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Σημάδια ύφεσης ανόδου 
στις τιμές των λιπασμάτων 
Υποχώρηση από τις κορυφές της άνοιξης για τα νιτρικά, τα φωσφορούχα και το κάλιο, 

λόγω εποχικής μείωσης της ζήτησης, τιμές σιτηρών και πόλεμος κρίνουν τη συνέχεια

Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός βάζει 
φρένο στις ειδικές ενισχύσεις των 
αγροτών. Ό,τι γίνει θα είναι µέσω του 
Μέτρου 21,  δηλαδή µε ανακατανοµή 
στα κονδύλια του ΠΑΑ. σελ. 8, 16

Ώρα δηλώσεων 
ζημιάς σε κεράσια, 
πυρηνόκαρπα σελ. 7

Τα μέτρα διαδοχής
σε 7 χώρες της Ε.Ε. 
και το πριμ εξόδου 

agrenda - σελ. 27-30

Όλο και πιο ακριβός 
ο δανεισμός, λύση 
στην εγγυοδοσία  
Ετοιµάζεται νέο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο για αγρότες µέσω ΠΑΑ, 
τρέχει και ο φθηνός δανεισµός από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. σελ. 18, 25

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Στενεύουν
τα περιθώρια 
για στήριξη  

Η γεωργία στην εποχή της Tesla
Πιστή στο όραµα που θέλει την απεξάρτηση της αγροτικής 
µηχανικής από το ντίζελ, η Rehmus ανέπτυξε τον πρώτο 
εµπορικό, αµιγώς ηλεκτρικό διασκορπιστή αχύρου. σελ. 20-37

ΕΝ
Θ

ΕΤ
Ο

σελ. 12-13, 22-35, 36

Από 48 και πάνω 
η τιµή στο σκληρό 
σιτάρι, µειωµένες 
οι αποδόσεις, λίγα 
τα υαλώδη µετά 
τις βροχοπτώσεις.
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ισχυρή αντίσταση στην πτώση παρουσιάζει η διεθνής τιµή 
βάµβακος, ενώ η ισχυροποίηση του δολαρίου ευνοεί τις 
ελληνικές τιµές. Λίγες οι ποσότητες για τα χνουδωτά πρώιµα 
επιτραπέζια ροδάκινα, λόγω παγετoύ, µε πράξεις στα 80 λεπτά. 
ΑΣ Ενιπέας και ΘΕΣγη ανακοίνωσαν παραλαβές µε 48 λεπτά 
στο σκληρό. Μειωµένες στο 1,50 ευρώ οι τιµές παραγωγού 
στο κεράσι, που συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. 

Βοτρυοσφαίρια στη φιστικιά
Ο καιρός των τελευταίων ηµερών 
δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 
προσβολές από βοτρυοσφαίρια στις 
φιστικιές της Κεντρικής Ελλάδας, λένε οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι έντονες 
βροχές και οι υψηλές θερµοκρασίες 
ευνοούν την εµφάνιση και την εξάπλωση 
της ασθένειας, ιδιαίτερα σε περιοχές µε 
ιστορικό προσβολών. Υπενθυµίζεται ότι 
οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη 
της ασθένειας είναι η υψηλή υγρασία 
(>90%) και θερµοκρασία (27-30oC).

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι από τον Βόλο συνιστούν 
άµεσα ψεκασµό µε εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην πλήρη κάλυψη των 
δέντρων µε το ψεκαστικό υγρό. 
Ουσιαστικής σηµασίας θεωρείται και 
ο τακτικός έλεγχος του δενδροκοµείου, 
µε σκοπό την αποµάκρυνση και το 
κάψιµο κάθε προσβεβληµένου 
οργάνου. Υπενθυµίζεται ότι εάν την 
καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν βροχές 
και αρκετό µόλυσµα, η ασθένεια 
διαδίδεται ταχύτατα, εποµένως, οι 
ψεκασµοί Ιουνίου και Ιουλίου είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικοί για τον 
περιορισµό του µολύσµατος και 
την προστασία της καλλιέργειας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-06-22
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες κατά 
διαστήµατα στην Κεντρική και 
Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόµενα 
πιθανώς κατά τόπους έντονα, 
µε εξασθένηση από τις βραδινές 
ώρες. Άνεµοι µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις κατά 
τόπους στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Κυριακή 20-06-22
Άστατος καιρός στα ηπειρωτικά 
µε παροδικά αυξηµένες 
νεφώσεις, τοπικές βροχές και 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες 
µεµονωµένες καταιγίδες. 
Βελτίωση του καιρού τις 
βραδινές ώρες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους ισχυροί 
στο Αιγαίο. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω πτώση κυρίως 
στα κεντρικά και βόρεια.

∆ευτέρα 21-06-22 
και Τρίτη 22-06-22
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Τοπικοί 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

όµβροι και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως 
στα ορεινά από το απόγευµα. 
Άνεµοι ήπιας έντασης 
µεταβλητοί, κατά τόπους στο 
Αιγαίο µέτριας έντασης. Μικρή 
άνοδος της θερµοκρασίας.

Τετάρτη 23-06-22 ως 
Παρασκευή 25-06-22
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
µέτριας έντασης βορειοδυτικοί 
και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης µεταβλητοί 
από 3 έως 5 
µποφόρ, στο Αιγαίο 
πρόσκαιρα ισχυροί 
βόρειοι έως και 
7 µποφόρ.
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838,94 TΖΙΡΟΣ
73.137.351
(16/06)

815,27

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

∆ευτέρα
13/06

Τρίτη
14/06

Πέµπτη
16/06

Παρασκευή
10/06

822,84

Τετάρτη
15/06

Οι καιροί είναι δύσκολοι και γι’ αυτό δεν υπάρ-
χει αµφιβολία. Στην αρχή η πανδηµία, µε-
τά οι ανατιµήσεις και τώρα ο πόλεµος στην 
Ουκρανία, έχουν δηµιουργήσει πρωτόγνω-
ρη αναστάτωση στις αγορές, ανατρέποντας 
πολλές φορές κάθε σχεδιασµό των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής. 

Οι συνθήκες απαιτούν εγρήγορση και οι παρεµ-
βάσεις από την κεντρική διοίκηση είναι απα-
ραίτητες για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι οι κεντρικές τράπε-
ζες σε Ευρώπη και Αµερική είναι που κρα-
τάνε όρθιες τις οικονοµίες, αποτρέποντας 
τα χειρότερα. Βεβαίως, κι αυτές οι παρεµβά-
σεις έχουν το κόστος τους µε το πληθωριστι-
κό χρήµα να δυσκολεύει πάλι τα πράγµατα. 

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση έδειξε από την πρώτη 
στιγµή ισχυρά αντανακλαστικά, προβαίνο-
ντας νωρίς και αποφασιστικά σε σειρά µέ-
τρων µετριασµού των επιπτώσεων στο εισό-
δηµα των πολιτών και στην εν γένει οικονο-
µική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα στον αγροτικό χώρο ωστόσο, τα ει-
δικά µέτρα ενίσχυσης που εφαρµόσθηκαν 
δεν διακρίνονται για τη στόχευσή τους. Μάλ-
λον αποσπασµατικά µπορούν να χαρακτη-
ρισθούν, µε έντονο το «πελατειακό φίλτρο» 
στην επιλογή τους, µε µεγάλες καθυστερή-
σεις στη διεκπεραίωσή τους, µε µικρή απή-
χηση στους οφεληθέντες και πολύ γκρίνια α-
πό τους πολλούς που έµειναν εκτός.

Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι οι «οριζό-
ντιες ενισχύσεις» ακόµα και κλαδικού χα-
ρακτήρα, σε έναν παραγωγικό τοµέα µε τε-
ράστια ανοµοιογένεια, δηµιουργούν συ-
χνά περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα κα-
λούνται να επιλύσουν. Στο τέλος της µέρας 
αυτό που έχει αποµείνει, είναι ένας εθι-
σµός στο κρατικό χρήµα, το οποίο, επειδή 
δεν είναι άφθονο, στην επόµενη… στροφή 
θα πρέπει και πάλι να επιστραφεί.

Μ’ αυτή την έννοια, η «αµυντική στάση» Γεωργα-
ντά στην τελευταία φάση αναστάτωσης που 
διέρχεται ο αγροτικός χώρος, κυρίως λόγω 
των µεγάλων ανατιµήσεων σε ενέργεια, α-
γροτικά εφόδια και ζωοτροφές έχει και απο-
χρώσεις «πολιτικής σοφίας». Ο εξορθολογι-
σµός στη λειτουργία των αγορών και οι µε-
ταρρυθµίσεις που συνδέονται µε τις αγρο-
τικές δοµές στον αγροτικό χώρο, έχουν µε-
γαλύτερη σηµασία από οποιαδήποτε «πυρο-
σβεστική παρέµβαση», άµεσης οικονοµικής 
ενίσχυσης γεωργών και κτηνοτρόφων. 

Ένα αξιόπιστο ΟΣ∆Ε, µια σωστή κατανοµή των 
βοσκοτόπων, ένας έλεγχος της γνησιότητας 
των προϊόντων, µια επαρκής διασύνδεση 
των βάσεων δεδοµένων σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, 
ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ και Οικονοµικές Αρχές, µπορεί 
να δώσει πολύ περισσότερα στους γνήσι-
ους υποστηρικτές της παραγωγής, απ’ όσα 
έχουν δώσει, εδώ και χρόνια οι «ειδικές ε-
νισχύσεις» µε δάνεια του κράτους τα οποία 
τελικά φαίνεται να κοστίζουν πολύ ακριβά 
και στους αγρότες.           Agrenda

Εύκολο χρήμα,
μεγάλη αδράνεια 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,04186

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34696

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,01417

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85444

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
138,240

• Συνδυασµός ενισχύσεων Αναπτυξιακού µε 
τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης σελ. 18
• Άµυνες ρευστότητας κρατούν ενεργές 
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σελ. 17

• Έχει ακόµα δρόµο µπροστά η ψηφιακή 
µετάβαση στην ελληνική γεωργία σελ. 42
• Ανοδικοί ρυθµοί στα γαλακτοκοµικά παρά 
τον πληθωρισµό και το κόστος σελ. 44

• Χαµηλές οι αποδόσεις, αλλά αυξηµένη η 
ζήτηση για το σκληρό σιτάρι σελ. 12-13
• Με άδειες αποθήκες και τιµή στα 50 
λεπτά κλείνει τη σεζόν το ρύζι σελ. 13
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την αναπροσαρµογή των δράσεων 
του νέου πρασινίσµατος, δροµολογεί 
η χώρα µας στα πλαίσια του Στρατηγι-
κού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027, 
κάνοντας λόγο  για µία σειρά βελτιω-
µένων παρεµβάσεων µε βάση τις πα-
ρατηρήσεις της Κοµισιόν. Αυτό που 
θα πρέπει να γίνει σαφές, είναι πως 
οι νέες δράσεις θα πρέπει πλέον να 
διαµορφωθούν µε βάση την τρέχου-
σα πραγµατικότητα στα κόστη εισρο-
ών µέσα στην οποία καλείται να δου-
λέψει ο αγροτικός τοµέας, που ίσως 
διαρκέσει έως και το 2024 όπως ανα-
φέρουν αναλυτές. Αυτό το φαινόµενο 
είναι πιο έντονο στην κτηνοτροφία. 

Για παράδειγµα, δεν δύναται να ζη-
τείται από τον κτηνοτρόφο να κόψει 
τη βόσκηση για κάποιους µήνες και 
να αποζηµιωθεί µε ποσά που κυµαί-
νονται µεταξύ 1,7 ευρώ και 10,5 ευ-
ρώ το στρέµµα, για τις έξτρα ζωοτρο-
φές που θα χρειαστεί. Αντίστοιχα, θα 
πρέπει να αναρωτηθούν οι αρµόδιες 
αρχές εάν η ενίσχυση 1,5 ευρώ ανά 
ενήλικο πρόβατο για την εφαρµογή 
προγράµµατος εµπλουτισµού και βελ-
τιστοποίησης του σιτηρεσίου, θα κα-
λύψει το κόστος του ζωοτέχνη-κτηνί-
ατρου που θα πρέπει να συµβουλεύ-
εται ο κτηνοτρόφος για την εφαρµο-

γή της δράσης. Αντίστοιχα, µε τις τι-
µές των λιπασµάτων στα ύψη, τα έξ-
τρα 4,5 ευρώ το στρέµµα για εφαρµο-
γή λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευ-
σης στις αροτραίες καλλιέργειες, θα 
πρέπει να επανεξεταστεί.

Άλλωστε, σύµφωνα µε τους κανο-
νισµούς (παράγραφος 12 του Παραρ-
τήµατος 2 της Συµφωνίας µε ΠΟΕ) ό-
λοι οι υπολογισµοί των ενισχύσεων 
στο νέο πρασίνισµα βασίζονται στην 
απώλεια εισοδήµατος και στο αυξηµέ-
νο κόστος που γεννάει για τον αγρό-
τη η υιοθέτηση των δράσεων. Ως εκ 
τούτου, µοιάζει να κρίνεται αναγκαία 
µία αναπροσαρµογή των παρεµβά-
σεων προς αυτή την κατεύθυνση. Ε-
ντούτοις, προς το παρόν, δεν έχει υ-
πάρξει επίσηµη ενηµέρωση για το ε-
άν και κατά πόσο εξετάζονται αυξή-
σεις στα ποσά των ενισχύσεων. Πα-
ρά µόνο, πως θα προστεθεί ακόµη 
µία ειδική δράση, η οποία  θα επιδο-
τεί την οργανική λίπανση. Σηµειώνε-
ται εδώ πως αντίστοιχες αναπροσαρ-

µογές στα ποσά θα πρέπει να γίνουν 
και αναφορικά µε τα αγροπεριβαλλο-
ντικά προγράµµατα, όπου εδώ όλα τα 
προβλεπόµενα ποσά (Απονιτροποίη-
ση, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) βασίζονται 
σε µελέτες 10ετίας που είχαν γίνει 
για τις ανάγκες του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ενδεικτικά τα ποσά στο νέο πρα-
σίνισµα έχουν διαµορφωθεί προς 
το παρόν ως εξής:

1. Χρήση ανθεκτικών και προ-
σαρµοσµένων ειδών και ποικιλι-
ών: 60 ευρώ το στρέµµα.

2. Ενισχυµένη Αγρανάπαυση, Α-
µειψισπορά: µέση ενίσχυση 20-40 
ευρώ το στρέµµα ανάλογα την καλ-
λιέργεια και µόνο για το κοµµάτι της 
γης που µπαίνει στη δράση. 

3. Ζώνη Οικολογικής Εστίασης 
στα δέντρα: 25 ευρώ το στρέµµα.

4. ∆ιατήρηση Αγροδασικών Συ-
στηµάτων: 25 ευρώ το στρέµµα.

5. Μέθοδοι γεωργίας ακριβείας: 
Μέση ενίσχυση 50 ευρώ το στρέµµα µε 
την ανάληψη πολλαπλών δράσεων.

6. Περιβαλλοντική διαχείριση 
µόνιµων βοσκοτόπων: Μέση ενί-
σχυση 6 ευρώ το στρέµµα.

7. ∆ιατήρηση και προστασία α-
ναβαθµίδων: 25 ευρώ το στρέµµα. 

8. ∆ιατήρηση Βιολογικής Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας. Το ποσό 
προσαρµόζεται ανάλογα την καλλι-
έργεια και την εκτροφή. 

Ανέφικτο το πρασίνισμα  
στις νέες συνθήκες κόστους εισροών

Βελτιωμένες 

παρεμβάσεις 

υπόσχεται η 

χώρα μας στο 

αναθεωρημένο 

στρατηγικό σχέδιο, 

με αναπροσαρμογή 

στις ενισχύσεις που 

σχετίζονται με το 

περιβάλλον ώστε να 

ανταποκρίνονται στα 

αυξημένα επίπεδα  

του κόστους 

παραγωγής

Αγροπεριβαλλοντικά
Αναπροσαρµογές πρέπει να 
γίνουν και στα αγροπεριβαλ-
λοντικά, όπου τα προβλεπό-

µενα ποσά βασίζονται 
σε µελέτες 10ετίας

Δράσεις
Όλοι οι υπολογισµοί 
των ενισχύσεων στο νέο 
πρασίνισµα βασίζονται 
στην απώλεια εισοδήµατος 
και στο αυξηµένο κόστος 
που γεννάει για τον 
αγρότη η υιοθέτηση 
των δράσεων, σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς 
(παράγραφος 12 του 
Παραρτήµατος 2 της 
Συµφωνίας µε ΠΟΕ).

Βόσκηση
∆εν δύναται να ζητείται 
από τον κτηνοτρόφο να 
κόψει τη βόσκηση για 
κάποιους µήνες και να 
αποζηµιωθεί µε ποσά 
που κυµαίνονται µεταξύ 
1,7 ευρώ και 10,5 ευρώ 
το στρέµµα, για τις έξτρα 
ζωοτροφές που θα 
χρειαστεί.

Πρόβατο
Θα πρέπει να 
αναρωτηθούν οι αρµόδιες 
αρχές εάν η ενίσχυση 
1,5 ευρώ ανά ενήλικο 
πρόβατο για την εφαρµογή 
εµπλουτισµού και 
βελτιστοποίησης του 
σιτηρεσίου, θα καλύψει 
το κόστος του ζωοτέχνη-
κτηνίατρου που πρέπει 
να συµβουλεύεται 
ο κτηνοτρόφος.
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Με µικρές αλλαγές τα ποσά εξισωτικής στη νέα 
ΚΑΠ, δεν θα παίζει ρόλο η µόνιµη κατοικία
Με βάση την περιοχή του βρίσκεται το αγροτεµάχιο και όχι η µόνιµη 
κατοικία του δικαιούχου, θα δίνεται η εξισωτική αποζηµίωση και στη νέα 
ΚΑΠ, παρά τις σκέψεις που είχαν διαµορφωθεί στο παρελθόν ώστε να 
αλλάξει το συγκεκριµένο καθεστώς. Τα ποσά της εξισωτική µένουν πάνω-
κάτω ίδια, µε τους ορεινούς να έχουν λαµβάνειν 12 ευρώ το στρέµµα 
(είναι 12,5 ευρώ το 2022) και 8,9 ευρώ το στρέµµα οι µειονεκτικές 
περιοχές (είναι 8,1 ευρώ το 2022). Οι πρώην µειονεκτικές περιοχές δεν 
θα λαµβάνουν ούτε τα 2,5 ευρώ που έπαιρναν, από το 2023 και µετά. 

Η αίτηση για Απόθεµα την τρέχουσα περίοδο, 
µπορεί να µην αποκλείει από νέα αίτηση το 2023  
Στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ αναφέρεται πως «Οι δικαιούχοι 
ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεµα µόνο µια φορά στην περίοδο 
2023-2027». Μένει να φανεί λοιπόν αν αυτό σηµαίνει ότι κάποιος 
που έλαβε δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα την περίοδο 2015-2022, 
θα µπορέσει να κάνει αίτηση και στη νέα ΚΑΠ. Και αυτό γιατί όπως 
φαίνεται το δικαίωµα αίτηση στο Εθνικό Απόθεµα δίνεται µία φορά 
ανά προγραµµατική περίοδο. Αυτό είναι κάτι που µένει να διευκρινιστεί 
σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων, και όχι στρατηγικού σχεδίου. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τελευταία χρονιά που θα πλη-
ρωθούν υπό το καθεστώς των µι-
κροκαλλιεργητών, είναι η φετι-
νή για περίπου 115.000 δικαιού-
χους άµεσων ενισχύσεων, κάτω 
των 1.250 ευρώ. Το συγκεκριµέ-
νο καθεστώς παύει να ισχύει από 
του χρόνου, και ως εκ τούτου δεν 
θα εξαιρούνται από τους κανόνες 
πολλαπλής συµµόρφωσης (αµει-
ψισπορά, αγρανάπαυση, µη παρα-
γωγικά στοιχεία κ.λπ.) ενώ είναι 
πιθανό να «πέφτουν» και σε επι-
τόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όπως αναφέρεται συγκεκριµέ-
να στο στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ «δεν προτείνεται η εφαρµογή 
του προαιρετικού µέτρου των µικρο-
καλλιεργητών (Άρθρο 28 του Καν. 
2021/2115), δεδοµένου ότι και την 
προηγούµενη περίοδο το µέτρο αυτό 
δεν εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επι-
τυχία, καθώς είχε µειωµένη ζήτηση 
από τους δυνητικούς δικαιούχους. 
Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του 
Ειδικού Στόχου 1, την προηγούµε-
νη περίοδο, εντάχθηκε στο προαι-
ρετικό αυτό καθεστώς ο µισός πλη-
θυσµός των εν δυνάµει µικροκαλ-
λιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσµα 
του τρόπου ελέγχων της εφαρµο-
γής της πολλαπλής συµµόρφωσης». 

