηµεροµηνί-
ες εντός των οποίων θα έπρεπε να υλοποιήσει κάποιες εργασίες.

Η διαδικασία ενηµέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας περι-
γράφεται πιο κάτω, είναι απλή, γίνεται µε τους κωδικούς taxis. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: γίνεται µε τους κωδικούς Taxis γράφω, δεν γράφω ό-
τι «τους κάνει ο Λογιστής». Φροντίστε να έχετε ο καθένας το email 
του και να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση για την αποφυγή 
δυσάρεστων εκπλήξεων στο µέλλον.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ, 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑ∆Ε 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η ηλεκτρονική γραφειοκρατία καλά κρατεί

Καταργήθηκε σχεδόν από όλες τις Υπηρεσίες, 
η δυνατότητα να προσέρχεται ο πολίτης µε φυσική 

παρουσία. Η υποτιθέµενη δυνατότητα που έχει 
«παρακαλώ να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά», 

τον ταλαιπωρεί καθηµερινά και τον αναγκάζει 
να τσακώνεται µε κάθε ευκαιρία. Αλήθεια, οι 

φωστήρες που τα προτείνουν αυτά είναι 
Υπηρεσιακοί παράγοντες; Και αν ναι, έχουν δει πόσοι 

από τους εργαζοµένους στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
έχουν τις γνώσεις που απαιτούν να γνωρίζουν 

οι πολίτες; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

1. Συνδέεστε στην διεύθυνση: 
https: //www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki 
και επιλέγουµε «Μητρώο & Επικοινωνία» 
(o σύνδεσµος υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο).

2. Πληκτρολογούµε τους κωδικούς Πολίτη 
του Taxisnet και επιλέγουµε «Σύνδεση».

3. Επιλέγουµε « Στοιχεία Επικοινωνίας».

4. Σε αυτή τη σελίδα βλέπουµε τα στοιχεία 
επικοινωνίας που τυχόν είναι ήδη δηλωµένα 
και ενηµερώσουµε όποιο θέλουµε.

5. Για να ενηµερώσουµε οποιοδήποτε στοιχείο 
επικοινωνίας, επιλέγουµε το ανίστοιχο πλήκτρο 
στα δεξιά του πεδίου.

6. Στο επόµενο παράθυρο, πληκτρολογούµε το νέο e-
mail/ κινητό και επιλέγουµε «Αποστολή κωδικού στο…» 
µε την οποία η ΑΑ∆Ε θα µας στείλει έναν κωδικό στο νέο 
email/κινητό τον οποίο σηµειώνουµε για το επόµενο βήµα.

7. Σε αυτό το παράθυρο συµπληρώνετε τον κωδικό 
επιβεβαίωσης που σας έστειλε η ΑΑ∆Ε 
στο προηγούµενο βήµα και επιλέγετε 
«Αποθήκευση Προσωπικού e-mail / Κινητού»
(Προσοχή, έχετε περιθώριο 2 λεπτών για να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό επιβεβαίωσης).

8. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για τα πεδία και για 
τα τηλέφωνα και αφού τελειώσετε, τσεκάρετε το πεδίο 
«Πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων» 
και επιλέγετε «Αποθήκευση Επιβεβαίωσης». είστε 
σίγουροι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβληµα.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών 
Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας)
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Επενδύει σε υποδομές και εξοπλισμό
η μεταποιητική φρούτων «Κρόνος»

  Νέες επενδύσεις 12 εκατ. και 
σχέδια για φωτοβολταϊκό 3MW

Εξετάζει επεξεργασία και  άλλων  
   φρούτων, όπως αχλάδι σε ατομική  
   μερίδα σε πλαστικό κύπελλο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με στροφή στις ανανεώσιµε πηγές ενέργειες 
«απαντά» η µεταποιητική βιοµηχανία φρού-
των «Κρόνος ΑΕ» στο αυξανόµενο ενεργειακό 
κόστος, και ταυτόχρονα δροµολογεί παρεµβά-
σεις σε υποδοµές και εξοπλισµό, που θα υπη-
ρετήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Το «πακέτο» των νέων επενδύσεων προϋ-
πολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ για την περί-
οδο 2022-25, θα επιχειρηθεί να υπαχθεί στα 
προγράµµατα του Ταµείου Ανάκαµψης και 
θα έρθει να πλαισιώσει επενδύσεις ύψους 
περίπου 15 εκατ. ευρώ, που υλοποιήθηκαν 
την τελευταία 5ετία, κυρίως στη γραµµή πα-
ραγωγής πλαστικού κυπέλλου φρούτων, αλ-
λά και στον εκσυγχρονισµό του µηχανολογι-
κού εξοπλισµού και σε αποθήκες.

«Τώρα ολοκληρώνεται το καινούριο ψυγείο 
της εταιρείας, το οποίο έχει δυ-
ναµικότητα περίπου 2.000 τό-
νων σε νωπά φρούτα. Η επέν-
δυση είναι της τάξης των περί-
που 2 εκατ. ευρώ και θα µας 
δώσει τη δυνατότητα να πα-
ρατείνουµε την παραγωγική 
µας δυνατότητα», τονίζει στην 
Agrenda ο διευθύνων σύµβου-
λος της «Κρόνος ΑΕ», Νικόλα-
ος Τζιµούρτος.

Η επιχείρηση προγραµµα-
τίζει, επίσης, µια µεγάλη ε-
πένδυση στο χώρο των ΑΠΕ, 

µε την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού ισχύ-
ος 3MW, το οποίο θα τοποθετηθεί στις στέ-
γες της µονάδας στο Μαυροβούνι της Σκύ-
δρας και επιπλέον την αναβάθµιση του βιο-
λογικού καθαρισµού της και τον εκσυγχρο-
νισµό γραµµών παραγωγής. 

Το φωτοβολταϊκό θα έχει τη λογική του net 
metering, προκειµένου να µειωθεί το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επένδυση θα γί-
νει και σε έναν δεύτερο λέβητα βιοµάζας, µε 
τη χρήση πέλλετ, για να περιοριστεί η εξάρ-
τηση της κονσερβοβιοµηχανίας σε µαζούτ.

«Θα σας πω δύο τιµές. Στο ηλεκτρικό ρεύ-
µα αν είχαµε πληρώσει περί τα 320.000 ευ-
ρώ το 2020, µια νορµάλ χρονιά, φέτος, προ-
ϋπολογίζουµε ότι η δαπάνη θα επιβαρυνθεί 
µε επιπλέον ποσό 700 χιλ. ευρώ, ενώ και στο 

µαζούτ το πρόσθετο κόστος, εκτιµάται ότι θα 
είναι της τάξης των 1 εκατ. ευρώ», εξηγεί ο 
κ. Τζιµούρτος.

Σε επίπεδο δραστηριότητας, η «Κρόνος ΑΕ» 
µετά την επέκτασή της από το 2020 και στην 
επιτραπέζια ελιά σε πλαστικό κυπελλάκι, εξε-
τάζει την προοπτική να εισέλθει στην επεξερ-
γασία και άλλων φρούτων, όπως το αχλάδι 
και πάλι σε ατοµική µερίδα σε πλαστικό κύ-
πελλο. «Το project είναι σε πιλοτικό στάδιο 
κι ανάλογα µε την αποδοχή που θα συνα-
ντήσει από την αγορά, θα προχωρήσει», α-
ναφέρει ο ίδιος.

Η επιχείρηση είναι 100% εξαγωγική, µε 
παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες α-
νά τον κόσµο. Σε ετήσια βάση επεξεργάζεται 
συνολικά γύρω στους 50.000 τόνους φρού-
των, αλλά πέρσι λόγω µειωµένης παραγω-
γής συµπύρηνων ροδάκινων η ποσότητα έ-
πεσε στους 35.000 τόνους. Παρ’ όλα αυτά ο 
κύκλος εργασιών του 2021 έκλεισε στα 67,5 
εκατ. ευρώ και συνοδεύτηκε µε καθαρά κέρ-
δη γύρω στα 3 εκατ. ευρώ. «Για φέτος είναι 
νωρίς να µιλήσουµε ακόµη. Πρέπει να δού-
µε τί καιρό θα κάνει µέχρι τα µέσα Απριλίου 
και να εκτιµήσουµε τί παραγωγή θα έχουµε 
σε ποσότητα και ποιότητα», τονίζει χαρακτη-
ριστικά ο έµπειρος manager.

Νέο ψυγείο
«Ολοκληρώνεται 
το νέο ψυγείο της 

εταιρείας, δυναµικό-
τητας 2.000 τόνων 

σε νωπά φρούτα, µια 
επένδυση ύψους 2 
εκατ. ευρώ», λέει ο 

διευθύνων Νικόλαος 
Τζιµούρτος

Στα Ελληνικά
Γαλακτοκοµεία 
η ΑΓΝΟ
Μοναδικός πλειοδότης για την 
εξαγορά της γαλακτοβιοµηχανίας 
ΑΓΝΟ ήταν το πρωί της Πέµπτης 31 
Μαρτίου, στον πλειστηριασµό που 
πραγµατοποιήθηκε, ο όµιλος 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία. Το τίµηµα 
απόκτησης της εταιρείας ήταν στα 
7,73 εκατ. ευρώ, ενώ ο όµιλος 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία αποκτά τις 
εγκαταστάσεις της ΑΓΝΟ  και τα 
εµπορικά της σήµατα. Η ακίνητη 
περιουσία είναι συνολικής έκτασης 
132.239 τετραγωνικών µέτρων και 
βρίσκεται στις δηµοτικές κοινοτήτες 
Περιβολακίου, Λαγυνών και 
Καβαλλαρίου. Η Κολιός στην οποία 
ανήκε µέχρι πρότινος η ΑΓΝΟ 
απέκτησε την συγκεκριµένη εταιρεία 
το 2003, µε προσφορά που 
κατέθεσε τότε στον διαγωνισµό της 
ΑΤΕ. Η ΑΓΝΟ δόθηκε ελεύθερη 
βαρών από την ΑΤΕ στο νέο της 
ιδιοκτήτη. Η γαλακτοβιοµηχανία 
Κολιός για την εξαγορά έδωσε 
12,25 εκατ. ευρώ και την περίοδο 
2004-2011 διέθεσε επιπλέον 35 
εκατ. σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού 
και 12 εκατ. σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Ωστόσο, σε αυτή τη δεκαετία δεν 
κατάφερε να παρουσιάσει ούτε µια 
κερδοφόρο χρήση. Αντίθετα, 
φορτώθηκε µε νέα χρέη. Τελευταία 
προσπάθεια να διασωθεί έγινε µε 
την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, 
που απορρίφθηκε και οδηγήθηκε σε 
πτώχευση. Με βάση τον τελευταίο 
δηµοσιευµένο ισολογισµό χρήσης 
2012, οι συσσωρευµένες ζηµιές 
φθάνουν τα 38,75 εκατ. και οι 
υποχρεώσεις τα 49,4 εκατ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