Σηµειώνεται πάντως εδώ, πως σε 
επίπεδο Ευρώπης συζητείται για το 
έτος 2023, να υπάρξουν εξαιρέσεις 
από ορισµένες υποχρεώσεις πολ-
λαπλής συµµόρφωσης για όλους 
τους αγρότες, όπως έγινε φέτος 
µε την περίπτωση της αγρανάπαυ-
σης στα πλαίσια των υποχρεώσεων 
για το πρασίνισµα. Συγκεκριµένα 
η Κοµισιόν εξετάζει το ενδεχόµε-
νο να επεκτείνει προσωρινά τις ε-
ξαιρέσεις τουλάχιστον για το επό-
µενο έτος και ζήτησε τη συµβολή 
των εκπροσώπων των κρατών µε-
λών σχετικά µε αυτό το ενδεχόµε-
νο σε µια συνεδρίαση κεκλεισµέ-
νων των θυρών στη µηνιαία σύνο-
δο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ-
27 νωρίτερα αυτή την εβδοµάδα.

Συνολικά 16 κράτη µέλη – Ελλά-
δα, Βουλγαρία, Τσεχία, ∆ανία, Γερ-
µανία, Ιρλανδία, , Ισπανία, Ιταλία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούρ-
γο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Φινλανδία και Σουηδία– εξέφρα-
σαν την υποστήριξή τους για πρό-

ταση της Επιτροπής. Επίσηµες ανα-
κοινώσεις αναµένονται σύντοµα. 

Υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, όλοι οι αγρότες σύµφω-
να µε το ελληνικό στρατηγικό σχέ-
διο έχουν την υποχρέωση: 

Στις εκµεταλλεύσεις µε εκτά-
σεις αροτραίων καλλιεργειών άνω 
των 100 στρεµµάτων, θα πρέπει να 
εφαρµόζεται αµειψισπορά. Εξαιρού-
νται οι ορυζώνες, και εκτάσεις που 
άνω του 75% αυτών καλλιεργείται 
µε ψυχανθή ή ζωοτροφές. 

Τουλάχιστον το 4% της αρόσι-
µης γης σε επίπεδο εκµετάλλευ-
σης θα πρέπει να αφιερώνεται σε 
µη παραγωγικές περιοχές και χαρα-
κτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης 

της αγρανάπαυσης. Τουλάχιστον 
το 3% της αρόσιµης γης σε επίπε-
δο εκµετάλλευσης θα πρέπει να α-
φιερώνεται σε µη παραγωγικές πε-
ριοχές και χαρακτηριστικά, συµπε-
ριλαµβανοµένης της γης αγρανά-
παυση όταν ο γεωργός δεσµεύεται 
να αφήνει τουλάχιστον το 7% της α-
ρόσιµης γης άσπαρτο, στα πλαίσια 
σχετικού οικολογικού σχήµατος. 

Στα παραπάνω υποχρεώσεις για 
τη λήψη του τσεκ αλλά και στις υ-
πόλοιπες που αναφέρονται στην 
πολλαπλή συµµόρφωση αναµένο-
νται αλλαγές µετά τις παρατηρήσεις 
τις οποίες έχει δεχτεί η Ελλάδα από 
την Κοµισιόν, στα πλαίσια του στρα-
τηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ. 

Αγρανάπαυση
και για μικρούς  
στη νέα ΚΑΠ  
Οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τη λήψη 
του τσεκ και οι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα πιάνουν πλέον και τους μικροκαλλιεργητές, 
εξαίρεση ζητάνε οι Υπουργοί για το 2023

Τα ευρύµατά της για τη 
λειτουργία ενός πρότυπου 
εργαλείου µε το όνοµα FaST, 
για κινητά και υπολογιστές, 
πάνω στο οποίο θα βασίζεται 
στο µέλλον η συµµόρφωση των 
αγροτών προς τις κοινοτικές 
απαιτήσεις για µία σειρά άµεσων 
πληρωµών, δηµοσίευσε η 
Κοµισιόν. Το FaST παράλληλα 
θα συνδυάζει τα υπάρχοντα 
δεδοµένα από τους αγρότες για 
την παροχή εξατοµικευµένων 
συστάσεων για τη λίπανση των 
καλλιεργειών µέσω ενός 
σχεδίου διαχείρισης θρεπτικών 
συστατικών, το οποίο θα έχει 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη για τους αγρότες και 
την κοινωνία γενικότερα. Πλέον, 
µε βάση αυτήν την ψηφιακή 
πλατφόρµα, τα κράτη-µέλη θα 
πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 
τους εφαρµογές που θα κάνουν 
διαθέσιµες στους αγρότες την 
ερχόµενη προγραµµατική 
περίοδο. Σηµειώνεται εδώ 
στην Ελλάδα, οι παραγωγοί 
θα ενισχύονται για την αγορά 
άδειας χρήσης ηλεκτρονικής 
εφαρµογής η οποία θα πρέπει 
να περιλαµβάνει τα παρακάτω:

Πληροφορίες για τις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.

Πληροφορίες από τη 
δειγµατοληψία του εδάφους, 
σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίµακα.

Πληροφορίες για τις 
πρακτικές διαχείρισης, την 
ιστορία των καλλιεργειών  
και τους στόχους απόδοσης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΕΨΗ

Υποχρέωση 
για πληρωµές 

Για όλους τους αγρότες
Συζητείται για το έτος 2023, 

να υπάρξουν εξαιρέσεις 
από ορισµένες υποχρεώσεις 
πολλαπλής συµµόρφωσης 

για όλους τους αγρότες



Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 18 & Κυριακή 19 Iουνίου 2022

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 2019  2020  2021 

45,38

52,2

29,83 27,20 27,05

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 
ΣΤΑΦΙ∆Α 
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΡΥΖΙ
�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

29,83 27,20 27,05

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

45,38

52,2
56,1

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τα κεφάλια µέσα και πολλή δουλειά αυτό το δι-
άστηµα στον Οργανισµό Πληρωµών, όσο βρί-
σκεται σε εξέλιξη ο κοινοτικός έλεγχος. Οι δι-
οικητικοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν τους απα-
ραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκει-
µένου να κλείσουν οι εκκρεµότητες τόσο για τα 
υπόλοιπα της περσινής ενιαίας όσο και για την 
εξόφληση των προγραµµάτων του 2021. Το κου-
βάρι των πληρωµών φαίνεται πως θα ξεκινήσει 
να ξετυλίγεται µε τις συνδεδεµένες στη φυτική 
παραγωγή που δεν έχουν ως σήµερα πληρω-
θεί, δηλαδή την κορινθιακή σταφίδα και το ρύ-
ζι, δεδοµένου ότι εκδόθηκαν οι σχετικές απο-
φάσεις µε το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να γί-
νει µια πίστωση µέσα στην ερχόµενη εβδοµά-
δα ή το αργότερο στις αρχές της µεθεπόµενης. 

Το ζητούµενο είναι ότι µέχρι την Πέµπτη 30 
Ιουνίου όλες οι πληρωµές θα πρέπει να έχουν 
γραφτεί στο σύστηµα, προς αποφυγήν και των 
κοινοτικών καταλογισµών, ωστόσο πρακτικά 
προς ώρας κανείς δεν είναι σε θέση να πει αν 

θα γίνουν σταδιακά ή όλες µαζί. Αυτά που έχουν 
να περιµένουν οι παραγωγοί αφορούν τα εξής:    

Συνδεδεµένες: Εκτός από τις ενισχύσεις 
σε κορινθιακή σταφίδα και ρύζι, των οποίων η 
πληρωµή βρίσκεται στην τελική ευθεία, εκκρε-
µούν ακόµα οι συνδεδεµένες για µεταξοσκώλη-
κες και για τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα 
ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για 
βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ 
περίπου για αιγοπροβατοτρόφους.

Νιτρικά: Προς µεγάλη απογοήτευση των δι-
καιούχων, η εξόφληση των Νιτρικών φέτος πα-
ρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση, παρά το γε-
γονός ότι η απόφαση µε την έγκριση πίστωσης 
ποσού 15 εκατ. ευρώ για την πληρωµή τους έχει 
εκδοθεί από τον Φεβρουάριο. Tο θέµα φαίνεται 
πως «κόλλησε» στις ∆ΑΟΚ οι οποίες καθυστέρη-

σαν να ετοιµάσουν τις λίστες των δικαιούχων. 
Βιολογικά: Το µεγαλύτερο κοµµάτι των ε-

περχόµενων πληρωµών αφορά τα Βιολογικά, 
που εκτιµάται ότι µπορεί να φτάσει περί τα 50 
εκατ. ευρώ και αφορά την εξόφληση του 35% 
για τους παλιούς της 5ετίας και τους νέους της 
3ετίας. Στην περίπτωση των Βιολογικών, µόλις 
ξεκίνησαν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, δεδοµέ-
νου ότι µόλις στις 15 Ιουνίου έληξε η προθεσµία 
για αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης, τροπο-
ποίησης και µεταβίβασης πράξης. Σηµειωτέον, 
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι φορείς 
πιστοποίησης έχουν ήδη ανεβάσει τα ΑΦΜ συµ-
µόρφωσης των δικαιούχων παραγωγών στην ει-
δική πλατφόρµα, ενώ τώρα τρέχουν οι διασταυ-
ρώσεις για να βγει η τελική λίστα πληρωµής. 

Σπάνιες Φυλές: Έχουν ολοκληρωθεί, λένε 
οι πληροφορίες, οι έλεγχοι στους δικαιούχους, 
προκειµένου να γίνει η εξόφληση της πρώτης 
και της δεύτερης πρόσκλησης. 

Ειδική ενίσχυση βάµβακος: Τελευταία δι-
ευθέτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να τσεκάρει τα αρχεία 
του ΕΛΓΑ µε τις βροχοπτώσεις-πληµµύρες (Νο-
εµβρίου- ∆εκεµβρίου 2021) που προκάλεσαν 
ζηµιές στις βαµβακοκαλλιέργειες, µε αποτέλε-
σµα οι παραγωγοί να µην καταφέρουν να πιά-
σουν το πλαφόν, ώστε να προχωρήσει στην κα-
ταβολή της συνδεδεµένης στους δικαιούχους.

Υπόλοιπα ενιαίας: Όπως κάθε χρόνο, τέ-
λος Ιουνίου βγαίνει και µια διορθωτική πλη-
ρωµή επί της βασικής, του πρασινίσµατος και 
για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και το Εθνι-
κό Απόθεµα. Οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη, οπό-
τε κανείς δεν µπορεί να πει µε ασφάλεια για τι 
ποσό µιλάµε και πόσους παραγωγούς αφορά. 
Πάντως, από τους αρµόδιους των πληρωµών α-
ναφέρεται ότι κάθε περίπτωση που διορθώνε-
ται, από πλευράς αγροτών ή από πλευράς του 
οργανισµού, θα βγει στη λίστα προς πίστωση. 

Μεταβιβάσεις: Όσες από τις µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων δεν πληρώθηκαν στις προηγούµε-
νες πιστώσεις, έχουν εξεταστεί και βγάζουν πο-
σά θα πληρωθούν στην επερχόµενη πίστωση. 

Με 8.014 
δικαιούχους 
η νέα 
πρόσκληση 
στα Νιτρικά
Τα αποτελέσµατα της τελικής 
αξιολόγησης και κατάταξης των 
προσκλήσεων της Απονιτροποίησης 
ανάρτησαν στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα οι αρµόδιες αρχές, µε 
8.014 δικαιούχους να εντάσσονται 
στο Μέτρο.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση, τα 
αποτελέσµατα της τελικής 
αξιολόγησης και κατάταξης, µε τη 
µορφή οριστικού πίνακα 
παραδεκτών και µη παραδεκτών 
αιτήσεων στήριξης, έχουν 
αναρτηθεί στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα (ΠΣ) υποστήριξης της 
υλοποίησης της δράσης και οι 
υποψήφιοι της δράσης θα 
ενηµερωθούν για την ανάρτηση του 
οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων 
καθώς και για την πρόσβασή τους 
σε αυτόν µέσω του ΠΣ, µέσω 
µηνύµατος ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (email) που θα 
λάβουν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην 
αίτηση στήριξης.
Η οριστική κατάταξη έγινε σύµφωνα 
µε τον προϋπολογισµό κάθε 
πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της 2ης 
πρόσκλησης που περιλαµβάνει τις 
δεσµεύσεις Α και Β εντάσσονται 
7.957 δικαιούχοι µε συνολική 
αιτούµενη έκταση 85.383,2 εκτάρια 
και συνολικό µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης για τη διετία 
102.459.816 ευρώ. Στο πλαίσιο της 
3ης πρόσκλησης που περιλαµβάνει 
τη δέσµευση Γ εντάσσονται 57 
δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη 
έκταση 205,3 εκτάρια και συνολικό 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης για τη 
διετία 175.139,82 ευρώ.

Λήγει η διορία 
για ρέστα ενιαίας 
και προγράμματα

Οι πληρωμές ξεκινούν με τις συνδεδεμένες και θα 
έχουν γραφτεί επίσημα έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 

Το δρόµο προς την πληρωµή των συνδεδεµένων σε 
κορινθιακή σταφίδα και ρύζι, που ούτως ή άλλως θα 
πρέπει να τρέξει µέχρι το τέλος του µήνα, άνοιξε η έκδοση 
και δηµοσίευση των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος της 
ενίσχυσης στη ∆ιαύγεια. Ειδικότερα, το ύψος της 
ενίσχυσης για το καλλιεργητικό έτος 2021, διαµορφώνεται 
στα 27,05 ευρώ το στρέµµα για το ρύζι και στα 56,1 ευρώ 
το στρέµµα για την κορινθιακή σταφίδα. 

Να σηµειωθεί ότι η την τελευταία τριετία η ενίσχυση στο 
ρύζι κινείται σταθερά πτωτικά από τα 29,83 ευρώ το 
στρέµµα το 2019, στα 27,20 ευρώ το στρέµµα το 2020 
και 27,05 ευρώ το στρέµµα φέτος, ενώ αντίθετα η 
συνδεδεµένη στην κορινθιακή σταφίδα το αντίστοιχο 
διάστηµα αυξήθηκε από τα 45,38 ευρώ το στρέµµα το 
2019, στα 52,2 ευρώ το στρέµµα το 2020 και τελικά στα 
56,1 ευρώ το στρέµµα φέτος.

Ανοδικά στα 56,1 ευρώ η συνδεδεμένη σταφίδας 

Αποζηµιώσεις 
Πιστώθηκαν προκαταβολές 11,5 εκατ. 
ευρώ σε εσπεριδοειδή Αργολίδα για 
παγετό 2022 και αποζηµιώσεις 4,3 
εκατ. ευρώ σε εσπεριδοειδή Άρτας 
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Μπροστά σε οικονοµικό αδιέξοδο βρίσκονται 
εκατοντάδες αγρότες της περιοχής Αµυνταί-
ου και πιο συγκεκριµένα από Μανιάκι, Άγιο 
Παντελεήµονα, Βεγόρα, Αντίγονο κ.α. που 
είδαν την παραγωγή τους να χάετται αφού η 
πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε µεγάλες 
ζηµιές σε χιλιάδες στρέµµατα σε κεράσια, νε-
κταρίνια, ροδάκινα, αµπέλια και κηπευτικά. 
Σηµειωτέον ότι οι καλλιέργειες των κερασιών 
και των πρώιµων ροδάκινων βρίσκονταν σε 
προχωρηµένο στάδιο, λίγο πριν από τη δια-
δικασία της συγκοµιδής.

Μέχρι και τις 20 Ιουνίου θα γίνονται οι αι-
τήσεις αποζηµίωσης από χαλαζόπτωση που 
έπληξε περιοχές του Αµυνταίου, µετά και τους 
ελέγχους από κλιµάκιο του ΕΛΓΑ. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους τη δή-
λωση καλλιέργειας, ενώ παράλληλα, σε κά-
θε αίτηση θα υπάρχει και οικονοµική συµµε-
τοχή (όπως κάθε φορά) για την οποία θα ενη-
µερώνονται µόλις κάνουν την αίτηση.

Στη δίνη της κακοκαιρίας Genesis βρέθη-
καν κυρίως οι καλλιέργειες του κερασιού, οι 
οποίες βρίσκονται στη φάση συγκοµιδής, µε 
τις βροχές και τις ισχυρές ριπές ανέµων να 
προκαλούν ζηµίες και σκίσιµο του καρπού, 
καθιστώντας την παραγωγή µη εµπορεύσιµη. 
Προβλήµατα, ωστόσο, έχουν καταγραφεί και 
σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες στην πε-
ριοχή, όπως εκείνες των επιτραπέζιων ροδά-
κινων, νεκταρινιών, βερίκοκων κλπ οι οποί-
ες, επίσης, αυτή την περίοδο έχουν αρχίσει 
να συγκοµίζονται.

Επίσης από την έντονη κακοκαιρία, όπως 
αναφέρεται, δοκιµάστηκαν χωριά όπως ο Ά-
γρας, το Μεσηµέρι, η Καρυδιά, η Όρµα, το 
Λουτράκι, ο Μεγαπλάτανος, η Φιλώτεια και οι 
Γαλατάδες, φέρνοντας σε απόγνωση του πα-
ραγωγούς, οι οποίοι είδαν ένα µεγάλο µέρος 
των κόπων τους να χάνονται λίγο πριν συγκο-
µίσουν την παραγωγή και ενώ έχουν τελειώ-
σει το σύνολο των καλλιεργητικών εργασιών, 
έχοντας καταβάλει το σύνολο των καλλιεργη-
τικών εξόδων σε µια χρονιά που το κόστος πα-
ραγωγής έχει υπερδιπλασιαστεί.

Κάποια δηµοτικά διαµερίσµατα, όπως η 

Καρυδιά, ο Μεγαπλάτανος, η Όρµα και άλλα, 
προ ηµερών είχαν πληγεί και από καταστρο-
φικό χαλάζι. Στις περιοχές αυτές είναι ήδη α-
νοικτές αναγγελίες, στο πλαίσιο των οποίων 
οι παραγωγοί µπορούν να δηλώνουν τις ζη-
µιές τους και από τα δύο αίτια (χαλάζι και βρο-
χόπτωση). Όσοι παραγωγοί έκαναν δήλωση 
για ζηµιά από χαλάζι, δεν χρειάζεται να ξανα-
κάνουν δήλωση για ζηµία από βροχή, εκτός 
των ελαχίστων περιπτώσεων που έχουν γίνει 
ήδη εκτιµήσεις από γεωπόνους –εκτιµητές.