100%
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ

80
ΧΩΡΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

50.000
ΤΟΝΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

67,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ανοδικό κανάλι κινείται η τιµή για τις βα-

σικότερες κατηγορίες επιτραπέζιας ντοµά-

τας, µε την αγορά να προεξοφλεί ότι εφό-

σον δεν υπάρξουν εκπλήξεις, µέσα στους ε-

πόµενους µήνες οι ισορροπίες θα επιστρέ-

ψουν στα προ πανδηµίας επίπεδα, ειδικά ό-

ταν κατά την τουριστική σεζόν η χώρα εµφα-

νίζει έλλειµµα στην παραγωγή. 

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι οι φροντί-

δες στα θερµοκήπια που ετοιµάζονται για τη 

νέα παραγωγή αλλά και στις προετοιµασίες 

για την καλλιέργεια της υπαίθριας ντοµάτας, 

ενέχουν µικρότερο ρίσκο συγκριτικά µε την 

αρνητική εµπειρία της προηγούµενης διετί-

ας, όταν η συνθήκη της πανδηµίας ανέτρε-

ψε για τα καλά την οµαλή ροή στο εµπόριο.  

Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να µην 

υπάρξουν εκπτώσεις στην προσέγγιση της 

καλλιέργειας από πλευράς παραγωγών. Αυ-

τό που επισηµαίνουν άνθρωποι της αγοράς 

είναι ότι θα χρειαστεί, όσοι παραγωγοί επι-

λέξουν να παραµείνουν στην καλλιέργεια µε 

τα ίδια στρέµµατα, να µην µπουν σε αυτή µε 

εκπτώσεις ως προς τις ανάγκες θρέψης και 

φυτοπροστασίας των φυτών. Η ντοµάτα εί-

ναι µια απαιτητική καλλιέργεια, στην οποία 

δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρεκ-

κλίσεις ως προς τις φροντίδες. «Παρά το κό-

στος παραγωγής, δεν έχει νόηµα να καλλι-

εργήσει φέτος ο παραγωγός, αν δεν µπει στο 

χωράφι για να καλλιεργήσει σωστά» αναφέ-

ρει από την πλευρά του ο Βαγγέλης Πελεκά-

νης, Marketing operations lead για Ελλάδα, 

Κύπρο και ∆υτικά Βαλκάνια της Syngenta. Υ-

πό µια έννοια δηλαδή, η καλλιέργεια φέτος 

ενδείκνυται για τους καλά µυηµένους και α-

ποφασισµένους, αφού απαιτεί τη ρουτίνα 

που θα ακολουθούσε ο παραγωγός και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. 

Στο ίδιο πνεύµα, ενδιαφέρον έχουν και 

οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί σε ό,τι αφορά τα υβρίδια. Η ελ-

ληνική αγορά, η οποία βρίσκεται στους κο-

ρυφαίους καταναλωτές νωπής ντοµάτας πα-

γκοσµίως, διατηρεί την προτίµησή της στη 

µεγαλόκαρπη beef ντοµάτα µε «κρεµµώδη» 

υφή. Οι τελευταίες εξελίξεις στο µέτωπο της 

διαµόρφωσης των καινούριων υβριδίων, έ-

χουν εξασφαλίσει για τους παραγωγούς ποι-

κιλίες που απαντούν τόσο στο σχήµα και το 

µέγεθος της beef, όσο και στις απαιτήσεις 

του κοινού για έντονη γεύση. 

Μια ακόµα τάση που έχει πλέον εδραιω-

θεί, είναι τα λεγόµενα plum ντοµατίνια, τύ-

που βελανίδι. Πλέον δεν θεωρούνται niche, 

αφού η ζήτηση των καταναλωτών έχει γιγα-

ντωθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που µάλι-

στα έχει στρώσει το δρόµο και για διαφορε-

τικές αποχρώσεις του ίδιου τύπου. 

Υψηλή η  ζήτηση, 
δεν θέλει εκπτώσεις 
στην καλλιέργεια 
Στη ντομάτα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια 
για παρεκκλίσεις ως προς τις φροντίδες 
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> Ανθεκτικά υβρίδια σε ασθένειες και παθογόνα επιλέγουν οι παραγωγοί 
επιτραπέζιας ντομάτας για να πετύχουν υψηλές αποδόσεις και καλή καρποφορία 

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Καλλιέργεια υψηλών θρεπτικών απαιτήσεων, 
η ντομάτα, απαιτεί ισόρροπη θρέψη, μία 
αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών 

αποδόσεων και καλής ποιότητας της παραγωγής,  
σε συνδυασμό με μακρά περίοδο καρποφορίας.
Η χρήση βιοδιεγερτών εξασφαλίζει παράλληλα τη μέγιστη 
αξιοποίηση των θρεπτικών μονάδων, ενώ η πίεση 
προσβολών από εχθρούς και ασθένειες έχει φέρει  
και στην ελληνική αγορά λύσεις τόσο φυτοπροστασίας 
όσο και υβριδίων νέας τεχνολογίας.
Για να επιλέξουν ανάμεσα στα εκατοντάδες διαθέσιμα 
υβρίδια, οι παραγωγοί επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την καλή 
καλλιεργητική συμπεριφορά του υβριδίου αλλά φυσικά, 
αφού προορίζεται για νωπή κατανάλωση 
και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών του.  
Ένα επιτυχημένο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια 
θεωρείται συνήθως εκείνο που έχει: 

■  υψηλή και ομοιόμορφη παραγωγή (πρώιμη-όψιμη),
■  φύλλωμα για προστασία καρπών από ηλιόκαυμα, 
■ ανθεκτικότητα-ανεκτικότητα σε ασθένειες, ξηρικές και 
θερμές συνθήκες περιβάλλοντος  
■  καρπούς με ικανοποιητική μετασυλλετική ζωή.
Οι εκτεταμένες καταστροφές στην επιτραπέζια ντομάτα, 
τις προηγούμενες δύο περιόδους, λόγω των προσβολών 
από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης (ToBRFV), ανέδειξαν, 
με τον πιο σκληρό τρόπο, τη σημασία ύπαρξης 
ανθεκτικών υβριδίων σε ασθένειες. Ήδη στη διάθεση των 
παραγωγών βρίσκονται στην αγορά ανθεκτικά ή ανεκτικά 
(ήπια συμπτωματολογία) υβρίδια σε αδρομυκώσεις, 
περονόσπορο και στους ιούς του μωσαϊκού του 
καπνού, ΤοΜV, TYLCV, TSWV, ενώ τα πρώτα υβρίδια 
με ανθεκτικότητα στον ιό της καστανής ρυτίδωσης 
εισήχθησαν στο τέλος του 2020.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΟΔΕΙΑ ΑΝΏΤΕΡΏΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

> Εξαιρετικό χρώμα, γεύση και διατηρησιμότητα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 

ROSALINDA F1 Ροζ beef       
Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για 
θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. 
Καρπoί: Πολύ γευστικοί, σαρκώδεις και εξαιρετικά 
λεπτόφλουδοι, τύπου ντόπιας.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0/Va:0/Vd:0

DOPPIA F1 Μεγαλόκαρπη τύπου Ντόπιας 
Φυτό: Πρώιμο υβρίδιο μέτριας ζωηρότητας, με εύκολη 
καρπόδεση και σε δύσκολες συνθήκες.  Κατάλληλη και 
για υπαίθρια καλλιέργεια. Για μεγάλη διάρκεια συγκομιδής 
συνιστάται εμβολιασμός.
Καρποί: Πολύλοβοι και κατσαροί βάρους 250-350 γρ. 
με εξαιρετική γεύση, λεπτή επιδερμίδα και απουσία ξύλου. Έχει 
την μεγαλύτερη διατηρησιμότητα στην κατηγορία της. 
Κατάλληλη και για εξαγωγές.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:1/Va:0/Vd:0

PROXY F1 Plum τσαμπί   
Φυτό: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό ,  κατάλληλο για διαχείμαση 
σε θερμοκήπιο και υπαίθρια καλλιέργεια.
Καρποί: 30-40 γρ., πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί. 
Ζωηρό κόκκινο χρώμα. 
Συνιστάται για συλλογή τσαμπιών (ψαροκόκαλο).
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 (IR) TYLCV/ 
Ma/Mi/Mj Proxy F1

SALADYN F1 Ρόμα  
Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για διαχείμαση 
σε θερμοκήπιο, αλλά και για υπαίθρια καλλιέργεια.
Καρποί: 110-130 γρ., έντονο κόκκινο χρώμα και αντοχή στο 
σκάσιμο.  Εξαιρετική γεύση.
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR) TYLCV/ Lt/  
Ma/Mi/Mj.
SCOOTER F1 Βιομηχανική τομάτα για επιτραπέζια χρήση
Υβρίδιο πρώιμο, μεγαλόκαρπο (80-100 γρ.) κατάλληλο  
για την επιτραπέζια αγορά. 
Φυτό μεσαίο και ανθεκτικό με πολύ υψηλές παραγωγές. 
Καρποί οβάλ, σκληροί με έντονο κόκκινο χρώμα και 
αξεπέραστη γεύση.
Ανθεκτικότητες: (HR): TSWV:0/ Pst:0/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  (IR):Ma/
Mi/Mj