Τρέχουν οι δηλώσεις σε Βέροια
∆ικαίωµα να δηλώσουν τις ζηµίες που 

υπέστησαν οι καλλιέργειές τους λόγω των 
ισχυρών βροχοπτώσεων των προηγούµε-
νων ηµερών, έχουν από την Τρίτη 14 Ιου-
νίου οι αγρότες στην περιοχή της Ηµαθίας 
και της Πέλλας, καθώς, όπως ενηµέρωσαν 
αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛ-
ΓΑ στην Βέροια, ανοίγουν οι αναγγελίες, 
ώστε να εκτιµηθούν οι ποσότητες που κα-
ταστράφηκαν από τα καιρικά φαινόµενα.

Καταστροφή σε πάνω από 15.000 
στρέµµατα στον Έβρο

Τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργει-
ες έκτασης πάνω από 15.000 στρέµµατα, 
προκάλεσε η κακοκαιρία «Genesis» και 
στον Βόρειο Έβρο. 

Σιτηρά και κεράσια που έσκισαν λίγο 
πριν από τη συγκοµιδή, αλλά και εκτά-
σεις µε βαµβάκι και ηλίανθο, που είχαν 
την ατυχία να βρεθούν στο διάβα της έ-
ντονης κακοκαιρίας, δοκίµασαν το µένος 
της και έχουν υποστεί µεγάλες ζηµίες. «Σε 
ένα δίωρο, το απόγευµα του περασµένου 
Σαββάτου, στην περιοχή έπεσαν περίπου 
110 χιλιοστά βροχής, µε συνέπεια να προ-
κληθούν πληµµύρες και πολλά προβλή-
µατα σε καλλιέργειες, αλλά και κατοικίες 
σε πολλά χωριά από όπου πέρασε το ρεύ-
µα», ανέφερε στο Agronews ο Βασίλης ∆ε-
λησταµάτης, θεµατικός Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.

Στη συγκομιδή οι ζημιές 
σε κεράσια και πυρηνόκαρπα
Έως 20 Ιουνίου 
οι αιτήσεις 
αποζημίωσης 
από το χαλάζι 
που έπληξε 
περιοχές του 
Αμυνταίου

«Σεληνιακό τοπίο» στη Μαγνησία

Η χαλαζόπτωση άφησε πίσω της «σεληνιακό τοπίο» για αµυγδαλιές, 
φιστικιές, αµπέλια, σιτηρά, κριθάρια, κεράσια, ελαιοκράµβες και ελιές 
στη Μαγνησία, σύµφωνα µε παραγωγούς και τοπικούς βουλευτές. 
Προβληµατισµό προκαλεί και ο κανονισµός του ΕΛΓΑ που δίνει 
αποζηµιώσεις µε τιµές µέσου όρου τελευταίας πενταετίας, µε εξαίρεση 
την τελευταία χρονιά. Αποτέλεσµα είναι να δοθούν αποζηµιώσεις 17 
και 20 λεπτά σε κριθάρι και σιτάρι, όταν για φέτος οι τιµές είναι στα 
34 και 48 λεπτά το κιλό αντίστοιχα. Συνεπώς, ένας παραγωγός µε 
100% καταστροφή, θα λάβει αποζηµίωση κάτω από το µισό.

Προσλήψεις 130 συµβασιούχων από ΕΛΓΑ 

Στην πρόσληψη 130 γεωπόνων συµβασιούχων, οκτάµηνης διάρκειας 
µέσω ΑΣΕΠ, προχώρησε ο ΕΛΓΑ για την ενίσχυση των 
υποκαταστηµάτων του σε ανθρώπινο δυναµικό ώστε να συµβάλουν 
στο εκτιµητικό έργο του Οργανισµού. Ειδικότερα προσλαµβάνονται 
για την εκτίµηση των ζηµιών στη ∆υτική Μακεδονία, 35 γεωπόνοι 
στο υποκατάστηµα Κοζάνης και αντιστοίχως για ζηµιές στις 
καλλιέργειες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων στα Υποκαταστήµατα: 
Βεροίας: 25, Λάρισας: 20, Αλεξανδρούπολης: 15, Θεσσαλονίκης: 12, 
Πάτρας: 8, Ηρακλείου: 5, Καβάλας: 5 και Τρίπολης: 5
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Την ερχόµενη ∆ευτέρα 20 Ιουνίου αναµέ-
νεται να συνεδριάσει στα Χανιά η επιτρο-
πή παρακολούθησης των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, σε µια συνεδρίαση 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγροτικό 
κόσµο, αφού προγραµµατίζεται η τροπο-
ποίηση των προγραµµάτων, κάτι που συ-
νεπάγεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο γύ-

ρω από τα 74 εκατ. ευρώ που έχουν ξεκλει-
δώσει για ειδικές ενισχύσεις αγροτών µέ-
σω του µέτρου 21.

Σχεδόν ένας µήνας έχει περάσει από τό-
τε που η Κοµισιόν έδωσε και επίσηµα την 
έγκρισή της για τη µεταφορά πόρων από 
τα ταµεία των Προγραµµάτων προκειµένου 
να κατανεµηθούν σε αγρότες µε τη µορφή 
έκτακτων ενισχύσεων και ακόµα το τοπίο 
παραµένει θολό γύρω από τις προθέσεις 
του υπουργείου, σε µια κατάσταση που γί-
νεται γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη πο-
λιτικής σπέκουλας. Ήδη ακούγονται φωνές 
από δεξιά και αριστερά που διεκδικούν µε-
ρίδια από αυτό το µικρό ποσό για τα δεδο-
µένα της συγκυρίας που ξεδιπλώνεται στο 
πεδίο της αγροτικής παραγωγής. 

Το πράσινο φως ήρθε από την Κοµισιόν 
στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης και 
των ανησυχιών για την επάρκεια της αγρο-
τικής παραγωγής. Η εν λόγω µεταρρύθµιση 
αφορά τη µεταφορά του 5% των αδέσµευ-
των κονδυλίων του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της µεταβατικής περιό-
δου, που στην περίπτωση της Ελλάδας µε-
ταφράζεται σε ένα ποσό κοντά στα 74 εκατ. 
ευρώ. Σε αυτό να σηµειωθεί ότι προστίθε-
νται επιπλέον 26 εκατ. ευρώ από το απο-
θεµατικό κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο αρχικός σχεδιασµός του υπουργείου, 

προέβλεπε την αξιοποίηση των κονδυλί-
ων αυτών για την ενίσχυση της αγοράς 
λιπασµάτων, κάτι το οποίο µεταθέτει πλέ-
ον σε δεύτερο χρόνο η ηγεσία του υπουρ-
γείου, ίσως στο φόντο εκλογών. Εφόσον 
όµως τα χρήµατα από τα κοινοτικά κονδύ-
λια κατευθυνθούν αλλού, µια «προεκλογι-
κή» επαναφορά του πριµ για τα λιπάσµα-
τα φαντάζει µάλλον αβέβαιη ως προς την 
υλοποίησή της, λαµβάνοντας κανείς υπό-
ψιν την αρνητική οικονοµική συγκυρία 
που καθιστά ανυπέρβλητο το κόστος κρα-
τικού δανεισµού. 

Ενεργή η προκαταβολή αγροτικού 
πετρελαίου µέσα στον Ιούλιο

Στη συνέχεια οι ιθύνοντες του υπουργεί-
ου συζήτησαν το ενδεχόµενο να αξιοποιη-
θεί µέρος των κοινοτικών κονδυλίων για 
την αύξηση του µπάτζετ στο αγροτικό πε-
τρέλαιο. Το σενάριο ήθελε τα 60 εκατ. ευ-
ρώ από εθνικούς πόρους να προσαυξηθεί 
µε τα χρήµατα από το ΠΑΑ και να προσεγ-
γίσει τα 100 εκατ. Σηµειώνεται επί του ζη-
τήµατος «αγροτικό πετρέλαιο» ότι παραµέ-
νει στην ατζέντα των αρµόδιων υπουργεί-
ων η κατανοµή µιας προκαταβολής στους 
δικαιούχους µέσα στον Ιούλιο, κάτι το ο-
ποίο επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Οικο-
νοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος προ ο-

λίγων ηµερών. Αµέσως µετά τις εργασίες 
του Συµβουλίου των υπουργών γεωργίας 
της ΕΕ τον περασµένο Μάιο, ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς, άφησε να εννοηθεί 
σε δηµόσιες δηλώσεις του ότι το ποσό που 
εξασφαλίστηκε θα κατευθυνθεί προς τον 
κλάδο της κτηνοτροφίας. Αυτό φαίνεται 
ως το επικρατέστερο σενάριο για την απορ-
ρόφηση των 74 εκατ. ευρώ, αφού ο κλά-
δος της κτηνοτροφίας δείχνει και πιο «εύ-
κολος» διαχειριστικά, ώστε να κουµπώσει 
το µέτρο 21 στις φιλοπεριβαλλοντικές δε-
σµεύσεις που θέτει η Κοµισιόν για την κα-
τανοµή των κονδυλίων. 

Στην αναµονή για συµπληρωµατική 
πληρωµή 2% του τζίρου οι κτηνοτρόφοι

Πάντως, στο πεδίο των κτηνοτρόφων, 
ακόµα αναµένεται και η συµπληρωµατι-
κή πληρωµή από το λεγόµενο «2% του τζί-
ρου» αφού ένα ποσό της τάξης των περί-
που 10 εκατ. ευρώ από τα 40 εκατ. που εί-
χαν ήδη από τον περασµένο Φεβρουάριο 
προαναγγελθεί, δεν έφτασε ποτέ στους 
δικαιούχους. Επί του θέµατος, η επίσηµη 
πληροφόρηση θέλει την καθυστέρηση να 
οφείλεται στο Οικονοµικών, το οποίο θα 
χρειαστεί να βγάλει σχετική εγκύκλιο για 
να ξεκλειδώσει την πληρωµή. Στο µεταξύ, 
οι κρούσεις στα τηλέφωνα της Agrenda α-
πό κτηνοτρόφους που ακόµα περιµένουν 
να πληρωθούν είναι καθηµερινές. 

Επιστρέφοντας στο ζήτηµα των ειδικών ε-
νισχύσεων µε κοινοτικά κονδύλια, η απου-
σία εξειδίκευσης των µέτρων, τόσο καιρό 
µετά, έρχεται να προσθέσει στη δυσφορία 
του αγροτικού κόσµου, τη στιγµή που σε 
άλλες χώρες, όπως είναι η Πολωνία, η Γερ-
µανία ή η Ισπανία, οι αντίστοιχες πληρω-
µές είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκο-
νται σε ώριµο στάδιο. 

Στενεύουν τα περιθώρια
για μέτρα ενίσχυσης 

Ψηλά στην ατζέντα 
της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 
στα Χανιά οι ειδικές 

ενισχύσεις σε πετρέλαιο 
και ζωοτροφές μέσω 

του Μέτρου 21

Η εκδοχή το ποσό 
που εξασφαλίστηκε 
να κατευθυνθεί 
προς τον κλάδο 
της κτηνοτροφίας, 
φαίνεται ως το 
επικρατέστερο 
σενάριο για την 
απορρόφηση των 
74 εκατ. ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Εξαντληµένες αντοχές προβάλουν οι συ-
ντελεστές της αγροτικής παραγωγής βά-
ζοντας επιτακτικά στο τραπέζι τη λήψη µέ-
τρων ανακούφισης από το ορµητικό ρεύµα 
ανατιµήσεων ειδικά στο πεδίο της ενέργει-
ας (πετρέλαιο) και τις ζωοτροφές. 

Στο µεταξύ, η τελευταία στατιστική ανά-
λυση της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αυξηµένο 
κατά 20,3% τον δείκτη εκροών στην αγρο-
τική παραγωγή, ήτοι τις τιµές παραγωγού 
την ώρα που ο δείκτης εισροών, δηλαδή 
τα έξοδα διαµορφώνει ένα συν 25,4% για 
τον Απρίλιο συγκριτικά µε 12 µήνες πριν. 

Ήδη η πρώτη εικόνα που αντλείται από τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας µαρτυ-
ρά την ανισορροπία στους οικονοµικούς ό-
ρους µε τους οποίους καλούνται να δουλέ-
ψουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στην 
πραγµατικότητα όµως η στατιστική µέτρη-
ση δεν είναι αντιπροσωπευτική όλων των 
κλάδων, ειδικά στο κοµµάτι των εκροών. 

Η διαµορφωθείσα συγκυρία βάζει δύσκο-
λα σε όσους αγρότες δραστηριοποιούνται 
σε κλάδους στους οποίους η αγορά δεν έ-
χει αποτιµήσει τα αυξηµένα κόστη παρα-
γωγής. Εδώ διαµορφώνεται ένα εκρηκτι-
κό µείγµα, αφού σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 
αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Εισρο-
ών κατά 25,4% οφείλεται στην αύξηση κα-

τά 28,9% του δείκτη τιµών των αναλώσιµων 
µέσων και κυρίως στη µεταβολή της οµά-
δας ενέργεια και λιπαντικά, δυο παράγο-
ντες που είναι κοινοί σε όλα τα πεδία της 
αγροτικής παραγωγής.

Ο µέσος ∆είκτης Εισροών του δωδεκαµή-
νου Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022, παρου-
σίασε αύξηση 14,4% σε σύγκριση µε τον α-
ντίστοιχο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαΐου 
2020 - Απριλίου 2021. Ο Γενικός ∆είκτης 
Εισροών τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση µε  
αυτό του Μαρτίου, παρουσίασε µείωση 0,5%.

Η δυσφορία του αγροτικού κόσµου µε την 
κατάσταση και µε την έλλειψη ενός χρονο-
διαγράµµατος ενισχύσεων, µεταφράζεται 
σε ορισµένες περιπτώσεις σε ανοιχτή αντι-
παράθεση µε κυβερνητικά στελέχη. Τελευ-
ταία, η τηλεοπτική κόντρα ανάµεσα στον 
∆ηµήτρη Καπούνη της ΕΑΣ Νάξου και του 
Χρήστου Σταϊκούρα, µε τον πρώτο να απα-
σφαλίζει λέγοντας «Όλα έχουν πάει στα ύ-
ψη αυτή τη στιγµή. Υπάρχει τεράστιο θέµα 
µε το κόστος της κτηνοτροφίας, ο παραγω-
γός έχει φτάσει στο τέλος του.» ενώ ρώτη-
σε ευθέως τον υπουργό Οικονοµικών αν 
υπάρχει περίπτωση να δοθεί περισσότερη 
επιδότηση στα µεταφορικά για τα νησιά, 
να µειωθεί το κόστος στο πετρέλαιο, να πά-
ρουν πίσω οι αγρότες την ρήτρα αναπρο-
σαρµογής στο ρεύµα;

Από την πλευρά του, ο κ. Σταϊκούρας υ-
ποστήριξε ότι η Κυβέρνηση έχει αναλάβει 
«συγκεκριµένες διευρυµένες πρωτοβου-
λίες για τον κτηνοτροφικό τοµέα», ενώ α-
νέφερε «πως υλοποιούνται και θα υλοποι-
ηθούν παρεµβάσεις από το υπουργείο Ε-
νέργειας σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργει-
ας για τον πρωτογενή τοµέα».
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Στο συν 25,4% 
η αύξηση στις 
αγροτικές δαπάνες
Μπορεί οι τιμές παραγωγού να ενισχύθηκαν τον 
Απρίλιο κατά 20,3% εντούτοις τα έξοδα όπως 
αποτυπώνει η αύξηση 25,4% του δείκτη εισροών 
της ΕΛΣΤΑΤ, εξανέμισαν τις όποιες απολαβές

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ενίσχυση στα
οινοστάφυλα 
από τα 74 εκατ. 
του ΠΑΑ ζητά 
ο Κέλλας
Για όσο καιρό οι ιθύνοντες δεν 
ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις τους 
αναφορικά µε τη στρατηγική 
στήριξης των παραγωγών µε τα 
κοινοτικά κονδύλια που εξασφάλισε 
η χώρα, ενισχύεται η σπέκουλα από 
πολιτικούς παράγοντες, σε µια 
κατάσταση που θα µπορούσε να 
κατακερµατίσει τον κουµπαρά, µε 
αποτέλεσµα τα όποια µέτρα 
παρθούν να «µην πιάσουν τόπο». 
Το παραπάνω έρχεται να 
επιβεβαιώσει συνάντηση του 
βουλευτή της Ν∆, Χρήστου Κέλλα 
µε εκπροσώπους του Οινοποιητικού 
Συνεταιρισµού Τυρνάβου, µε 
σχετική ανακοίνωση από το γραφείο 
του κ. Κελλά να αναφέρει πως είναι 
«επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων, 
µέσω των ειδικών µέτρων στήριξης, 
για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, που αποφάσισε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση από 
τον Β’ πυλώνα της ΚΑΠ». 
«Η αµπελοκαλλιέργεια, ένας 
δυναµικός κλάδος, που αποτελεί 
βασική παραγωγική ενασχόληση 
των κατοίκων της επαρχίας 
Τυρνάβου, συµβάλλοντας 
αποφασιστικά στην οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής, υπέστη τα 
τελευταία χρόνια σηµαντικό πλήγµα. 
Όπως αποδεικνύεται, µάλιστα, από 
επίσηµα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή της 
η πολιτεία, ο κλάδος συρρικνώνεται 
και ασφυκτιά» αναφέρεται ακόµα 
στο δελτίο τύπου. 

Συνάντηση του βουλευτή Χρ. Κέλλα 
µε εκπροσώπους του Οινοποιητικού 
Συνεταιρισµού Τυρνάβου.
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Blocking
Στον εισαγγελέα 80 
και 2.500 σε έλεγχο 
για τα... βοσκοτόπια 
Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας διερευνά επιδοτήσεις 
χωρίς ζώα και έναν υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οι υπηρεσίες του  Οικονοµικού Εγκλή-
µατος ψάχνουν 80 δικαιούχους για ε-
θνικό απόθεµα κυρίως µε βοσκοτόπια  
χωρίς ζώα που δήλωσαν εκτάσεις δη-
µόσιων βοσκοτόπων σε όλη την χώρα, 
πολύ µακριά από την έδρα της εκµετάλ-
λευσής τους. Το Οικονοµικό Έγκληµα 
µετά από  δύο εντολές του Ευρωπαί-
ου Εισαγγελέα τον Μάρτιο του 2022, 
που έφθασαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την 
έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΟΣ∆Ε 
2022, διερευνά, πώς οι 80 έγιναν κά-
τοχοι µέσω εικονικών ενοικιαστηρί-

ων και Ε9 πάνω από 20.000 στρεµµά-
των για να εισπράξουν εθνικό απόθε-
µα και άλλες επιδοτήσεις από το 2018 
και µετά. Κύριο σηµείο της έρευνας α-
ποτελεί ποιος από τους φορείς υποβο-
ήθησης υποβολής των δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε ή εσωτερικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή-
ταν κάτοχος και έδωσε την πληροφο-
ρία για τις ελεύθερες εκτάσεις δηµό-
σιων βοσκοτόπων στην Καστοριά, την 
Φλώρινα, την Κοζάνη, την  Άνδρο, την 
Τήνο, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Α-
νάφη, την Κοζάνη, την Ίο, την Νάξο, 
την Πάρο, την Χίο, την Κάλυµνο, την 
Κω, κ.α. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε αυτή 
την υπόθεση εξετάζεται και ζητούνται 
στοιχεία για τον ρόλο ενός υπαλλήλου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, µια και κάποιες αιτήσεις 
ΟΣ∆Ε  των 500- 700 στρεµµάτων βο-
σκοτόπων χωρίς ζώα υποβλήθηκαν on 
line  απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η άµεση εµπλοκή της δικαιοσύνης, 
που φαίνεται άρχισε να ξετυλίγει για 
τα καλά το νήµα των καταχραστών ε-
θνικού αποθέµατος µε βοσκοτόπια 
χωρίς ζώα, σε συνέχεια και του κατα-
λογισµού των 180 εκ ευρώ που απο-
κάλυψε η εφηµερίδα Καθηµερινή την 
προηγούµενη εβδοµάδα, έρχεται να ε-
πιβεβαιώσει την ορθή απόφαση Γεωρ-
γαντά για το  ξεκαθάρισµα της ιστορί-
ας και υποβολής των δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε 2022 µέσω του gov.gr, όπου συντο-
νιστής πλέον είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί 
µπορεί να υποβλήθηκαν αιτήσεις µε 
νοµότυπα αλλά παραποιηµένα παρα-
στατικά αλλά δυστυχώς για τους επί-

δοξους καταχραστές έ-
χουν αφήσει σοβαρά 
ίχνη και το Οικονοµι-
κό Έγκληµα θα βρει 
και τους συντονιστές 
αυτής της προσπάθει-
ας που διαχειριζόταν 
κρίσιµες πληροφορί-
ες για ελεύθερα δηµό-
σια βοσκοτόπια ή εκτά-
σεις  ανύποπτων ιδι-
οκτητών που τώρα τα 
δηλώνουν στο κτηµα-
τολόγιο και βλέπουν 

ότι κάποιος άλλος τα δήλωσε ψευδώς 
ως βοσκοτόπια εν αγνοία τους, για να 
πάρει επιδοτήσεις χωρίς ζώα. 

Ο σηµερινός υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργος Γεωργάντας, επωµί-
ζεται τώρα για το τι θα κάνει µε 2.500 
όµοιες περιπτώσεις του 2021 στις ο-
ποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέλει να κατανείµει 
Εθνικό Απόθεµα. Θα τους κατανείµει 
Εθνικό Απόθεµα και µετά η Εισαγγε-
λία θα ψάχνει πώς έγινε αυτό και η 
Κοινότητα θα βάλει καταλογισµούς ή 
θα προστατεύσει και τους ίδιους από 
µελλοντικές εµπλοκές µε την δικαιο-
σύνη µην κατανέµοντας Εθνικό Από-
θεµα; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστερεί να 
στείλει τα στοιχεία στο Οικονοµικό Έ-
γκληµα θα πρέπει να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και όχι στις νοµότυ-
πες καρικατούρες που έτσι και αλλιώς 
δεν µπορούν να σταθούν πουθενά. 

Ισχύς το νέο
ΟΣ∆Ε, στις
250.000
οι δηλώσεις
Η απόφαση µεταφοράς της 
υποβολής των αιτήσεων ΟΣ∆Ε 
για την καταβολή των ενισχύσεων 
στους αγρότες στο κυβερνητικό 
νέφος, gov.gr, αποτελεί µέρος
της κυβερνητικής πολιτικής, 
αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας 
σε ερώτηση που είχαν καταθέσει 
στη Βουλή 42 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, 
µέχρι στιγµής έχουν υποβληθεί 
και έχουν λάβει οριστικό 
πρωτόκολλο πάνω από το 40% 
(περίπου 250.000) των αιτήσεων 
ΟΣ∆Ε 2022, ενώ για το υπόλοιπο 
60% έχουν δοθεί ατοµικοί κωδικοί 
και έχει προχωρήσει σε σηµαντικό 
βαθµό η επεξεργασία τους 
για εµπρόθεσµη υποβολή.

Η άµεση εµπλοκή της 
δικαιοσύνης δείχνει 
πώς άρχισε να ξετυλίγει 
καλά το νήµα των 
καταχραστών του 
εθνικού αποθέµατος.

Την άκρη 
του νήµα-
τος στην 
υπόθεση 
λάθρα βο-
σκοτόπια 
θα βρει το 
Οικονοµικό 
Έγκληµα.
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Σθεναρές αντιστάσεις στην πτώση παρου-
σιάζει η διεθνής τιμή βάμβακος σε μια συ-
γκυρία κατά την οποία οι περισσότεροι χρη-
ματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν σημα-
ντικές απώλειες. Στο μεταξύ το δολάριο ε-
νισχύθηκε περαιτέρω έναντι του ευρώ, με 
την ισοτιμία να γράφει τα 1,04 έναντι των 
1,07 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, μια 
εξέλιξη που έρχεται να ευνοήσει τις ελλη-
νικές τιμές που για το σύσπορο διαμορ-
φώνονται περίξ των των 88 με 89 λεπτών. 

Ο πρώτος λόγος αντίστασης στην πτώ-

ση, στον οποίο ανατρέχουν οι επενδυτές έ-
γκειται στις εκτιμήσεις παραγωγής και κα-
τανάλωσης του USDA για τη νέα σοδειά, 
που ισορροπούν στα 121 εκατ. δέματα και 
για τα δύο πεδία. Ρόλο καταλύτη θα παί-
ξουν τα τελικά αποθέματα της τρέχουσας 
εμπορικής περιόδου, τα οποία το USDA ε-
κτιμά μειωμένα κατά 47.000 δέματα. Αυ-
τό μένει να επικυρωθεί από την πραγματι-
κότητα, αφού σε ένα σενάριο ύφεσης, δεν 
αποκλείεται η ισορροπία προσφοράς και 
ζήτησης να ανατραπεί απροειδοποίητα. 

Ελεγχόμενη προσγείωση στο βαμβάκι 
 Τα θεμελιώδη στηρίζουν το προϊόν κατά τις διορθώσεις των αγορών
 Η ενδυνάμωση του δολαρίου ευνοεί τις ελληνικές τιμές στο σύσπορο
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Σ
την ελληνική αγορά για τα σκληρά 
σιτάρια, εκτός από την ποιότητα, φαί-
νεται πως οι βροχές μείωσαν και τις 
αποδόσεις στα χωράφια. Ειδικά βάρη 

και υαλώδη είναι σε χαμηλά επίπεδα και στο 
εμπορικό κομμάτι δεν έχουμε δραστηριότητα, 
καθώς υπάρχει μεγάλο ρίσκο στη δέσμευση. Σε 
1-2 εβδομάδες θα δούμε νέες πωλήσεις / εξα-
γωγές. Αναφορικά με τις υπάρχουσες προπω-
λήσεις ήδη διακρίνεται μια δυσκολία κάλυψης, 
καθώς οι τιμές παραγωγού βρίσκονται προς τα 
48 λεπτά το κιλό, ενώ οι προπωλήσεις είχαν γί-
νει στα 508-515 ευρώ ο τόνος Fob λιμάνι μας. 

  Η ζήτηση για βαμβάκι έχει μειωθεί σημα-
ντικά και είναι λογικό καθώς οι κλώστες βλέ-
ποντας την κατάσταση ρευστή κάνουν ένα βή-
μα πίσω. Το χρηματιστηριακό πριμ έχει αρχί-
σει να πιέζεται θεωρητικά, αφού δουλειές δεν 
γίνονται και οι ελπίδες για καλύτερες τιμές στο 
σύσπορο πέφτουν μόνο στο ισχυρό δολάριο. 
Αν οι βάσεις και το χρηματιστήριο συνεχίσουν 
να πιέζονται, το ισχυρό δολάριο θα μπορέσει 
μόνο να μετριάσει την πτώση. Θεωρητικά η νέα 
σοδειά κυμαίνεται στα 131 σεντς ανά λίμπρα.

  Η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό 
με τους καύσωνες του Μαΐου προβλέπεται να 
επιφέρουν μείωση στην παραγωγή αραβόσι-
του για το 2022-2023 κατά περίπου 2 εκατ. τό-
νους στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Αντίστοιχα και το Διεθνές Συμβουλί-
ου Σιτηρών (IGC) προβλέπει μείωση της παγκό-
σμιας παραγωγής στους 1.183,8 εκατ. τόνους 
(-2,5 % σε ετήσια βάση). Με μειωμένες διαθέ-
σιμες ποσότητες και υψηλές τιμές, η κατανά-
λωση αραβοσίτου αναμένεται να μειωθεί κατά 
0,6 % από τους 1.200 εκατ. τόνους, συμπεριλαμ-
βανομένων 710,2 εκατ. τόνων για ζωοτροφές.

Οι βροχές έκοψαν 
πωλήσεις σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE
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543,23
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Ιούλιος
Τα συμβόλαια Ιουλίου 2022 

ενισχύθηκαν στον απόηχο και μιας 
ανοδικής για το βαμβάκι έκθεσης 

του USDA, στα 146,3 σεντς

Commodity
Το βαμβάκι είναι στα πρώτα 
αγροτικά commodities που 
συγχρονίζονται με το κλίμα 

στην οικονομία

Τέξας
Στο Τέξας, παρά τις πρόσφατες 

βροχές, εξακολουθεί να υφίσταται 
πρόβλημα ξηρασίας, ειδικά ενόψει 

ενός θερμού καλοκαιριού
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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)

430

387

144,34

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

124

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

119

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

120

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

119

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

12/05 19/05

547 550 560 570

367
412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

570

16/06

348

570

Προπωλήσεις 
σύσπορου 
(λεπτά το κιλό)

Μαΐου  99,5 

Ιουνίου  88-89 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

αρχές Ιουνίου 2022  70-80

αρχές Ιουνίου 2021 80-90

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ενισχύει το ντόπιο 
βαμβάκι το ισχυρό 
δολάριο έναντι ευρώ  

Σκληρό με 48 λεπτά 
από συνεταιρισμούς 
θεσσαλικού κάμπου 

Συνεχίζει πτωτικά το κεράσι, 
µε τιµή στο 1,50 ευρώ το κιλό 
Ένα µήνα µετά την έναρξη της 
συγκοµιδής στο κεράσι, οι τιµές 
παραγωγού παρουσιάζουν περαιτέρω 
πτώση από τα 2 ευρώ, µε τον µέσο όρο 
των πράξεων για το ποιοτικό προϊόν 
να µην ξεπερνά το 1,50 ευρώ σήµερα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με 80 λεπτά 
το πρώιμο 
επιτραπέζιο 
ροδάκινο 
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Στην πρώτη οικονοµία της Ευρώπης, τη 
Γερµανία, κάθε µήνα σπάει το ένα ρεκόρ 
µετά το άλλο ως προς τις τιµές παραγω-
γού στα αγροτικά προϊόντα, εξαιτίας του 
πολέµου στην Ουκρανία.

Σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία της Γερ-
µανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιµές 
παραγωγού αγροτικών προϊόντων αυξή-
θηκαν τον Απρίλιο κατά 40%, ενώ η αύ-
ξηση είναι εκρηκτική στις τιµές φυτικών 
προϊόντων καθώς αγγίζει πάνω από 77% 
σε σχέση µε τον ίδιο µήνα πέρυσι. Οι µε-
γαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην 
τιµή της πατάτας και της ελαιοκράµβης. 
«Είναι απαραίτητες οι υψηλότερες τιµές 
για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε να 
παράγουµε» αναφέρει o πρόεδρος της 
Γερµανικής Ένωσης Αγροτών Γιόαχιµ 
Ρούκβιντ, υπογραµµίζοντας το αυξηµέ-
νο κόστος της ενέργειας και τις αυξήσεις 
στις τιµές λιπασµάτων και ζωοτροφών. 

Την ίδια ώρα ο Γερµανός υπουργός Γε-
ωργίας από τους Πρασίνους Τζεµ Έζντε-
µιρ προτείνει κατάργηση ΦΠΑ σε φρούτα, 
λαχανικά και όσπρια για την αντιµετώπι-
ση των αυξανόµενων τιµών ενέργειας. 

Στους πέντε λόγους που επέβα-
λαν την κυβερνητική απόφαση 
για την οριστική µεταφορά  των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε στο κυβερνη-
τικό νέφος, αναφέρθηκε στη 
βουλή ο υπουργός, Γιώργος Γε-
ωργαντάς, υπογραµµίζοντας:

1. Η επιτυχηµένη αποτελε-
σµατικότητα και προσβασιµό-
τητα των πολιτών στις ψηφια-
κές υπηρεσίες του gov.gr που 
συνοδεύτηκε από γρήγορη προ-
σαρµογή και οικειότητα των χρη-
στών, υπηρεσίες όµως που ελά-
χιστες ως σήµερα απευθύνονται 
στους αγρότες.

2. Η διαφάνεια και η διασφά-
λιση που παρέχει το δηµόσιο 
νέφος gov.gr, όσον αφορά τη 
χρήση των δεδοµένων των α-
γροτών, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήµατα καταστρατήγη-
σης της χρήσης τους, ειδικά µε-
τά τον εντοπισµό µεµονωµένων 
φαινοµένων στρέβλωσης στην 
καταβολή των επιδοτήσεων που 
ερευνά η δικαιοσύνη.

3. Η ενοποίηση που θα ακο-
λουθήσει στο gov.gr, όλων των 
δεδοµένων που αφορούν την α-
γροτική παραγωγή, τις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, τα µητρώα, τις α-
ποζηµιώσεις, τους ελέγχους, τις 

εξαγωγές και τα πιστοποιητικά 
για την διευκόλυνση των αγρο-
τών και την άσκηση έγκαιρα απο-
τελεσµατικών πολιτικών. Η ενο-
ποίηση θα συνοδευτεί παράλλη-
λα µε την χρήση ανοικτών δεδο-
µένων για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, τους φορείς, τις επιχειρήσεις, 
τους ερευνητές και τους πολίτες.

4. Η µείωση του κόστους δι-
αχείρισης των εφαρµογών και 
των δεδοµένων για το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και τους εποπτευό-
µενους Οργανισµούς και κυρί-
ως η µείωση του κόστους χρή-
σης αυτών των υπηρεσιών από 
τους αγρότες στις συναλλαγές 
τους µε το δηµόσιο αποφεύγο-
ντας άσκοπες µετακινήσεις και 
σπατάλη χρόνου.

5. Η συµπληρωµατικότητα και 
συνέργεια µε την δηµόσια υπο-
δοµή που θα δηµιουργηθεί για 
την χρήση της γεωργίας ακρι-
βείας, ώστε και οι Έλληνες α-
γρότες, παρά το διαρθρωτικά µι-
κρό µέγεθος των εκµεταλλεύσε-
ων τους, να µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες γεωργί-
ας ακριβείας που µειώνουν την 
σπατάλη νερού, ενέργειας και 
εφοδίων και τελικά το κόστος.

Μείωση ΦΠΑ σε 
οπωρολαχανικά
ζητά ο Γερμανός
υπουργός Γεωργίας

Δημόσιο νέφος για ΟΣΔΕ 
και ευφυής πηγαίνουν μαζί

Ο Γερµανός υπουργός Γεωργίας 
από τους Πρασίνους, Τζεµ Έζντεµιρ, 

προτείνει την κατάργηση του ΦΠΑ 
σε φρούτα, λαχανικά και όσπρια για 

την αντιµετώπιση των αυξανόµενων 
τιµών ενέργειας.

 «Οινοτουρισµός: 
η επόµενη µέρα» 
ήταν το θέµα 
της εκδήλωσης 
που διοργάνωσε 
η «Αχαϊκή 
Αναπτυξιακή 
ΑΕ» στις 
εγκαταστάσεις 
της Achaia Claus.

Τα επισκέψιµα οινοποιεία «κόµβοι» διασύνδεσης
µε τον πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό

Τη µετατροπή επισκέψιµων οινοποιείων σε «κόµβους» διασύνδεσης του 
τοπικού πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό µέσα από ένα διατοπικό 
πρόγραµµα οινοτουρισµού εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε τα συναρµόδια υπουργεία και φορείς. 
Τα πλεονεκτήµατα του οινοτουρισµού στην Ελλάδα, ο οποίος προσφέρει 
µια ολοκληρωµένη βιωµατική τουριστική εµπειρία, ανέδειξε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, σε παρέµβασή του στην 
εκδήλωση «Οινοτουρισµός: η επόµενη µέρα» που διοργάνωσε η «Αχαϊκή 
Αναπτυξιακή ΑΕ» στις εγκαταστάσεις της Achaia Claus. Μάλιστα σύµφωνα 
µε τον ίδιο, από τη στιγµή που ο οινοτουρισµός γίνει συνειδητή επιλογή, 
τότε θα συµβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και θα κάνει 
τους τουρίστες, µέσα από µια βιωµατική εµπειρία, τους καλύτερους 
πρεσβευτές της Ελλάδας στις χώρες τους. Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι ένα 
σηµαντικό µέρος του Ταµείου Ανάκαµψης κατευθύνεται σε δράσεις που 
ενισχύουν τον αγροτουρισµό, ενώ είναι σε εξέλιξη προδηµοσίευση για το 
πρόγραµµα Αγροτουρισµού µε συνολικό προϋπολογισµό 100 εκατ. ευρώ. 

Πέντε λόγοι
Η διαφάνεια και η δια-

σφάλιση που παρέχει το 
δηµόσιο νέφος gov.gr, 
στη χρήση δεδοµένων 
των αγροτών στους 
πέντε λόγους που 

επέβαλαν την οριστική 
µεταφορά των δηλώ-

σεων ΟΣ∆Ε
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Υποτονικές αποδόσεις σε Ελλάδα και 
Ιταλία και ένας Καναδάς που δεν φαί-
νεται ότι θα έρθει «φορτωµένος» το 
προσεχές φθινόπωρο, δείχνουν ότι 
η ζήτηση για σκληρό σιτάρι φέτος, 
θα εξυπηρετηθεί µε δυσκολία. Σ’ αυ-
τό το κλίµα, ήδη οι τιµές στην Ελλά-
δα έχουν κατοχυρώσει τα 48 λεπτά το 
κιλό, που φτάνουν και τα 50 µε 51 
λεπτά στις περιπτώσεις που πληρού-
νται ποιοτικά χαρακτηριστικά (ποικι-
λία, υγρασίες) που ορίζει η βιοµηχα-
νία και το εµπόριο. Την ίδια στιγµή, 
στις ιταλικές αγορές ακόµα δεν έχουν 

ανακοινωθεί οι τιµές για τη νέα σο-
δειά, µε εξαίρεση το Μιλάνο, όπου α-
νακοινώθηκαν για εισαγώµενα από 
ΕΕ σκληρά σιτάρια τα 552 µε 557 ευ-
ρώ ο τόνος, ενώ για εκτός ΕΕ τα 630 
µε 640 ευρώ ο τόνος. 

Την περασµένη ∆ευτέρα 13 Ιουνίου 
ξεκίνησε στην Ελλάδα ο δεύτερος γύ-
ρος αλωνιών µετά την παύση που επέ-
βαλαν οι βροχές που προηγήθηκαν, ε-
νώ µπήκαν και οι πρώτες αλωνιστικές 
µηχανές στα χωράφια της Ιταλίας. Και 
στις δύο περιπτώσεις, οι ποιότητες αλ-
λά και οι αποδόσεις δείχνουν χαµηλό-
τερες, µε την Coldiretti στην Ιταλία να 
µετρά µειωµένες 30% τις αποδόσεις α-
πό τις πρώτες κοπές στην Απουλία. Η 
αντίδραση της ελληνικής αγοράς ήρ-
θε τόσο από συνεταιρισµούς όσο και 
το ιδιωτικό εµπόριο µε τον ΑΣ Ενιπέα 
στα Φάρσαλα και τον ΘΕΣγη στη Λά-
ρισα να ανακοινώνουν τα 48 λεπτά το 

κιλό ή ανοιχτή τιµή. Την ίδια τιµή ανα-
κοίνωσε και ο Μάρκου για την πρώτη 
ποιότητα σκληρού σίτου (σ1), προχώ-
ρησε δηλαδή σε µια αύξηση 2 λεπτών 
από τα επίπεδα που είχαν ανακοινω-
θεί πριν από δύο εβδοµάδες.