BOGART F1 Βιομηχανική τομάτα για επιτραπέζια χρήση
Υβρίδιο μακρόστενης τομάτας  FULL FLESH (ΟΛΟ ΣΑΡΚΑ)  
κατάλληλο για την επιτραπέζια αγορά και ιδανική για λιαστή.
Φυτό ζωηρό με πολύ καλή κάλυψη των καρπών.
Καρποί 80-85 γρ. με εξαιρετικό χρώμα, ομοιομορφία, γεύση  και 
συνεκτικότητα.
Ανθεκτικότητες: (HR): TSWV:0/Pst:0/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR):Ma/
Mi/Mj

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience  
and its affiliated companies. © 2022 Corteva
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Η Medilco Hellas προτείνει ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα θρέψης για 
την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων σε 
θρεπτικά στοιχεία και την πολύπλευρη 
στήριξη της καλλιέργειας της τοµάτας. Η 
τοµάτα είναι καλιόφιλο φυτό, µε υψηλές 
ανάγκες σε Ν και Κ, ενώ το ασβέστιο και το 
µαγνήσιο είναι σηµαντικά θρεπτικά στοιχεία 
για την επίτευξη καλής ποιότητας καρπών.  
Η ορθολογική θρέψη της καλλιέργειας 
βασίζεται στις κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής, στη θρεπτική κατάσταση του 
εδάφους, στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
καλλιέργειας και καθορίζεται κατόπιν 
ανάλυσης εδάφους και αρδευτικού νερού. 

Βήµα 1ο: Σωστό 
ξεκίνηµα µε Polysulphate 
0-0-14+17Cao+6MgO+48SO3 
στη βασική λίπανση
Το Polysulphate είναι το µοναδικό, 
κοκκώδες λίπασµα της ICL, που αποτελεί 
µια φυσική και παρατεταµένη πηγή 
καλίου (Κ), θείου (S), µαγνησίου (Mg) και 
ασβεστίου (Ca) και είναι κατάλληλο και για 
βιολογικές καλλιέργειες. 
Στην απαιτητική καλλιέργεια της τοµάτας, 
η ιδανική ισορροπία ποιότητας και 
απόδοσης αποτελεί κοµβικό σηµείο για 
τον καλλιεργητή και ξεκινά από νωρίς. Με 
εφαρµογή του Polysulphate στη βασική 
λίπανση, λίγο πριν την µεταφύτευση, 
εξασφαλίζεται παρατεταµένη θρέψη των 
φυτών µε 4 θρεπτικά στοιχεία, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στο ασβέστιο – το στοιχείο 
«κλειδί» για µια ποιοτική παραγωγή.      
Με το Polysulphate πετυχαίνουµε: 
■Αύξηση του αριθµού των καρπών
■Μεγαλύτερο βάρος καρπών
■ Συνολική αύξηση της απόδοσης στην 
τοµάτα κατά 14%. 

Βήµα 2ο : Εγγυηµένη ποιότητα  
µε Solinure στην υδρολίπανση 
Η υδρολίπανση - η εφαρµογή διαλυτών 
λιπασµάτων µε το νερό άρδευσης - καθιστά
εφικτή τη θρέψη ακριβείας. Το είδος των 
θρεπτικών στοιχείων, η σωστή δοσολογία,
ο χρόνος εφαρµογής και ο τρόπος 
εφαρµογής, µπορούν να ρυθµιστούν µε 
βάση την εδαφική γονιµότητα και το στάδιο  
ανάπτυξης της καλλιέργειας, βελτιώνοντας

την παραγωγή.  Η κορυφαία σειρά 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων Solinure 
αποτελεί την ιδανική επιλογή για την 
απαιτητική καλλιέργεια της τοµάτας, 
εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση και 
ανθεκτικούς καρπούς. ∆ιαθέσιµοι τύποι: 
■ Solinure  20-20-20+TE
■ Solinure  11-35-11+2ΜgO+TE
■ Solinure 10-5-39+2ΜgO+TE

Βήµα 3ο: Πλούσια σε Ασβέστιο 
και Μαγνήσιο και µε χαµηλό ph 
Agrolution Special 
Oι µοναδικοί τύποι 14-7-14+14CaO+TE και 
14-8-22+5CaO+2MgO+TE  είναι ιδανικοί 
για παραγωγή σε «δύσκολες συνθήκες», 
όταν το νερό έχει υψηλό pH ή όταν το 
έδαφος είναι αλκαλικό. Η όξινη δράση των 
Αgrolution εξασφαλίζει αποτελεσµατική 
διάλυση των θρεπτικών στοιχείων, ακόµα 
και σε σκληρό νερό.
Παράγονται από υψηλής καθαρότητας 
πρώτες ύλες και περιέχουν χηλικά 
ιχνοστοιχεία. ∆ιατηρούν το αρδευτικό 
σύστηµα καθαρό από ιζήµατα, ενώ 
παράλληλα είναι εύκολα στην εφαρµογή.
■Προλαµβάνουν αποτελεσµατικά τυχόν 
τροφοπενίες.
■Παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
στοιχεία για τα φυτά.
■Πλούσιοι τύποι σε ασβέστιο ή µαγνήσιο
■Με την εγγύηση της ICL Fertilizers.