Οι επόµενες ηµέρες αναµένεται ότι 
θα φέρουν νέες τιµές τόσο στην εγχώ-
ρια όσο και στην ιταλική αγορά σκλη-
ρού σίτου, σε µια συγκυρία κατά την 
οποία θεωρείται δεδοµένη η µειωµέ-
νη παραγωγή σε Ισπανία και Μαρόκο 
λόγω ξηρασίας, ενώ στεγνά φαίνονται 
και τα χωράφια του Καναδά όπου οι τι-
µές για τα αποθέµατα της περασµένων 
αλωνιών βρίσκονται πλέον στα υψη-
λά των 582 ευρώ ο τόνος (τιµή χωρίς 
µεταφορικά), µε τις εκτιµήσεις των ε-
κεί αναλυτών να θέλουν τη νέα σεζόν 
να συνεχίζει από εκεί όπου θα κλείσει 
η προηγούµενη. Μάλιστα στον Κανα-
δά, η καθυστερηµένη σπορά, που ο-

λοκληρώθηκε πριν από λίγες ηµέρες, α-
φήνει έντονα εκτεθειµένη την παραγωγή 
στις καιρικές συνθήκες, µε τις υπηρεσίες 
της επαρχείας Σασκάτσουαν και της Αλ-
µπέρτα να συνιστούν στενή παρακολού-
θηση στην εξέλιξη της ανάπτυξης των φυ-
τών. Στις Βόρειες Πολιτείες των ΗΠΑ, Μο-
ντάνα και Ντακότα, όπου καλλιεργούνται 
και οι περισσότερες εκτάσεις µε σκληρό 
σίτο, τα φυτρώµατα βρίσκονται στο 14% 
έναντι του 48% πέρυσι, κάτι που θα µπο-
ρούσε να µεταφραστεί σε µια προβληµατι-
κή σοδειά και άρα ενισχυµένη ζήτηση για 
καναδικό σκληρό από τις ΗΠΑ. 

Στο µαλακό σιτάρι, η µικρή εγχώρια πα-
ραγωγή «γράφει» αυτό τον καιρό µια τι-
µή παραγωγού που προσεγγίζει τα 40 λε-
πτά το κιλό, χωρίς ιδιαίτερες µεταβολές.

Σταθερή είναι µέχρι στιγµής η εικόνα 
αγοράς για τα κριθάρια και γενικά τα προ-
ϊόντα που οδηγούνται για ζωοτροφή, µε 
τα 32 λεπτά να κυριαρχούν στο ελεύθερο 
εµπόριο και τις κτηνοτροφικές επιχειρή-
σεις να µην πληρώνουν σε καµιά περίπτω-
ση πάνω από 35 λεπτά κι αυτό για «µεγά-

Χαμηλές αποδόσεις
και ζήτηση στο σκληρό σιτάρι
Οι εκτιμήσεις παραγωγής σε Ελλάδα, Ιταλία και Καναδά κατοχυρώνουν τα 50 λεπτά  

ΑΣ Ενιπέας και ΘΕΣγη, 
ανακοίνωσαν 48 
λεπτά για το σκληρό, 
ωστόσο, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και 
οι αποδόσεις µετά τις 
βροχές παίζουν ρόλο. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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λα σηµάδια» και σταθερές συνεργασίες.
Η πρόοδος της συγκοµιδής για την τρέ-

χουσα περίοδο και η δυνατότητα «απελευ-
θέρωσης» εξαγωγών από την εµπόλεµη 
ζώνη (Ουκρανία - Ρωσία) και ειδικά από 
τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας θα κα-
θορίσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την εξέ-
λιξη της αγοράς στο µαλακό σιτάρι και 
το κριθάρι σήµερα και στο καλαµπόκι σε 
λίγους µήνες, κάτι που θα κρίνει γενικό-
τερα την πορεία της αγοράς ζωοτροφών.

Προς το παρόν η κατάσταση παραµένει 
ασφυκτική, κάτι που κάνει ζωηρή τη ζή-
τηση ακόµα και για το άχυρο (παράγωγο 
µετά τη συγκοµιδή των σιτηρών), µε τους 
εργολήπτες (χορτοδετικές – µεταφορι-
κά µέσα) να πληρώνουν µέχρι 5 ευρώ το 
στρέµµα για να σηκώσουν το άχυρο, κά-
τι που τα προηγούµενα χρόνια γίνονταν 
δωρεάν και µε παρακάλια.

Την ίδια στιγµή, η τιµή του άχυρου κυ-
µαίνεται από 5 έως 7 λεπτά, τιµή από την 
οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν βέβαια 
τα δετικά και τα µεταφορικά που προσεγ-
γίζουν αντίστοιχα τα 3-4 λεπτά το κιλό.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αυλαία µε εµπορικές πράξεις κοντά στο φράγ-
µα των 50 λεπτών το κιλό ετοιµάζεται να ρίξει η 
τρέχουσα εµπορική σεζόν για το ελληνικό ρύζι. 
Η χρονιά αν και δεν έκανε ποδαρικό µε τους κα-
λύτερους οιωνούς, καθώς οι πρώτες συναλλαγές, 
µετά το αλώνι και για αρκετούς µήνες «έπαιζαν» 
πέριξ των 30 λεπτών για τις µεσόσπερµες, όσο 
και τις µακρύσπερµες ποικιλίες, η αγορά φαίνε-
ται πως φύλαγε το καλό για τους παραγωγούς, 
στις… καθυστερήσεις, βελτιώνοντας την εικόνα.

«Αυτή τη στιγµή η τιµή για το ρύζι ποικιλίας 
Ronaldo είναι στα 49 λεπτά, ενώ στα ίδια επί-
πεδα γίνονται εµπορικές συναλλαγές και στην 
ποικιλία Luna. Αντίστοιχα, για την Καρολίνα το 
εµπόριο πληρώνει σήµερα 50 λεπτά, ενώ ανο-
δικά έχουν κινηθεί οι τιµές και στα µακρύσπερ-
µα ρύζια τα οποία πιάνουν 44 λεπτά», είπε στην 
Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Α’ Ορυζο-
παραγωγών της Χαλάστρας, Χρήστος Γκαντζάρας.

Σύµφωνα µε τον έµπειρο παραγωγό και συνε-
ταιριστή, µετά το αρχικό µούδιασµα, τους πρώτες 
µήνες της φετινής εµπορικής σεζόν, η αγορά ζε-
στάθηκε και από τις πράξεις των 33-34 λεπτών, η 
τιµή σιγά – σιγά «σκαρφάλωσε» στα σηµερινά ι-
κανοποιητικά επίπεδα. Η ροή στις πωλήσεις ήταν 
πολύ καλή τις τελευταίες εβδοµάδες, ως αποτέ-
λεσµα της υψηλής ζήτησης. Έτσι, ειδικά για το 
συνεταιρισµό Α’ Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, 
από τους περίπου 38.000 τόνους, όλων των ποι-
κιλιών, που είχε συγκεντρώσει πλέον έχουν α-
ποµείνει στις αποθήκες του µικρές ποσότητες.

Κύριος πελάτης για το ελληνικό ρύζι και φέ-
τος αποδείχθηκαν οι αγορές της Ευρώπης, αφού 
οι Τούρκοι, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελ-
θόν σχεδόν µονοπωλούσαν τις αγορές των µε-
σόσπερµων ρυζιών, λόγω των οικονοµικών τους 
προβληµάτων, δεν ήρθαν για ψώνια. «Ό,τι έφυ-
γε, έφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθησαν 
χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία, ό-
πως Πολωνία και Ρουµανία, οι οποίες πήραν φέ-
τος πολύ ελληνικό ρύζι, γιατί είχαν επισιτιστικά 
προγράµµατα», εξηγεί ο κ. Γκαντζάρας και προ-
σθέτει: «Επίσης, µέσω ενός προγράµµατος που 
έχουµε µε την ΕΑΣ Θεσσαλονίκης ανοίξαµε τις 

πόρτες και σε τρίτες χώρες, όπως Ιορδανία και 
Ισραήλ. Οι ποσότητες δεν είναι ακόµη µεγάλες, 
αλλά είναι µια αρχή. Μιλάµε για τις ποικιλίες 
Luna και Ronaldo, διότι αυτές τρώνε στη Μέση 
Ανατολή. Τα µακρύσπερµα πάνε στην Ευρώπη».

Με δεδοµένο ότι ένα σηµαντικό µέρος της πα-
ραγωγής πουλήθηκε µε χαµηλότερες τιµές, ο συ-
νοµιλητής µας εκτιµά πως το «στήσιµο» της χρο-
νιάς θα είναι περίπου στα 40 λεπτά, για όλες τις 
κατηγορίες. «Είναι µια καλή επίδοση, η οποία, 
όµως, δεν µπορεί να χρυσώσει το χάπι εντελώς. 
Ευελπιστούµε να συνεχίσει το προϊόν να έχει υ-
ψηλές τιµές, ώστε να µπορέσουν οι παραγωγοί 
να βγάλουν τα σπασµένα από τις αυξήσεις στα 
φάρµακα, τα λιπάσµατα και τα πετρέλαια, που 
έχουν επιβαρύνει τουλάχιστον 30% το συνολικό 
κόστος παραγωγής, σε σχέση µε πέρυσι», ανέφε-
ρε και παραδέχεται πως «η χρονιά κλείνει θετικά, 
αν και δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Ευελπιστούµε η 
νέα εµπορική σεζόν να είναι ακόµη καλύτερη».

Η σιταποθήκη των Ουκρανών στην Κίνα 
και το επερχόµενο ράλι τιµών στο ρύζι

Το επόµενο υποψήφιο αγροτικό εµπόρευµα 
για σηµαντική ενίσχυση τιµών είναι το ρύζι σύµ-
φωνα µε αναλυτές του USDA και του FAO, οι ο-
ποίοι εκτιµούν πως το εν λόγω προϊόν θα πάρει 
τη σκυτάλη από το σιτάρι και το καλαµπόκι, λό-
γω συγκυριών που έχουν να κάνουν µε περιορι-
σµούς στις εξαγωγές, µειωµένες παραγωγές και 
αναζήτηση υποκατάστατων του σίτου. Με φόντο 
την κατάσταση στην αγορά σιτηρών, το Βιετνάµ 
και η Ταϊλάνδη, ο πέµπτος και ο έκτος µεγαλύ-
τερος παραγωγός ρυζιού στον κόσµο, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φό-
ρουµ - και τρίτοι και δεύτεροι εξαγωγείς ρυζιού - 
βρίσκονται σε συνοµιλίες προς σχηµατίσµό συ-
νασπισµού για την ενίσχυση των τιµών του ρυ-
ζιού. Στο µεταξύ, η Κίνα, έχοντας χαλαρώσει και 
τα αυστηρά µέτρα για τον περιορισµό του covid 
19, βρίσκεται σε αγώνα δρόµου για τη ραγδαία 
αύξηση της αγροτικής της παραγωγής, µε τον 
πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να καλεί τους αγρότες να 
συνδράµουν όσο µπορούν ώστε να χτίσει η χώρα 
«την σιταποθήκη των Ουρανών» όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, ευρισκόµενος σε ένα χωράφι ρυζιού.

Μεγάλη ζήτηση
Στην ποικιλία Ronaldo, ο 

συνεταιρισµός Α’ Ορυζοπα-
ραγωγών Χαλάστρας από 
περίπου 24.000 τόνους 
στο ξεκίνηµα της σεζόν, 
σήµερα στα σιλό του δεν 

έχει πάνω από 3.000 
τόνους

Μείωση 30%
Για τη νέα εµπορική σεζόν, 

αναµένεται µείωση των 
εκτάσεων στο ρύζι της 

τάξης του 30% σε σχέση 
µε τα στρέµµατα της 

προηγούµενης χρονιάς 

Λίγα έµειναν στις αποθήκες λέει ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
Α’ Ορυζοπαραγωγών της Χαλάστρας, Χρήστος Γκαντζάρας.

ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΖΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ∆ΕΝ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ  

Με αυξημένη ζήτηση και άδειες αποθήκες 
κλείνει τη σεζόν με τιμή 50 λεπτά το ρύζι

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
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Περονόσπορος 
καραδοκεί 
Ψεκασμοί μόλις διαπιστωθούν 
συμπτώματα στη βιομηχανική

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σε επιφυλακή για την αποτρο-
πή εισόδου του περονόσπορου 
στις υπαίθριες καλλιέργειες βι-
οµηχανικής ντοµάτας βρίσκο-
νται οι παραγωγοί στη Κεντρι-
κή Ελλάδα, µε τις επικρατού-
σες καιρικές συνθήκες να εί-
ναι οι πλέον ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη και την εξάπλωση του 
παθογόνου. Όπως εξηγούν οι 
γεωπόνοι από το Περιφερεια-
κό Κέντρο Προστασίας Φυτών 
Βόλου, τα πρώτα συµπτώµατα 
εµφανίζονται συνήθως στα κα-
τώτερα και στη συνέχεια στα 
ανώτερα φύλλα των φυτών 
και περιλαµβάνουν ακανόνι-
στου σχήµατος περιοχές (κη-
λίδες λαδιού) στην πάνω επι-
φάνεια των φύλλων οι οποί-
ες γρήγορα αποκτούν καστα-
νό–γκρίζο ή µαύρο χρώµα, µε 

υπόλευκες εξανθήσεις στην 
κάτω επιφάνεια. Επιπροσθέ-
τως στους βλαστούς εµφανί-
ζονται καστανές έως µαύρες 
ραβδώσεις µε λευκή εξάνθη-
ση, ενώ στους καρπούς διάχυ-
τες γκριζοπράσινες µέχρι κα-
στανές βυθισµένες περιοχές, 
οι οποίες µπορούν να εξαπλω-
θούν σε ολόκληρο τον καρπό.

Η εξάπλωση του περονόσπο-
ρου ευνοείται από την ύπαρξη 
υγρού και δροσερού καιρού. Οι 
ευνοϊκότερες καιρικές συνθή-
κες για την ανάπτυξη και την 
εξάπλωσή του είναι νύχτες µε 

υψηλή σχετική υγρασία, νε-
φοσκεπείς, βροχερές ηµέρες, 
µε οµίχλες το απόγευµα. Ση-
µειώνεται ότι για τον σχηµατι-
σµό των σποριαγγείων απαιτεί-
ται πολύ υψηλή σχετική υγρα-
σία 80-100% και θερµοκρασί-
ες από 3-26oC (άριστη θερµο-
κρασία 18-22oC). Οι γεωπόνοι 
της τοπικής ∆ΑΟΚ συνιστούν 
στους παραγωγούς που δια-
πιστώνουν συµπτώµατα προ-
σβολών από περονόσπορο να 
προστατεύσουν την παραγω-
γή τους µε ψεκασµούς κάλυ-
ψης κάνοντας χρήση επιτρε-
πόµενων φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων.

Ψεκασµοί κατά αφίδων
Αυτό το χρονικό διάστηµα πα-

ρατηρούνται και µεγάλοι πλη-
θυσµοί από αφίδες σε καλλι-
έργειες βιοµηχανικής ντοµά-
τας, οι οποίες είναι δυνατόν 

να προκαλέσουν σοβαρές ζη-
µιές στις καλλιέργειες αν δεν 
γίνει γρήγορη επισήµανση. 
Οι αφίδες δηµιουργούν ση-
µαντικές ζηµιές στα φυτά α-
ναπτύσσοντας µεγάλους πλη-
θυσµούς εντόµων που αποµυ-
ζούν τους χυµούς των φυτών. 
Συχνά προκαλούν παραµορ-
φώσεις των νεαρών βλαστών 
και των φύλλων, τα οποία στρί-
βουν παίρνοντας µια χαρακτη-
ριστική µορφή καρουλιάσµα-
τος. Παράλληλα διαθέτουν µε-
γάλη ικανότητα πολλαπλασια-
σµού, δυνατότητα µετάδοσης 
ιώσεων και δηµιουργία µελι-
τωµάτων. Καθώς λοιπόν οι α-
ριθµοί τους αυτή την περίοδο 
είναι αυξηµένοι, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους από το Βόλο 
απαιτείται ψεκασµός όπου ε-
ντοπίζεται το έντοµο µε επι-
τρεπόµενα φυτοπροστατευτι-
κα σκευάσµατα.

Σηµάδια µαύρου αλευρώδη σε µανταρινιές Αιτωλοακαρνανίας
Η παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας Aleurocanthus spiniferus 
(µαύρος ακανθώδης αλευρώδης) στην Τ.Κ. Μενιδίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας 
ανιχνεύτηκε σε φυτά µανταρινιάς, τριανταφυλιάς, κοροµηλιάς και σεφλέρας 
σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση από τους γεωπόνους της ∆ΑΟΚ 
Αιτωλοακαρνανίας. Ο µαύρος αλευρώδης είναι ένας πολύ σοβαρός εχθρός των 
εσπεριδοειδών µε πολλούς άλλους επίσης ξενιστές (όπως αµπέλι και µηλοειδή), 

ενώ εγκαθίσταται σε καλλιέργειες, φυσική βλάστηση και σε αστικό πράσινο. Οι ειδικοί της 
τοπικής ∆ιεύθυνσης επισηµαίνουν ότι είναι σηµαντικό να περιοριστεί και να αποφευχθεί 
η επέκταση του επιβλαβούς αυτού οργανισµού καραντίνας και να επαγρυπνούν όλοι 
οι εµπλεκόµενοι, δηλαδή οι πολίτες που διατηρούν στους κήπους τους εσπεριδοειδή 
ή καλλωπιστικά, τα κέντρα κήπου, τα φυτώρια, οι καλλιεργητές ευπαθών καλλιεργειών, 
το γεωπονικό προσωπικό των ∆ήµων και οι εξαγωγείς που διακινούν εσπεριδοειδή. Οι 
παραγωγοί καλούνται σε συχνή επιθεώρηση των οπωρώνων τους, ώστε σε περίπτωση 
που εντοπίσουν πιθανή προσβολή από τον µαύρο ακανθώδη αλευρώδη, να ενηµερώσουν 
άµεσα το αρµόδιο τµήµα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και Φυτοπροστασίας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Φορείς ιώσεων
∆ευτερευόντως οι 
αφίδες µεταδίδουν 

ιώσεις και δηµιουργούν 
µελιτώµατα

Φουζικλάδιο στη µηλιά
Η αστάθεια του καιρού µε βροχοπτώσεις 
και υψηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν 
σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των 
µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος) από 
φουζικλάδια, όπως ενηµερώνουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι δυνατό 
να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικοί, ακόµη και 
µέχρι τη συγκοµιδή, γι’ αυτό συνιστάται άµεσα 
η προστασία των καρπών µετά από τη 
βροχόπτωση µε τη χρήση ενός κατάλληλου και 
εγκεκριµένου µυκητοκτόνου. Επιπροσθέτως, 
προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
οπωρώνες που έχουν ήδη εκδηλωθεί 
συµπτώµατα της ασθένειας, έχουν ιστορικό 
σοβαρών προσβολών και βρίσκονται σε 
περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπωρώνες µε 
µολύσµατα. Για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων, 
ενδεδειγµένη είναι η εναλλαγή µυκητοκτόνων 
από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή 
µίγµατος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας.

Σκευάσµατα
Bayer Ηellas: Luna Experience SC, 
Flint 50WG
Corteva: Fontelis 20SC
FMC Hellas: Coragen 20 SC, Simin 
2.5 EC
K&Ν Ευθυµιάδης: Indar 5EW, Tebu-max 
20EW
Sipcam: Caldera 70WG, Altis 25EC
Syngenta: Chorus 50 WG, Score 25 EC

Ανάρσια στη ροδακινιά
∆ιαφέρει ανάλογα την περιοχή αυτή την 
περίοδο η δραστηριότητα των ακµαίων της 
ανάρσιας (Anarsia lineatella) σύµφωνα µε 
σχετική ενηµέρωση από τους γεωπόνους της 
∆ΑΟΚ Βόλου. Οι παραγωγοί καλούνται να 
ελέγχουν συστηµατικά -δύο φορές την 
εβδοµάδα- τις φεροµονικές παγίδες στους 
οπωρώνες τους, προκειµένου να έχουν σαφή 
εικόνα της δραστηριότητας των ακµαίων των 
εντόµων. ∆εδοµένου ότι οι συλλήψεις των 
ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες δεν 
αντικατοπτρίζουν πάντα το ύψος της προσβολής, 
καλό είναι οι καλλιεργητές να µην εφησυχάζουν. 
Οι τοπικοί γεωπόνοι προτείνουν συχνό έλεγχο 
για τον εµτοπισµό πιθανής προσβολής και 
αναλόγως άµεση επέµβαση για την προστασία 
της παραγωγής µε ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο 
και κατά προτίµηση µε σκευάσµατα που 
καταπολεµούν την ανάρσια, την καρπόκαψα 
αλλά και τον φυλλοδέτη. 

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis Evo 25EW, Decis 
Expert 100EC
Corteva: Delegate 250 WG
K&Ν Ευθυµιάδης: Carnadine 20SL, 
Agree WP
Sipcam: Zippy 10CS, Spada 50WP
Syngenta: Affirm opti 9.5 WG, Voliam 
Targo 063 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αστοχία
Για «αστοχία» που υποχρεώνει 
χιλιάδες πολίτες στην υποβολή 
ενστάσεων, που δεν είναι 
ανάγκη να υποβληθούν, 
µιλούν οι ιδιοκτήτες αγροτικών 
ακινήτων.

Δασολόγοι
Ό,τι δεν πέτυχαν δασολόγοι 
του ΥΠΕΝ µε την προσφυγή 
στο ΣτΕ, το επιδιώκουν µε 
την ανωτέρω απόφαση, λένε 
από την Ένωση Ιδιοκτητών 
Αγροτικών Ακινήτων.

ΣτΕ
Η απόφαση είναι αντίθετη 
προς τις αποφάσεις του 
Συµβουλίου Επικρατείας, 
οι οποίες εκδόθηκαν επί της 
προσφυγής του συλλόγου 
των δασολόγων, υπαλλήλων 
στο υπ. Περιβάλλοντος.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέα αναστάτωση στους κατόχους αγρο-
τεµαχίων έχει προκαλέσει απόφαση 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, που 
ανατρέπει όσα επιβάλλει ο νόµος για 
τον αποχαρακτηρισµό µιας αγροτικής 
έκτασης από δασική, ανοίγοντας… τον 
δρόµο για καινούργιες δικαστικές δι-
αµάχες ιδιοκτητών µε το ∆ηµόσιο και 
περαιτέρω στασιµότητα στην κύρωση 
των δασικών χαρτών. Μάλιστα, παρά 
τις µέχρι τώρα βελτιώσεις και τροπο-
ποιήσεις µετά και τις αποφάσεις του 
ΣτΕ, προκειµένου να κυρωθούν εν τέ-
λει οι δασικοί χάρτες, το ζήτηµα επα-
νέρχεται από τους ιδιοκτήτες αγροτι-
κών ακινήτων καθώς όπως καταγγέλ-
λουν, επιχειρείται εκ µέρους των ∆ι-
ευθύνσεων ∆ασών ανατροπή του άρ-
θρου 48 περί αποχαρακτηρισµού µιας 
έκτασης βάζοντας σε νέες περιπέτειες 
τους κατόχους αγροτεµαχίων.

Η  Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Α-
κινήτων απέστειλε στους 38 Βουλευ-
τές, που παρενέβησαν και πέτυχαν 
την παράταση για την υποβολή των 
ενστάσεων επί των δασικών χαρτών, 
αίτηµα για νέα παρέµβασή τους, προ-
κειµένου να διορθωθεί η υπ. αριθ. Υ-
ΠΕΝ/∆Π∆/64663/2956 /2020, επει-

δή αυτή ανατρέπει τις διατάξεις  το άρ-
θρου 48, του νόµου 4685/2020 και ο-
δηγεί στον µη αποχαρακτηρισµό από 
δασικές των γεωργο-κτηνοτροφικών 
εκτάσεων, που οι διατάξεις του επιβά-
λουν. Ζητά να συµπεριληφθούν στις 
διατάξεις του νόµου και οι γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκτάσεις, τις οποίες  
καθορίζει ο ∆ασικός Κώδικας από το 
1929 (νόµος 4173/1929, Ε. Βενιζέλου). 

Σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες αγροτι-
κών ακινήτων, µείζον ζήτηµα που χρή-
ζει διόρθωσης αφορά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 της ανωτέρω ΥΑ, κατά την ο-
ποία για να µην χαρακτηριστούν δα-
σικές οι γεωργο-κτηνοτροφικές εκτά-
σεις πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να απο-
δείξουν ότι χρησιµοποιούνταν ως τέ-
τοιες, πράγµα που φυσικά στις περισ-
σότερες περιπτώσεις είναι αδύνατον.

«Τι χρήση να αποδείξει ο ιδιοκτή-
της ενός χωραφιού ή ενός λιβαδιού 
που έχει δασωθεί, επειδή η δασική υ-
πηρεσία απαγόρευε τον καθαρισµό 
τους, αφού το χαρακτήριζε δασικό, ή 
που για οικονοµικούς λόγους εγκα-
τέλειψε την καλλιέργεια του και θέλει 
σήµερα ή κάποια άλλη στιγµή , που οι 
οικονοµικές συνθήκες θα επιτρέψουν 
στους ιδιοκτήτες τους να τις αξιοποι-
ήσουν και να ζωντανέψουν τα χωριά 
µας, τα νησιά µας και τις παραµεθόριες 

περιοχές (λαµπρό παράδειγµα ο οικι-
σµός ΑΝΒΡΑ). Αλλά και τι απόδειξη να 
προσκοµίσει ο κτηνοτρόφος, που δια-
τηρούσε τους θάµνους των λιβαδιών 
του, διότι αυτοί αποτελούσαν την τρο-
φή για τα γίδια του, που ούτως ή άλ-
λως δεν του επέτρεπε η δασική υπη-
ρεσία όχι να τους περιορίσει, ούτε να 
εµποδίσει την εξάπλωση τους», ανα-
φέρει στην επιστολή της η Ένωση Ιδι-
οκτητών Αγροτικών Ακινήτων.

Η δέσµευση αυτή, συνεχίζει, είναι αντί-
θετη προς τις διατάξεις του Ν.4685/2020 
που καθορίζει ότι οι εκτάσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ως γεωργικές και κτηνο-
τροφικές µετά από αποφάσεις του Κρά-
τους,  εξαιρούνται του χαρακτηρισµού 
τους ως δασικών, χωρίς να θέτει καµία 
προϋπόθεση για την έως τώρα χρήση 
τους ως τέτοιες,  παρά µόνο την απα-
γόρευση αλλαγής χρήσης τους (διατή-
ρηση της χρήσης τους), σύµφωνα µε 
την παρ. β1 του αρθ.48 : Παρ.1β. «7. Ε-
κτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό 
τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λό-
γω επεµβάσεων µε διοικητική πράξη, 
που καλύπτεται από το τεκµήριο νοµι-
µότητας, δεν χαρακτηρίζονται δάση ή 
δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των πα-
ραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κα-
τά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κα-
τά την κατάρτιση δασικού χάρτη ή ανα-

µόρφωση κυρωµένου δασικού χάρτη 
και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες ε-
φόσον διατηρούν τη χρήση που τους 
αποδόθηκε».  

Συναλλαγή µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
Στην ανακοίνωση της η Ένωση κα-

ταγγέλλει την επιδίωξη των αρµοδί-
ων διοικητικών παραγόντων, να πα-
ραποιούν τις διατάξεις των νόµων, δια 
υπουργικών και µη αποφάσεων και ε-
γκυκλίων, προκειµένου να επιβάλουν 
τις απόψεις τους ή να αποκτήσουν αρ-
µοδιότητες. «Η εν λόγω διάταξη απο-
τελεί ένα ακόµη σηµείο συναλλαγής 
µε τη ∆ηµοσία ∆ιοίκηση,  η οποία κα-
λείται να αποφασίσει χωρίς κανόνες, 
έχοντας δικαίωµα να εντάσσει στους 
χάρτες ΟΠΕΚΕΠΕ όποια έκταση επι-
θυµεί, αφού το σύνολο τους το έχει 
χαρακτηρίσει ∆ασικό», σηµειώνουν. 

Εξάλλου και το Συµβούλιο της Επι-
κράτειας µε πρόσφατες αποφάσεις του 
(1634,1635/2021) τονίζει ότι: «Το νέο 
σύστηµα συνοψίζεται στον εξής κανό-
να: ∆ασικό είναι ό,τι καλύπτεται από 
δασική βλάστηση όχι µόνο σήµερα, 
αλλά και κατά το παρελθόν, αρκεί να 
µην έχει εκδοθεί διοικητική πράξη που 
να αλλάζει τη χρήση του, πριν από το 
Σύνταγµα του 1975 και για όσο χρό-
νο συνεχίζεται η επιτραπείσα χρήση».

Πιέσεις στον Αμυρά να πάρει πίσω τις επίμαχες ρυθμίσεις

Ξανά στον «πάγο» κτήματα 
που καλλιεργούνται χρόνια
Άλλα λέει ο νόμος, και άλλα ορίζει η απόφαση για τα αγροτεμάχια σε δασικές εκτάσεις

Κανένας κίνδυνος για το 
Περιβάλλον δεν υπάρχει από 

τον αποχαρακτηρισµό δασικών 
εκτάσεων, λένε οι ιδιοκτήτες 

αγροτικών ακινήτων, διότι 
η δασοκάλυψη της Ελλάδας 

ανέρχεται στο 50% της 
επιφάνειας της, σύµφωνα µε 
την καταµέτρηση της ΕΕ και 

είναι από τις µεγαλύτερες στην 
Ευρώπη (µέσος όρος στην Ε.Ε 

34% - Copernicus). 
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liamis@agronews.gr

Νέες πιέσεις για αύξηση του προ-
ϋπολογισµού πέρα των 100 εκατ. 
ευρώ που υπερδεσµεύτηκαν για 
την προκήρυξη των Νέων Αγρο-
τών 2021, ασκούνται από τις πε-
ριφέρειες λίγο πριν την ανάρτη-
ση των προσωρινών αποτελεσµά-
των. Σε ένα κλίµα που µυρίζει ε-
κλογές, και µε τα αδιάθετα από το 
πρόγραµµα Απονιτροποίησης των 
50 εκατ. ευρώ (βγήκαν στις 16 Ιου-
νίου τα τελικά αποτελέσµατα), µέ-
νει να φανεί αν θα υπάρξει ο χώ-
ρος για επιπλέον κινήσεις. Αυτή 
τη φορά τον τόνο στις πιέσεις δί-
νει η Κεντρική Μακεδονία, όπου 
εκτός «νυµφώνος», αν και θα συ-
γκεντρώνει µοριοδότηση κοντά 
στο 70, κινδυνεύει να µείνει σχε-
δόν το 20% των αιτούντων. 

Όπως πληροφορείται η Agrenda, 
από τα περίπου 3.050 αιτήµατα, 
που έχουν υποβληθεί στις αρµό-
διες τοπικές υπηρεσίες, τα σχεδόν 
600, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
δεν θα εξασφαλίσουν το «πράσι-
νο φως», λόγω ανεπάρκειας των 
διαθέσιµων κονδυλίων, παρότι 
θα έχουν πολύ υψηλή βαθµολό-
γηση. Αυτό θα συµβεί διότι για 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας έχουν εγκριθεί 86,35 εκατ. 
ευρώ, από τα συνολικά 525,363 
εκατ. ευρώ, που έχουν προβλε-
φθεί από το ΥπΑΑΤ, για την τρέ-
χουσα προκήρυξη, ενώ µε βάση 
τον αριθµό αιτηµάτων, σύµφωνα 
µε πηγές της Agrenda, θα έπρεπε 
να έχουν διατεθεί 100,7 εκατ. ευ-
ρώ, ώστε να ικανοποιηθεί το δυ-
νητικό ενδιαφέρον.

Η αρνητική προοπτική προκα-

λεί ήδη δυσφορία τοπικά, καθώς, 
όπως τονίζεται, ο πρωτογενής το-
µέας στην περιοχή είναι µεν δυ-
ναµικός, αλλά χρειάζεται να ενι-
σχυθεί µε νέο «αίµα». Ως εκ τού-
του όπως τονίζεται, θα πρέπει το 
υπουργείο να φροντίσει να κάνει 
µια αναδιανοµή κονδυλίων, της 
τάξης των περίπου 80 εκατ. ευ-
ρώ, για να αντιµετωπιστούν ανά-
λογα προβλήµατα που διαπιστώ-
νονται και σε άλλες περιφέρειες 
όπως αυτή της Κρήτης ή της Θεσ-
σαλίας, όπου το ενδιαφέρον είναι 
αυξηµένο. Πηγή µε γνώση που θέ-
λησε να διατηρήσει την ανωνυµία 
της ανέφερε στην Agrenda πως υ-
πάρχουν προγράµµατα του ΠΑΑ τα 
οποία δεν έχουν λειτουργήσει και 
όπως φαίνεται δεν θα προλάβουν 
να προκηρυχθούν, από τα οποία 
θα µπορούσαν να µετακινηθούν 
κάποια κονδύλια προς το υποµέ-
τρο 6.1, αρκεί να υπάρξει πολιτι-
κή βούληση από το υπουργείο.

Επιστολή για αύξηση πόρων
Σχετική επιστολή, κατά τις ί-

διες πληροφορίες, έχει αποστα-

λεί ήδη από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Σε αυτή παρατίθε-
νται αναλυτικά δεδοµένα για το τί 
ισχύει µε τα αιτήµατα στην περι-
φέρεια, µε το επιπρόσθετο επιχεί-
ρηµα πως σε άλλες περιφέρειες 
κάποιοι αγρότες θα εγκριθούν για 
το πρόγραµµα ακόµη και µε µό-
λις 52 µόρια, ενώ στην Κεντρική 
Μακεδονία δεν θα φτάνουν ούτε 
τα 68. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται 
πολιτική παρέµβαση για να βρε-
θούν έγκαιρα τα αναγκαία πρό-
σθετα κονδύλια, προκειµένου να 
µη συντελεστεί αυτή η εξόφθαλ-
µη, όπως επισηµαίνεται, αδικία. 
Σηµειώνεται ακόµη πως όλα αυ-
τά θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, 
καθώς υπάρχει και η πίεση της δι-
αχειριστής Αρχής να ανακοινω-
θούν οι πίνακες προσωρινής κα-
τάταξης και να ξεκινήσει και η δι-
αδικασία ενστάσεων.

Υπενθυµίζεται πως στις 8 Ιουνί-
ου δηµοσιεύτηκε η 3η τροποποί-
ηση του Μέτρου Νέων Αγροτών, 
η οποία κατανέµει τα νέα κονδύ-
λια από την υπερδέσµευση ανά 
περιφέρεια (βλ. πίνακα). Σύµφω-
να µε τα στοιχεία του πίνακα, στις 
περιφέρειες Αττικής, ∆υτικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαί-
ου και Ιονίων Νήσων, όλοι όσοι 
τηρούν τις προϋποθέσεις έντα-

ξης στο πρόγραµµα θα οριστούν 
ως δικαιούχοι. 

∆ικαιολογητικά ιδιοκτησίας 
και διακοπής εργασίας

Παράλληλα στην τροποποιητι-
κή απόφαση προβλέπεται ότι ο έ-
λεγχος των επιπλέον δικαιολογη-
τικών (για τη διακοπή απασχόλη-
σης και τη βαθµολόγηση ιδιοκτη-
σίας) ξεκινά άµεσα µε την υποβο-
λή τους και διενεργείται εντός δέ-
κα εργάσιµων ηµερών από τον β’ 
αξιολογητή που είχε αξιολογήσει 
τον αρχικό φάκελο. 

∆ιαφοροποιήσεις µε προκύπτου-
σα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτη-
σίας µεταξύ αρχικής δηλωµένης 
παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης που προέρχεται α-
πό ιδιόκτητη γεωργική γη και προ-
σκοµιζόµενων συµπληρωµατικών 
παραστατικών νόµιµης κατοχής α-
γροτεµαχίων δεν προσµετρούνται 
και δεν αναβαθµολογούνται. ∆ια-
φοροποιήσεις µε µείωση του πο-
σοστού ιδιοκτησίας αναβαθµολο-
γούνται και οι σχετικές αιτήσεις ε-
πανακατατάσσονται σε αντίστοιχο 
πίνακα, ενώ αν η νέα βαθµολογία 
που προκύπτει είναι κατώτερη α-
πό το ελάχιστο όριο της βαθµολο-
γίας, απορρίπτονται. Οι εν δυνά-
µει δικαιούχοι που δεν προσκοµί-
ζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά 
απορρίπτονται.

Μετά την επέκταση των 100 εκατ. ευρώ 

Πιέσεις για επιπλέον 
αύξηση κονδυλίων 
στο πρόγραμμα 
Νέων Αγροτών   
Τον τόνο δίνει η Κ. Μακεδονία όπου το 20% των αιτούντων μένει 
εκτός, σοβαρό το πρόβλημα και στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης

Πίνακες
Άγνωστο παραµένει για ποιο 
λόγο οι διαχειριστικές αρχές 
δεν έχουν προχωρήσει 
ακόµη στη δηµοσιοποίηση 
των προσωρινών πινάκων 
δικαιούχων, παρά το γεγονός 
ότι σε κάποιες περιφέρειες 
έχει τελειώσει η β’ 
αξιολόγηση.

Πόροι
Υπάρχουν προγράµµατα του 
ΠΑΑ τα οποία δεν έχουν 
λειτουργήσει και όπως 
φαίνεται δεν θα προλάβουν 
να προκηρυχθούν, από τα 
οποία θα µπορούσαν να 
µετακινηθούν κάποια 
κονδύλια προς το υποµέτρο 
6.1, αρκεί να υπάρξει 
πολιτική βούληση.

Μόρια
Με βάση την παρούσα 
κατάσταση µένουν εκτός 
Μέτρου νέοι αγρότες µε 
µεγαλύτερη βαθµολογία σε 
σχέση µε εκείνους που 
κρίθηκαν δικαιούχοι σε 
άλλες περιφέρειες.

80 εκατ. ευρώ
Θα πρέπει το υπουργείο 

να φροντίσει να κάνει µια 
αναδιανοµή κονδυλίων, της 
τάξης των περίπου 80 εκατ. 
ευρώ για να αντιµετωπιστεί 

το θέµα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΠΟΣΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2021

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

∆. ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

4.5436.000

5.568.000

25.110.000

63.177.000

39.948.000

27.198.000

57.852.000

6.757.000

86.349.000

66.103.000

8.413.500

53.953.000

38.862.000

1.461

159

859

2.244

1.062

750

1.968

186

3.020

2..599

240

1.873

1.067

52.790.000

5.567.500

30.632.500

80.420.500

39.947.500

27.198.000

69.921.000

6.757.000

108.178.500

92.140.000

8.413.500

67.016.500

39.731.000

1.257

159

704

1.763

1.062

750

1.628

186

2.411

1.865

240

1.508

1.044
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giouroukeli@agronews.gr

Ακροβατώντας σε µια ευαίσθητη ισορ-
ροπία αντοχών ρευστότητας και βάθους 
κρίσης, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
στη χώρα µας καταφέρνουν να παρα-
µείνουν σε αναπτυξιακή τροχιά τόσο 
σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µεσο-
πρόθεσµο ορίζοντα σχεδιασµού. Με 
τον πόλεµο στην Ουκρανία να πλήτ-
τει τις ήδη επιβαρυµένες διεθνείς α-
γορές ενέργειας και πρώτων υλών κα-
θώς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο 
τοµέας των ΜµΕ συνεχίζει να εκπλήσ-
σει θετικά επιδεικνύοντας αξιοσηµεί-
ωτες αντοχές. Τα παραπάνω καταδει-
κνύει πρόσφατη έρευνα της ∆ιεύθυν-
σης Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνι-
κής Τράπεζας, σύµφωνα µε την οποία 
παρότι το πλήγµα που δέχονται οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις αποδεικνύεται υ-
ψηλού εύρους και βάθους, η χρηµα-
τοοικονοµική εικόνα τους παραµένει 
υγιής και τα σχέδια ανάπτυξής τους ε-
νεργά. Η αισιόδοξη αυτή οπτική των 
επιχειρήσεων εν µέρει αντανακλά τις 
ευκαιρίες που ανοίγονται µέσω του 
Ταµείου Ανάπτυξης και άλλων συνα-
φών επενδυτικών προγραµµάτων, ση-
µειώνει η έρευνα.