Βήµα 4ο: Agroleaf : Τεχνολογία 
στη διαφυλλική θρέψη µε εµφανή 
αποτελέσµατα από τη δεύτερη µέρα 
εφαρµογής 
Η διαφυλλική θρέψη αποτελεί µια 
εξαιρετική λύση σε περιπτώσεις που το 
ριζικό σύστηµα του φυτού δεν λειτουργεί 
ιδανικά ή όταν η παροχή θρεπτικών 
στοιχείων µέσω του εδάφους δεν είναι 
εφικτή ή αποτελεσµατική όταν υπάρχει 
τεχνολογία που καθιστά δυνατή την 
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων δια 
του φύλλου.
Η σειρά Agroleaf δε περιέχει µόνο µία αλλά 
δύο τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την 
ενίσχυση της φωτοσύνθεσης, της αύξησης 
της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης στα 

φύλλα καθώς και το βάρος και το µέγεθος 
του φύλλου.
Η εφαρµογή των Agroleaf σε κρίσιµα 
στάδια ανάπτυξης οδηγεί σε:
■ Ενίσχυση της ανθοφορίας. 
■Αύξηση της καρπόδεσης.
■Μεγαλύτερο µέγεθος καρπών. 
■ Ενίσχυση των κυτταρικών τοιχωµάτων 
και καλύτερη µετασυλλεκτική αντοχή 
των καρπών.

∆ιαθέσιµοι τύποι
■Agroleaf Power  31-11-11+ΤΕ
■Agroleaf Power  20-20-20+ΤΕ
■Agroleaf Power 
11-5-19+9CaO+2MgO+TE 
■Agroleaf Power 15-10-31+TE   
■Agroleaf Power 12-52-5+ΤΕ

> Η Medilco Hellas προτείνει λύσεις για την ενίσχυση της καλλιέργειας σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο

EΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΡΕΨΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ
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To τρίπτυχο της επιτυχίας του σύγχρονου παραγωγού 
τομάτας, βασίζεται στην υψηλή στρεμματική απόδοση σε 
συνδυασμό με υψηλή ποιότητα, αλλά και επιλογή των 
κατάλληλων υβριδίων με ανοχή στις φυτοπαθολογικές 
προσβολές, ικανά να παραμείνουν υγιή και να παράγουν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ειδικά τα τελευταία χρόνια οι απρόβλεπτες, συνήθως 
δυσχερείς, περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι σύμμαχοι 
της καλλιέργειας. Οι εξάρσεις ιώσεων και ασθενειών των 
φυτών είναι πιο συχνές, ειδικά όταν πρόκειται για υπαίθριες 
καλλιέργειες. Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου τομάτας 
και οι καλλιεργητικοί χειρισμοί του του τοματοκαλλιεργητή 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε να αποκομίσει το 
μέγιστο αποτέλεσμα από την αγροτική του επιχείρηση.
Η Syngenta, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παγκοσμίως στο σπόρο κηπευτικών καλλιεργειών, 
επενδύει σε προγράμματα ανάπτυξης νέων υβριδίων 
τομάτας διαφόρων τύπων. Η Varsity, είναι ένα 
νέο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια με πολλά 
πλεονεκτήματα. Επιλέχθηκε έπειτα από πολύχρονη 
έρευνα για τις συνθήκες της Ελλάδας και καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Έλληνα παραγωγού, της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και του τελικού καταναλωτή.
Η Varsity ανεβάζει τον πήχη στην καλλιέργεια της υπαίθριας 
τομάτας: Πρόκειται για ένα μεσοόψιμο υβρίδιο με δυνατό 