Ειδικότερα, η έρευνα της ΕΤΕ σε δείγ-
µα 600 επιχειρήσεων (στο διάστηµα Α-
πριλίου-Μαΐου) αναδεικνύει την αυξη-
µένη αβεβαιότητα που πλήττει τον το-
µέα των ΜµΕ, µε το 41% να δηλώνει ά-
µεσο αντίκτυπο από τον πόλεµο και 
το ½ αυτών να τον ορίζει ως έντονο. 

Ξεχωρίζοντας ως βασικό κανάλι την 
πίεση σε τιµές και επάρκεια πρώτων υ-
λών, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιβα-

ρύνονται τόσο λόγω εξάρτησης από ρω-
σικές και ουκρανικές εισαγωγές αλλά 
κυρίως λόγω της ευρύτερης αναταρα-
χής που επικρατεί στις διεθνείς αγορές 
ενέργειας και πρώτων υλών. 

Σε επίπεδο κλάδων, το πλήγµα είναι 
εντονότερο σε βιοµηχανία και εµπό-
ριο, µε το ½ των αντίστοιχων ΜµΕ να 
δηλώνουν ευθέως εκτεθειµένες στη 
συγκυρία (έναντι 25-30% σε υπηρεσί-
ες και κατασκευές). Υπό  αυτές τις συν-
θήκες, ο ∆είκτης Εµπιστοσύνης των 
ΜµΕ οδηγήθηκε σε πτώση 11 µονά-
δων σε σχέση µε το προηγούµενο ε-
ξάµηνο, µε την ανησυχία να εντοπίζε-
ται κυρίως στις ρευστές συνθήκες που 
επικρατούν σήµερα.

Παρά τις παραπάνω ενδείξεις επι-
δείνωσης των προσδοκιών των ΜµΕ, 
σηµαντικό είναι ότι η κατάσταση δεί-
χνει στην παρούσα φάση διαχειρίσι-
µη, δεδοµένου ότι:

O ∆είκτης Εµπιστοσύνης (παρά 

την πτώση) παραµένει σε θετικό έδα-
φος για όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων, 
σηµατοδοτώντας τη διατήρηση επεκτα-
τικών στρατηγικών για την πλειοψη-
φία του τοµέα.

Το ποσοστό των ΜµΕ µε έντονα 
προβλήµατα ρευστότητας παραµένει 
στο ιστορικό χαµηλό του 9%, ενώ πα-
ράλληλα το αδύναµο κοµµάτι που βρί-
σκεται σε κατάσταση επιβίωσης παρα-
µένει κοντά στο 15% (έναντι 35% στην 
αιχµή της πανδηµίας και 45% κατά την 
κορύφωση της κρίσης). Τα ευρήµατα 
αυτά αντανακλούν την κερδοφορία-
ρεκόρ του εταιρικού τοµέα το 2021 
(32 δις ευρώ) και τα υψηλά αποθέµατα 
ρευστότητας (45 δισ. ευρώ), τα οποία 
επίσης στηρίζονται από τα πρόσφατα 
µέτρα στήριξης έναντι του υψηλού ε-
νεργειακού κόστους.

 Συγκεκριµένα, βάσει της έρευνας 
της Εθνικής Τράπεζας:

Για το επόµενο εξάµηνο, αυξηµέ-

νη είναι η πρόθεση προσλήψεων, κα-
θώς το 1/4 του τοµέα σχεδιάζει να προ-
χωρήσει σε προσλήψεις – ποσοστό ση-
µαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τα δε-
δοµένα της περσινής χρονιάς (+6 πο-
σοστιαίες µονάδες). Έτσι, επιβεβαιώ-
νεται ότι οι άµυνες ρευστότητας πα-
ραµένουν ενεργές και υπό τη στήριξη 
των πρόσφατων µέτρων αντιµετώπισης 
του αυξηµένου ενεργειακού κόστους.

Για την επόµενη πενταετία, η δυ-
ναµική των πωλήσεων εκτιµάται ότι 
θα είναι ενισχυµένη κατά 2% ετησίως 
(σε σχέση µε την προηγούµενη πε-
νταετία), καθώς τόσο το ποσοστό των 
αναπτυξιακών ΜµΕ όσο και η έντα-
ση ανάκαµψης σε επίπεδο επιχείρη-
σης θα είναι υψηλότερα. Η αισιόδο-
ξη αυτή οπτική των επιχειρήσεων εν 
µέρει αντανακλά τις ευκαιρίες που α-
νοίγονται µέσω του Ταµείου Ανάπτυ-
ξης και άλλων συναφών επενδυτικών 
προγραµµάτων.

Στις μικρές
επιχειρήσεις
η πιο μεγάλη 
πίεση από 
τον πόλεμο
∆ιαφοροποιηµένη παρουσιάζεται 
η άµεση επίδραση του πολέµου, 
καθώς οι πολύ µικρές 
επιχειρήσεις παρουσιάζονται 
λιγότερο εκτεθειµένες. 
Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις 
παρουσιάζονται και στον ∆είκτη 
Εµπιστοσύνης αλλά και στο 
ποσοστό των επιχειρήσεων που 
ακολουθούν στρατηγικές 
ανάπτυξης. Αναλυτικότερα:
Πολύ µικρές επιχειρήσεις: 
Μόλις το 32% των πολύ µικρών 
επιχειρήσεων είναι άµεσα 
εκτεθειµένο στις επιδράσεις από 
των πόλεµο (εκ των οποίων το 
18% δέχεται έντονες πιέσεις). 
Όσον αφορά τον δείκτη 
εµπιστοσύνης, κατέγραψε 
µείωση 12 µονάδων σε σχέση µε 
το προηγούµενο εξάµηνο ενώ 
µείωση της τάξεως των 5 
ποσοστιαίων µονάδων 
καταγράφηκε στο ποσοστό των 
επιχειρήσεων που ακολουθούν 
στρατηγικές ανάπτυξης.
Μικρές επιχειρήσεις: Οι µικρές 
επιχειρήσεις παρουσιάζουν την 
µεγαλύτερη έκθεση στις πιέσεις 
του πολέµου (54% του τοµέα, εκ 
των οποίων το 31% δέχεται 
έντονες πιέσεις), καθώς δεν 
διαθέτουν ούτε την «αυτάρκεια» 
των πολύ µικρών ούτε το 
«εκτόπισµα» των µεσαίων. Αυτό 
οδήγησε σε εντονότερη πτώση 
σε σχέση µε τα υπόλοιπα µεγέθη 
τόσο του δείκτη εµπιστοσύνης, 
(πτώση 15 µονάδων έναντι του 
προηγούµενο εξαµήνου), όσο και 
του ποσοστού των επιχειρήσεων 
που ακολουθούν στρατηγικές 
ανάπτυξης (µείωση 15 
ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση 
µε το προηγούµενο εξάµηνο). 
Μεσαίες επιχειρήσεις: Παρά το 
γεγονός πως το 39% των 
µεσαίων επιχειρήσεων είναι 
άµεσα εκτεθειµένο στις 
συνέπειες του πολέµου (µε το 
20% να δέχεται έντονες 
πιέσεις), οι µεσαίες επιχειρήσεις 
παρουσιάζουν συγκρατηµένη 
πτώση στον δείκτη εµπιστοσύνης 
(-7 µονάδες σε σχέση µε το 
προηγούµενο εξάµηνο) αλλά και 
σταθερότητα στο ποσοστό των 
επιχειρήσεων που προσβλέπουν 
σε ανάπτυξη (69% του τοµέα).

Έρευνα Εθνικής Τράπεζας για Μικρομεσαίες 

Η αβεβαιότητα τρομάζει
αλλά είναι διαχειρίσιμη
Άμυνες ρευστότητας κρατούν ενεργές και σε επεκτατική τροχιά τις ΜμΕ

Οι πιέσεις που δέχονται οι ΜµΕ 
αποτυπώνονται έντονα στις 

συνθήκες ζήτησης. Συγκεκριµένα, 
ο δείκτης τρέχουσας ζήτησης 

κατέγραψε µείωση 21% σε σχέση 
µε το προηγούµενο εξάµηνο, µε 
την πτώση να είναι εντονότερη 
στις κατασκευές (-54 µονάδες) 
και στο εµπόριο (-28 µονάδες). 
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Φθηνός δανεισμός ύψους 1,6 δισ. ευρώ

Συνδυασμός ενίσχυσης 
Αναπτυξιακού με δάνεια 
Ταμείου Ανάκαμψης

 Τα υψηλά επιτόκια θα περάσουν σύντομα και στην αγορά για 
τις επιχειρήσεις, με το 0,35% του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι 
ευκαιρία με ημερομηνία λήξης, προειδοποίησε ο Σκυλακάκης

 Αρχές Ιουλίου θα βγει η πρόσκληση προς αγρότες για τον 
Αναπτυξιακό Νόμο, υποστήριξε ο Νίκος Παπαθανάσης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τους τρόπους συνδυασµού των ε-
νισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου που για τους αγρότες θα α-
νοίξει αρχές Ιουλίου µε τα δάνεια 
του Ταµείου Ανάκαµψης που ήδη 
«τρέχουν» ώστε να µπορέσουν να 
λάβουν οι επενδυτές τη µέγιστη δυ-
νατή ενίσχυση σύµφωνα µε τον Χάρ-
τη Περιφερειακών Ενισχύσεων, πα-
ρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµι-
κών, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο α-
ναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανά-
σης, την Τρίτη 15 Ιουνίου. Όπως α-
ναφέρθηκε, αυτή είναι µία περίοδος 
αυξηµένων επιτοκίων, κάτι που µετά 
τα οµόλογα θα αποτυπωθεί και στα 
επιτόκια των επιχειρήσεων, οπότε α-
ποκτά ιδιαίτερη σηµασία και αξία η 
εκµετάλλευση του πρώτου πακέτου 
δανείων ύψους 1,6 δις ευρώ µέσω 
του Ταµείου Ανάκαµψης τα οποία 
προσφέρονται µε επιτόκιο 0,35%. 
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Σκυ-
λακάκης, στο δεύτερο πακέτο το ε-
πιτόκια θα ανέβουν ενώ θα διαµορ-
φωθούν σε ακόµη υψηλότερο επί-
πεδο στο τρίτο πακέτο.

Πώς λειτουργεί ο συνδυασµός
Μία µικρή επιχείρηση στην Πε-

ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέλει να 
κάνει επένδυση ύψους 10,4 εκατ. 
ευρώ. Μέσα σε αυτό το ποσό περι-
λαµβάνονται ΦΠΑ, Κεφάλαια Κίνη-
σης, ∆απάνες Μάρκετινγκ που δεν 
είναι στις επιλέξιµες δαπάνες του 
Αναπτυξιακού Νόµου, ως εκ τού-
του, καταθέτει φάκελο ύψους 8 ε-
κατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τον Χάρ-
τη Περιφερειακών Ενισχύσεων η 
κρατική ενίσχυση µπορεί να φτά-
σει το 50% του επενδυτικού σχεδί-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΠΕ

-> 50% ΜΙΚΡΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝ

8.000.000 ΕΥΡΩ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΑ

10.400.000 ΕΥΡΩ

 -> 3.000.000 ΕΥΡΩ

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(80% ΤΟΥ ΧΠΕ)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

�

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ = 80% x 50% =   
8.000.000 € x 40% = 3.200.000 € 

ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 3.000.000 €

ΑΡΑ 37,5% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΠΕ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 4,4% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΑΑ  = 

10.400.000/2 �3.000.000 = 2.200.000 €

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΑΑ 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10ΕΤΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 16%, 

∆ΗΛΑ∆Η 352.000 €

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 4,4% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ + ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΑ:

37,5% + 4,4$ = 41,5% < 50%

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 6% 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10ΕΤΙΑΣ: 699.600 €

Tα καθεστώτα επενδύσεων Αγρο-
διατροφής-Πρωτογενούς Τοµέα, 
Τουρισµού και Μεταποίησης-Εµπο-
ρίας θα προκηρυχθούν στις αρχές 
Ιουλίου, σύµφωνα µε τα όσα είπε 
ο κ. Παπαθανάσης στη συνέντευ-
ξη Τύπου. Μοναδική εκκρεµότη-
τα, όπως υποστήριξε ο αναπληρω-
τής υπουργός Επενδύσεων, είναι 
η τελική έγκριση των εδαφικών 
σχεδίων στις περιοχές απολιγνι-
τοποίησης και για τα νησιά. Έτσι 
θα λάβουν συν 10% επιδότηση οι 
περιοχές Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου, Κρήτης, ∆υτικής Μακεδο-
νίας και της ευρύτερης περιοχής 
του δήµου Μεγαλόπολης στην ο-
ποία ενσωµατώνονται ως «επηρε-
αζόµενες περιοχές» οι όµοροι δή-
µοι Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυ-
νίας. Η τελική έγκριση όπως είπε 
θα υπάρξει σε 15 ηµέρες και ως εκ 
τούτου, αρχές Ιουλίου θα τρέξουν 
τα καθεστώτα. Μετά την έγκριση 
ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύ-
σεων θα έχει ως εξής:

Αττική: 15-25%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στε-

ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%
Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδο-
νία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική 
Ελλάδα: 50%

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι 
µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης µπο-
ρούν να αυξηθούν κατά 10% για 
επενδύσεις που πραγµατοποιού-
νται από µεσαίες επιχειρήσεις και 
κατά 20% για επενδύσεις µικρών ε-
πιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση 

Ο νέος Χάρτης ενισχύσεων

ου στο Νότιο Αιγαίο. Για µία επένδυ-
ση 8 εκατ. ευρώ ευρώ ο δικαιούχος 
θα λάβει επιχορήγηση στο 80% του 
50%, δηλαδή στο 40%. Άρα 3,2 εκατ. 
ευρώ. Ωστόσο το µέγιστο ύψος επιχο-
ρήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο 
µπορεί να φτάσει τα 3 εκατ. ευρώ. Ως 
εκ τούτου, η ενίσχυση πέφτει στα 3 
εκατ. ευρώ και ο δικαιούχος λαµβά-
νει τελικά 37,5% ενίσχυση.

Το µέγιστο δάνειο που µπορεί να 
λάβει ο δικαιούχος από το Ταµείο Α-
νάκαµψης υπολογίζεται ως εξής: 50% 
του επιλέξιµου προϋπολογισµού µεί-
ον το ποσό ενίσχυσης του Αναπτυξι-
ακού. Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός 
της αρχικής επένδυσης είναι 10,4 ε-
κατ. ευρώ. Άρα ο δικαιούχος θα λά-
βει δάνειο ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Το ισοδύναµο ενίσχυσης από δά-
νειο από το Ταµείο Ανάκαµψης σε 
βάθος 10ετίας ανέρχεται σε 16% δη-
λαδή, 352.000 ευρώ, που υπολογί-
ζεται ως κρατική ενίσχυση 4,4% του 
κόστους της επένδυσης.

Άρα το σύνολο της κρατικής ενί-
σχυσης είναι 4,4% συν το 37,5%, δη-
λαδή 41,5%.

Η πραγµατική ωφέλεια από το δα-
νεισµό µέσω Ταµείου Ανάκαµψης σε 
σχέση µε ένα συµβατικό επιτόκιο 6% 
σε βάθος 10ετίας είναι 699.600 ευρώ.

Ισοδύναµο 
ενίσχυσης

Το ισοδύναµο ενίσχυσης 
από δάνειο από το Ταµείο 

Ανάκαµψης σε βάθος 10ετίας 
ανέρχεται σε 16%
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Αιγαίο
Η κρατική ενίσχυση µπορεί να 
φτάσει το 50% του επενδυτικού 
σχεδίου στο Νότιο Αιγαίο, 
σύµφωνα µε τον Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων.

50%
Το µέγιστο δάνειο που µπορεί 
να λάβει ο δικαιούχος από το 
Ταµείο Ανάκαµψης υπολογίζεται 
ως εξής: 50% του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού µείον το ποσό 
ενίσχυσης του Αναπτυξιακού. 

Επιτόκια
Αυτή είναι µία περίοδος 
αυξηµένων επιτοκίων, κάτι 
που µετά τα οµόλογα θα 
αποτυπωθεί και στα επιτόκια 
των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε 
στη συνέντευξη τύπου.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝ

8.000.000 ΕΥΡΩ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΑ

10.400.000 ΕΥΡΩ

 -> 3.000.000 ΕΥΡΩ
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(80% ΤΟΥ ΧΠΕ)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ = 80% x 50% =   
8.000.000 € x 40% = 3.200.000 € 

ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 3.000.000 €

ΑΡΑ 37,5% ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΠΕ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 4,4% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΑΑ  = 

10.400.000/2 �3.000.000 = 2.200.000 €

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΑΑ 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10ΕΤΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 16%, 

∆ΗΛΑ∆Η 352.000 €

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : 4,4% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ + ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΑ:

37,5% + 4,4$ = 41,5% < 50%

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 6% 

ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10ΕΤΙΑΣ: 699.600 €

προς έγκριση

Πολλές οι τρύπες
με τα συμβόλαια
στη Μεταποίηση  
Με ανοιχτά αρκετά ζητήµατα κυ-
ρίως ως προς την υποχρέωση της 
συµβολαιακής, ξεκίνησε στις 15 Ι-
ουνίου, η διαδικασία αιτήσεων στα 
πλαίσια του προγράµµατος Αγρο-
τικής Μεταποίησης του Ταµείου Α-
νάκαµψης. Ήδη όπως υποστηρίζει 
το ΥΠΑΑΤ, έχουν γίνει 54 αιτήσεις 
από επιχειρήσεις του εµπορικού δι-
καίου, που ζητάνε ενίσχυση 126 
εκατ. ευρώ (140% του διαθέσιµου 
προϋπολογισµού). Από Συλλογι-
κούς φορείς, έχουν γίνει 19 αιτή-
σεις. «Επισηµαίνεται ότι οι Συλλο-
γικοί Φορείς που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της πρόσκλησης έχουν 
την δυνατότητα να υποβάλουν αι-
τήσεις ενισχύσεις για την κάλυψη 
του υπόλοιπου διαθέσιµου ποσού 
της ∆ηµόσιας Ενίσχυσης ύψους 
55.823.237 εκατ. ευρώ στην ενι-
αία ψηφιακή πύλη του ∆ηµοσίου 
www.gov.gr.», αναφέρει το ΥΠΑΑΤ.
Σε περίπτωση µη δέσµευσης του 
ποσού της ∆ηµόσιας Ενίσχυσης 
που αντιστοιχεί στην κατηγορία δι-
καιούχων Συλλογικοί Φορείς, θα 
υπάρξει ενοποίηση των ποσών σε 

µία ενιαία κατηγορία, όπως ορίζε-
ται στην πρόσκληση. 
Όσον αφορά τώρα το θέµα της συµ-
βολαιακής τα ανοιχτά ζητήµατα εί-
ναι τα εξής:  

Πρώτον, για το ποσοστό 40% 
της συµβολαιακής. Πληροφορί-
ες της εφηµερίδας Agrenda ανα-
φέρουν πως υπάρχουν πιέσεις α-
πό εταιρείες του χώρου να πέσει 
το ποσοστό από το 40% ώστε να 
ανταποκρίνεται στο υφιστάµενο 
πλαίσιο µε το οποίο λειτουργούν.  