και εύρωστο τύπο φυτού. Χαρακτηρίζεται από το υψηλό 
δυναμικό παραγωγής, λόγω της συνεχόμενης καρπόδεσης 
και της δυνατότητας συγκομιδής για παρατεταμένο 
διάστημα. Ο συνδυασμός των ανοχών της σε ιώσεις 
(TYLCV και TSWV) και μυκητολογικές ασθένειες της δίνουν 
επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα.
Η ζήτηση τομάτας είναι ιδιαίτερα αυξημένη το καλοκαίρι, 
όπου μεγάλο μέρος της παραγωγής καλύπτεται από τις 
υπαίθριες τομάτες που καλλιεργούνται σχεδόν σε όλη τη 
χώρα. Οι Έλληνες καταναλωτές επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προτίμηση σε ποικιλίες τομάτας που έχουν ωραία γεύση και 
κρεμώδη υφή, χαρακτηριστικό των μεγαλόκαρπων τοματών. 
Οι καρποί της Varsity , έχουν ελκυστικό κόκκινο και 
γυαλιστερό χρώμα φλοιού αλλά και υψηλό ειδικό 
βάρος 280-350γρ. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι η 
ξυλώδης απόληξη του κάλυκα στο εσωτερικό της σάρκας 
είναι πολύ μικρή. Η σάρκα είναι συμπαγής, κατακόκκινη, 
με ζουμερή και κρεμώδη υφή αλλά και γεύση μοναδική, 
που σίγουρα μένει αξέχαστη.
Η άριστη γεύση και η υφή της σάρκας είναι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Varsity που καλύπτει και τους πιο 
απαιτητικούς καταναλωτές. 

Βαγγέλης Πελεκάνης, Marketing Operations Lead 
Σπόρων Κηπευτικών, Syngenta MEDA

Θ ερμοκήπιο δίχως κατάλληλο 
και εκσυγχρονισμένο σύστημα 
υδρολίπανσης περιορίζει 

σημαντικά τα περιθώρια κέρδους 
του παραγωγού, σε μία εποχή όπου 
η επίτευξη υψηλών στρεμματικών 
αποδόσεων αποτελεί το κλειδί της 
επιτυχίας στην καλλιέργεια κηπευτικών 
και δη της θερμοκηπιακής ντομάτας. Η 
εφαρμογή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων 
υψηλής ποιότητας μέσω του 
συστήματος άρδευσης έχει αποδειχτεί 
στην πράξη ως η βέλτιστη μέθοδος για 
την παροχή ισορροπημένης θρέψης 
στα φυτά τόσο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ανάπτυξης, όσο και της 
καρποφορίας.
Οι σύγχρονοι καλλιεργητές προτιμούν 
χορήγηση θρέψης μέσω του 
αρδευτικού νερού, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται στοχευμένη 
χορήγηση θρεπτικών στοιχείων στην 

περιοχή του ριζικού συστήματος, 
ενώ διασφαλίζεται και η καλύτερη 
αξιοποίησή τους από τα φυτά, με τις 
λιγότερες δυνατές απώλειες προς το 
περιβάλλον. Παράλληλα επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη ακρίβεια στον χρόνο 
εφαρμογής των θρεπτικών στοιχείων 
με τα κρίσιμα βλαστικά στάδια των 
καλλιεργειών που εμφανίζουν τις 

ιδιαίτερες θρεπτικές τους ανάγκες.
Μέλημα του παραγωγού είναι η 
επίτευξη επάρκειας της βασικής 
τριάδας αζώτου, φωσφόρου και 
καλίου πριν τη φύτευση των νεαρών 
φυταρίων μέσω της βασικής λίπανσης 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη 
και να περάσουν τα φυτά στο στάδιο 
της καρποφορίας το συντομότερο 

δυνατό. Ωστόσο, καθώς οι απαιτήσεις 
της ντομάτας είναι υψηλές από το 
αρχικό στάδιο της φύτευσης έως και 
τη συγκομιδή, απαιτείται η διατήρηση 
της διαθεσιμότητας στοιχείων ώστε να 
εξισορροπηθεί ο αυξανόμενος ρυθμός 
ανάπτυξης για να κρατηθούν ψηλά και 
οι τελικές αποδόσεις. Η εξασφάλιση των 
πολυπόθητων υψηλών στρεμματικών 
αποδόσεων γίνεται εύκολη υπόθεση 
όταν παρέχονται τα στοιχεία που η 
καλλιέργεια έχει ανάγκη στον χρόνο 
που τα έχει ανάγκη και με συγχρονισμό 
της παροχής στις σειρές των 
θερμοκηπίων. Στόχος να συγκομίζεται 
η παραγωγή οργανωμένα και στην 
υψηλότερη δυνατή ποιότητα, με την 
εμπειρία της αγοράς να υποδεικνύει 
πως ο αγοραστής είναι πάντοτε 
διατεθειμένος να πληρώσει το κάτι 
παραπάνω για ένα καλύτερο τελικό 
προϊόν.

> Άριστη γεύση και ζουμερή σάρκα στα πλεονεκτήματα του νέου υβριδίου της Syngenta

> Με τη θρέψη μέσω άρδευσης επιτυγχάνεται στοχευμένη χορήγηση θρεπτικών στοιχείων στη ρίζα των φυτών

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΤΟΜΑΤΑΣ VARSITY 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΥΨΗΛΏΝ ΑΠΟΔΟΣΕΏΝ Η ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

▲
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> Ο βιοδιεγέρτης AUXYM από την Biosolids υποστηρίζει τα πιο κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η τομάτα (Lycopersicon licopersicum), όπως 
και η βιομηχανική τομάτα είναι κατά κανόνα 
ετήσια κηπευτικά, αρκετά διαδεδομένα και πολύ 
δημοφιλή. Οι λόγοι που καθιστούν δημοφιλή τις 
καλλιέργειες αυτές είναι κατά βάση ο εφοδιασμός 
του ανθρώπινου οργανισμού με βιταμίνες, και 
ιδίως με τη βιταμίνη C, καθώς και με καροτινοειδή 
& αντιοξειδωτικές ουσίες. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, η συνολική 
καλλιεργούμενη έκταση βιομηχανικής τομάτας 
κυμαίνεται από 160-200 χιλιάδες στρέμματα και 
εντοπίζεται κυρίως στους νομούς Ηλείας, Βοιωτίας, 
Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σερρών. 
Γενικά, η τομάτα αποτελεί ένα φυτό θερμής 
εποχής, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 
και την ξηρασία, αρκετά ευπαθές βέβαια στις 
χαμηλές θερμοκρασίες και στον παγετό. Άριστες 
θερμοκρασίες για την ανάπτυξή της κυμαίνονται 
από 25 – 32ο C την ημέρα και 16 – 20ο C τη νύχτα. 
Όσον αφορά τις απαιτήσεις σε έδαφος, γενικά η 
τομάτα αποδίδει καλύτερα σε εδάφη με σταθερή 
δομή, υψηλό βαθμό υδατοϊκανότητας, καλή 
στράγγιση και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική 
ουσία. Τέτοια εδάφη θα μπορούσαμε να πούμε πως 
είναι τα εδάφη μέσης σύστασης, όπως αμμοπηλώδη 
και πηλοαμμώδη τα οποία έχουν όλα τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Η τομάτα γενικά 
σαν φυτό είναι απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία. 
Για την ανάπτυξή της χρειάζεται υψηλά επίπεδα 
οργανικής ουσίας, καθώς επίσης άζωτο, φώσφορο 
και κάλιο και pH περίπου ίσο με 6 – 6,5. 
Η σπορά της τομάτας στο σπορείο ξεκινά από 
Δεκέμβριο για τις πρώιμες καλλιέργειες και 

συνεχίζεται μέχρι και τον Μάρτιο ή ακόμη και μέχρι 
τον Αύγουστο για τις όψιμες ποικιλίες. Ο χρόνος 
που απαιτείται στο σπορείο είναι 4 – 6 εβδομάδες, 
ανάλογα πάντα με τις συνθήκες που επικρατούν στο 
φυτώριο. Η μεταφύτευση γίνεται στο χωράφι από 
αρχές Φεβρουαρίου για τις πρώιμες καλλιέργειες 
έως τις αρχές Σεπτεμβρίου για τις όψιμες.
Η εταιρεία Biosolids S.A. σε συνεργασία με την 
εταιρεία Hello Nature (Italpollina S.p.A), χάρη στο 
ενισχυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει, 
έρχεται να δώσει λύση και να ενισχύσει την 
καλλιέργεια της τομάτας, της βιομηχανικής τομάτας 
και της τομάτας θερμοκηπίου εφαρμόζοντας τον 
προϊόν AUXYM στα πιο κρίσιμα στάδια ανάπτυξης 
των φυτών, όπως είναι η ανθοφορία και η 
καρπόδεση. 

AUXYM | ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ
Το AUXYM αποτελεί έναν καινοτόμο βιοδιεγέρτη, 
φυτικής προέλευσης από τροπικά φυτά, 
εγκεκριμένο και για χρήση στη βιολογική 
γεωργία. Η σύνθεσή του αυτή συμβάλλει στο να 

δρα συνδυαστικά με φυσικές ορμόνες, δίνοντας 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Το AUXYM μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε όλα τα κρίσιμα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών, όπως:
■  Ανθοφορία - Καρπόδεση
■  Ενίσχυση άμυνας σε αβιοτικές καταπονήσεις  
(πχ παγετός)
■  Ενίσχυση χρώματος καρπού.
Η δράση του AUXYM απορρέει από την 
συγκέντρωση βιολογικά ενεργών φυτικών ουσιών 
όπως πεπτίδια, βιταμίνες, ένζυμα, φυσικές αυξίνες 
και ιχνοστοιχεία. Δρα στοχευμένα διατηρώντας 
τις ισορροπίες σε βασικές μεταβολικές διεργασίες 
του φυτού, ρυθμίζοντας την μεταφορά θρεπτικών 
ουσιών, ενδυναμώνοντας την φωτοσυνθετική 
ικανότητα και τη βέλτιστη συσσώρευση σακχάρων 
στα διάφορα όργανα. 
Επίσης, το AUXYM έχει τη δυνατότητα να:
■ Βελτιώνει την παραγωγή των καρπών. 
■ Αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την ποιότητα 
(συγκέντρωση σακχάρων, ξηρή ουσία, μέγεθος 
καρπών).
Εφαρμόστε το βιοδιεγέρτη AUXYM στα κρίσιμα 
στάδια της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, 
εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις 
στην καλλιέργεια σας.

Κατερίνα Τασιοπούλου
Υπεύθυνη Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
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