∆εύτερον, για το ποιες δραστη-
ριότητες θα πρέπει να καλύπτο-
νται από το παραπάνω ποσοστό. 
Για παράδειγµα µία επιχείρηση 
που θέλει να φτιάξει µία νέα πα-
ραγωγική γραµµή, θα πρέπει να 
καλύπτει αυτή τη δραστηριότητα 
µε συµβόλαια, σύµφωνα µε το θε-
σµικό πλαίσιο. Αν ένα οινοποιείο 
παράγει κρασί και τσίπουρο και οι 
δαπάνες αφορούν µόνο το κρασί, 
η προϋπόθεση του 40%  θα αφορά 
το κρασί και όχι στα αποστάγµατα 
όπως λένε οι αρµόδιες αρχές. Τι 
γίνεται όµως όταν δεν µπορεί να 
διαχωριστεί η επένδυση. Π.χ αν η 
επένδυση περιλαµβάνει µία γραµ-
µή παραγωγής αλλά και ανιχνευ-
τή µετάλλων από τον οποίο περνά-
ει το σύνολο της παραγωγής από 
τις υφιστάµενες γραµµές.

Τρίτον: Τα τριετή συµβόλαια. 
Στις µονοετείς καλλιέργειες τα 
συµβόλαια που συνάπτονται εί-
ναι µονοετή κάτι που δεν γίνεται 
δεκτό από το πρόγραµµα. 

Έως 20 Ιουνίου αιτήσεις
για την αναµπέλωση 
Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων για συµµετοχή 
στο Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
& Μετατροπής Αµπελουργικών 
εκτάσεων περιόδου 2022-2023 
 έως τη ∆ευτέρα 20 Ιουνίου. 
Υπενθυµίζεται ότι από φέτος η 
υποβολή αιτήσεων ένταξης στο 
Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής αµπελουργικών 
εκτάσεων γίνεται ψηφιακά.  
Σύµφωνα µε την απόφαση 
εφαρµογής του προγράµµατος, 
καλύπτονται µία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες δράσεις:
α) Την ποικιλιακή µετατροπή των 
αµπελώνων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
επανεµβολιασµού,
β) την µετεγκατάσταση των 
αµπελώνων,
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών 
διαχείρισης των αµπελώνων που 
συνδέονται µε το στόχο του 
προγράµµατος.
Η ενίσχυση µπορεί να φτάσει 
τα 1.455 ευρώ ανά στρέµµα. 

δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για 
την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Με-
γαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οι-
χαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας ε-
φαρµόζεται επιπλέον προσαύξη-
ση 10%. Κάθε φορέας συµµετέχει 
στο κόστος του επενδυτικού σχεδί-
ου είτε µε ίδια κεφάλαια, είτε µε ε-
ξωτερική χρηµατοδότηση. Στο 25% 
του ενισχυόµενου κόστους του ε-
πενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να 
περιλαµβάνεται κρατική ενίσχυση, 
δηµόσια στήριξη ή παροχή.

Κρασί και τσίπουρο
Αν ένα οινοποιείο παράγει 
κρασί και τσίπουρο και οι 

δαπάνες αφορούν µόνο το 
κρασί, η προϋπόθεση του 
40% θα αφορά το κρασί 
και όχι τα αποστάγµατα
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ταµείο Ανάκαµψης
Οι ηµεροµηνίες έναρξης των 
αιτήσεων έχουν ως εξής:
1. Καινοτοµία και Πράσινη 
Μετάβαση στη Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων: 
15/06/2022 
2. Πράσινος αγρο-
τουρισµός: 5/07/2022
3. Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
18/07/2022 
4. Γενετική Βελτίωση Ζώων: 
27/07/2022
5. Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: 31/08/2022
Όλες οι προκηρύξεις λήγουν 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2022.  

Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι
Παρατείνεται έως 4 Ιουλίου 
η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης για 
συµµετοχή στο Υποµέτρο 
2.1 «Χρήση 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στο γεωργικό τοµέα – 
Στήριξη για αποκόµιση 
οφέλους από τη χρήση 
συµβουλευτικών 
υπηρεσιών».



Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Iουνίου 2022Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

Εξορθολογισμός 
της διαχείρισης των 
ελαιώνων μέσω της 
γεωργίας ακριβείας
Σε ένα διετές πρόγραµµα συµβουλευτικής λίπανσης, φυ-
τοπροστασίας και αξιολόγησης της ποιότητας του προ-
ϊόντος, µε όρους γεωργίας ακριβείας, εντάχθηκαν 113 
ελαιώνες, συνολικής έκτασης 1.641 στρεµµάτων, στους 
νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Το έργο Opόra 
«Ανάπτυξη µιας Πρότυπης Υπηρεσίας Γεωργίας Ακρι-
βείας για την Ελαιοκαλλιέργεια» όπως ονοµάζεται, έ-
λαβε χώρα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διήρκεσε 
από τον Απρίλιο του 2019 έως τον ∆εκέµβριο του 2021 
και συντονίστηκε από την Οικοανάπτυξη Α.Ε. σε συ-
νεργασία µε το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπι-
στηµίου Πατρών (Καθ. Παντ. Μπαρούχας).

Τα βήµατα της διαχείρισης ελαιώνα
Σχεδιάζοντας αρχικά µια δυναµική γεωβάση δεδοµέ-

νων, η διεπιστηµονική ερευνητική οµάδα κατάφερε να 
στείλει σε πραγµατικό χρόνο στους παραγωγούς ψηφια-
κούς χάρτες συµβουλευτικής λίπανσης στα κινητά τους, 
µε βάση εδαφολογικά δείγµατα που ελήφθησαν νωρί-
τερα δειγµατοληπτικά. Επιπροσθέτως, χαρτογραφήθη-
καν και οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες φυτο-
προστασίας, µε την τοποθέτηση και συστηµατική παρα-
κολούθηση πυκνού δικτύου διακοσίων δακοπαγίδων 
για δύο συνεχόµενα έτη, µε προοπτική την πρόβλεψη 
της εξέλιξης των προσβολών µε µοντελοποίηση, καθώς 
και τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των συνεργεί-
ων δακοπροστασίας. 

Τέλος, χαρτογραφήθηκαν οργανοληπτικά χαρακτη-
ριστικά των καρπών µε συστήµατα µη επανδρωµένων 
αεροσκαφών (drone), ενώ οι δειγµατοληπτικές εργα-
στηριακές αναλύσεις αναφοράς έγιναν στο Εργαστηρί-
ου Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Καθ. Προκ. Μαγιάτης). Οι 
χάρτες ποιότητας µπορούν να αξιοποιηθούν για στο-
χευµένη συγκοµιδή και -κατ’ επέκταση- για τη βελτίω-
ση της τυποποίησης του προϊόντος. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στο Forum 
των ∆ελφών τον ∆εκέµβριο του 2019, ενώ µία πιο ο-
λοκληρωµένη παρουσίαση έγινε σε ελαιοπαραγωγούς 
και παράγοντες της αγροτικής πολιτικής σε ηµερίδες 
στο Μεσολόγγι και τον Πύργο. 

Το εύρος, η διαχρονικότητα και η ακρίβεια των δε-
δοµένων και -πολύ περισσότερο- η ανάλυσή τους µε 
µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης, δίνει τη δυνατότητα 
στους παραγωγούς του προγράµµατος να εξορθολογί-
σουν τη διαχείριση των ελαιώνων τους και να αναβαθ-
µίσουν σηµαντικά το προϊόν τους στο άµεσο µέλλον.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Tο e:Spreader της Rehmus έρχεται ως έκ-
δοση για πεζούς χειριστές ή καθήµενους 
στην παλτφόρµα, µε τους ηλεκτροκινητή-
ρες να αποδίδουν 75 ίππους, ενώ µπορούν 
να λειτουργήσουν µια ολόκληρη µέρα, α-
νάλογα µε τον εξοπλισµό της µπαταρίας.

Εκτός από το ηλεκτρικό βαγόνι ανάµι-
ξης ζωοτροφών e:Mixer και το όχηµα µε-
ταφοράς e:Loader, η Rehmus λανσάρει 
και έναν πλήρως ηλεκτρικό διασκορπιστή 

αχύρου για τον αχυρώνα, το e:Spreader. 
Το ενσωµατωµένο σύστηµα µπαταρίας ι-
όντων λιθίου -σε τρία επιλέξιµα µεγέθη- 
που ενσωµατώνουν οι διανοµείς εξασφα-
λίζει χρόνους λειτουργίας µεταξύ 2 και 8 
ωρών την ηµέρα.

Η φόρτιση πραγµατοποιείται χρησιµο-
ποιώντας τον ενσωµατωµένο φορτιστή σε 
οποιαδήποτε οικιακή πρίζα για 4 έως 12 
ώρες φόρτισης, ανάλογα µε την µπατα-
ρία. Σύµφωνα µε την εταιρεία, το µηχάνη-
µα διαθέτει µπαταρίες µε ζωή για περισ-
σότερους από 2.000 κύκλους φόρτισης.

Ο πρώτος εμπορικός 
αμιγώς ηλεκτρικός 
διανομέας άχυρου  
Στις νέες επιταγές της ηλεκτροκίνησης υπακούει το 
e:Spreader που φορτίζει ακόμη κι από οικιακή πρίζα
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Το 1 εκατ. τρακτέρ 
έφτασε η παραγωγή 
της MF στο Beauvais 
της Γαλλίας
Το εργοστάσιό της Massey Ferguson στο Beauvais στη 
Γαλλία παρήγαγε το 1.000.000ό γεωργικό ελκυστήρα, 
µε την εταιρεία να γιορτάζει ένα σηµαντικό ορόσηµο στα 
175 χρόνια ιστορία της.  Η Massey Ferguson κατασκευ-
άζει τρακτέρ στο Beauvais από τις 20 Νοεµβρίου 1960.

Σε µια εκδήλωση για τον εορτασµό αυτού του ορό-
σηµου, ο Thierry Lhotte, αντιπρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της Massey Ferguson EAME και πρόεδρος 
της AGCO στη Γαλλία, τόνισε: «Το Beauvais Massey 
Ferguson Global Home αναπτύσσεται συνεχώς τα τε-
λευταία 62 χρόνια, δουλεύοντας µε τους αγρότες, για 
τους αγρότες. Εκ µέρους όλων των εργαζοµένων µας 
θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες µας για την διαρκή 
εµπιστοσύνη τους. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που 
εκπροσωπούνται σήµερα από τον ιδιοκτήτη αυτού του 
ολοκαίνουργιου MF 8S.305 Dyna-VT, του 1.000.000ού 
τρακτέρ που κατασκευάστηκε στο Beauvais, τον Thierry 
Aubrée, αγρότη και εργολάβο, από το χωριό La Chapelle 
des Fougeretz στη Βρετάνη της Γαλλίας και τον τοπικό 
του έµπορο Hervé Motoculture». 

Το επετειακό τρακτέρ MF 8S 
Ο κ. Aubrée εξήγησε γιατί επέλεξε την MF για το 

νέο του τρακτέρ: «Είµαι παθιασµένος µε τις νέες τε-
χνολογίες, όπως η καθοδήγηση RTK, ο έλεγχος των 
τµηµάτων µε έµφαση στη διατήρηση του εδάφους 
και τις βιώσιµες γεωργικές πρακτικές. Το MF 8S α-
ποπνέει αυτόν τον εκσυγχρονισµό χάρη στον απο-
δοτικό κινητήρα, το οµαλό κιβώτιο ταχυτήτων, το τέ-
λειο µεταξόνιο και προσφέρει ορατότητα, άνεση στην 
καµπίνα και δυνατότητες συνδεσιµότητας στη γεωρ-
γία ακριβείας. ∆ιαχειριζόµενος ολόκληρο τον στό-
λο µου MF που αποτελείται από 4 τρακτέρ, 3 θεριζο-
αλωνιστικές µηχανές, 2 µεγάλες πρέσες και 1 τηλε-
σκοπικό µηχάνηµα, βρήκα µια εξαιρετική συνεργα-
σία “win-win” µε τον αντιπρόσωπο MF που βασίζεται 
στην κοινή εµπιστοσύνη». 

«Με την οµάδα µου, αισθανόµαστε εξαιρετικά τυ-
χεροί που εκπροσωπούµε ολόκληρο το δίκτυο α-
ντιπροσώπων MF παραδίδοντας στον κ. Aubrée το 
1.000.000ό τρακτέρ από το εργοστάσιο στο Beauvais. 
Πρόκειται για µια µοναδική στιγµή, καθώς υπάρχει 
µόνο ένας 1.000.000ός ελκυστήρας από το Beauvais 
και ευχόµαστε στον κ. Aubrée πολλές και παραγωγι-
κές ώρες εργασίας», δήλωσε ο Jérome Mazière, διευ-
θύνων σύµβουλος της Hervé Motoculture, αντιπρο-
σωπείας Massey Ferguson που εξυπηρετεί περιοχές 
στις περιοχές Côtes d’Armor και Ille-et-Villaine στην 
περιοχή της Βρετάνης στη Γαλλία.

Οι ηλεκτροκινητήρες παράγουν ισχύ συ-
γκρίσιµη µε ένα τρακτέρ 75 ίππων µε την 
εργασία όµως να εκτελείται πιο αθόρυβα 
από ποτέ. Και χάρη στα ηλεκτρικά µέρη, 
ο αέρας στον αχυρώνα παραµένει πάντα 
καθαρός, συµβάλλοντας στην διασφάλι-
ση υγιεινής ατµόσφαιρας.

«Εύσηµα» και στο µοτίβο διανοµής
Η αυτόµατα ελεγχόµενη διαδικασία ερ-

γασίας εξασφαλίζει τη βέλτιστη δοσολογία 
του υλικού επάλειψης και ένα σταθερά ο-
µοιόµορφο σχέδιο απλώµατος, λέει η εται-
ρεία. Με το ενσωµατωµένο σύστηµα καθα-
ρισµού ελαστικών, τα ελαστικά µπορούν 
εύκολα να καθαριστούν και να απολυµαν-
θούν χρησιµοποιώντας ακροφύσια υψη-
λής πίεσης πριν εισέλθουν στον αχυρώνα.

Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να µειωθεί 
τροµερά η µετάδοση µικροβίων και ιών 
µεταξύ των στάβλων και τα ζώα να προ-
στατεύονται από επικίνδυνες ασθένειες.

Έκδοση για πεζούς χειριστές
Ως έκδοση για πεζούς χειριστές Walk-

e τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος έ-
χουν ως εξής:

 Το όχηµα ακολουθεί µε ρυθµό βα-
δίσµατος.

 Ο χειριστής έχει άµεσο έλεγχο σε ό-
λες τις λειτουργίες στη ράβδο έλξης του 
οχήµατος.

 Οι πιο σηµαντικές παράµετροι µπορούν 
να διαβαστούν στη µεγάλη οθόνη αφής.

Στην έκδοση Ride-e τα χαρακτηριστικά 
του µηχανήµατος έχουν ως εξής:

 Μεγαλύτερες αποστάσεις µπορούν να 
καλυφθούν γρήγορα και άνετα µε ταχύτη-
τα οδήγησης έως και 18 χλµ/ώρα.

 Οι λειτουργίες οδήγησης και εργασί-
ας ελέγχονται εύκολα µέσω του τιµονιού 
πολλαπλών λειτουργιών.

 Οι δύο οθόνες αφής 7” δείχνουν τις πιο 
σηµαντικές πληροφορίες και προσφέρουν 
άµεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

Λειτουργία 2 έως 8 ώρες
Το ενσωµατωµένο σύστηµα µπαταρίας 

ιόντων λιθίου που ενσωµατώνουν 
οι διανοµείς εξασφαλίζει χρόνους 
λειτουργίας µεταξύ 2 και 8 ωρών
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Αργία μήτηρ 
πάσης κακίας 

 ∆ιαχρονικό: «Έχε εµπιστοσύνη 
στη ζωή,.. ξέρει τί κάνει. Ξέρει τί 
φέρνει, τί παίρνει πίσω. Βρες µόνο τί 
θέλει να σου πεί µε τις πράξεις της. 
Μή µετανιώσεις για τίποτα. Ποτέ. 
Μόνο για την αδράνεια». Καβάφης

 Κλιµατική κρίση: Το 85% των 
Ελλήνων καταλαβαίνουν ότι το 
κλίµα του πλανήτη αλλάζει δραστικά. 
Το 87% αντιλαµβάνονται ότι 
κινδυνεύει ο πλανήτης, αλλά µόνο 
το 78% πιστεύουν ότι κινδυνεύει η 
Ελλάς και µόνο το 66% νοµίζουν ότι 
κινδυνεύει η περιοχή που κατοικούν. 
Ως υπαίτιοι της κλιµατικής αλλαγής 
θεωρούνται η ιδιωτική βιοµηχανία 
και οι αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ 
υπεύθυνοι για την αντιµετώπισή της, 
είναι πρωτίστως η Κυβέρνηση και η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. (δείγµα 2.000 

Ελλήνων, 18-64 
ετών, 
6-15/5/2022), 
Focus Bari/
YouGov, 
2/6/2022.

 ΘΕΣΑγάλα:
Έκλεισαν και τα 

τελευταία ΑΤΜ γάλακτος στην 
Λάρισα του ΘΕΣγάλα, ενώ στα 
γραφεία  του Συνεταιρισµού, απαντά 
µόνο ο τηλεφωνητής. Τα ΑΤΜ 
γάλακτος ξεκίνησαν σαν 
επανάσταση το 2013. Το 2017 είχε 
63 ΑΤΜ. Έκλεισαν όλα στην Θεσ/
νίκη το 2020 και στην Αθήνα το 
2021. Σήµερα δίνει σε 500 µικρά 
µάρκετ και στον Σκλαβενίτη. Ά. 
Καρολίδου. grtimes.gr, 11/6/2022.

 Πυροσβέστες: Τα αιγοπρόβατα 
είναι οι πυροσβέστες της φύσης. 
Τα πρόβατα και τα κατσίκια, που 
βόσκουν, προσφέρουν ακόµα ένα 
πολύ σηµαντικό έργο: προστατεύουν 
τη φύση από τις πυρκαγιές, αφού 
καθαρίζουν την επιφάνεια της γης 
από την περιττή και εύφλεκτη 
βλάστηση. Τα κοπάδια µετακινούνται 
µε την αλλαγή των εποχών για να 
βρούνε την κατάλληλη τροφή, 
πάνω στον βράχο τον ριγµένο στην 
θάλασσα που λέγεται Ελλάδα, και µε 
αυτόν τον τρόπο ανοίγουν δρόµους 
(γιδόστρατες) σε δύσβατες 
περιοχές, που λειτουργούν ως 
ζώνες πυροπροστασίας, αλλά και ως 
οδοί προσπέλασης για µαχητές των 
πυρκαγιών. Sighed by nature της 
Ε∆ΟΚ.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Αλεύρι ρεβιθιού απαλλαγµένο από 
γλουτένη, chips µήλων και το πρώτο 
gel µελιού για αθλητές, ως «απάντηση» 
στις ενεργειακές µπάρες, είναι ορισµέ-
να καινοτόµα αγροδιατροφικά προϊό-
ντα, µε υψηλή προστιθέµενη αξία, που 
έχουν παραχθεί σε µικρές οικοτεχνίες, 
ανά τη χώρα, στο πλαίσιο δράσεων του 
Οργανισµού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά.

Τα τέσσερα τελευταία έτη, που δρα-
στηριοποιείται στη χώρα η µη κερδοσκο-
πική οργάνωση, το 25% -ή ένας στους 
τέσσερις- από τους περίπου 7.000 ωφε-
λούµενους των προγραµµάτων της, δη-
λώνουν πως κατά τη διάρκεια ή µε την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, πα-
ρήγαν ένα µεµονωµένο νέο προϊόν ή 
κάποια νέα σειρά προϊόντων και βγή-
καν στην αγορά µε δική τους ετικέτα.

«Είναι µια πάρα πολύ σηµαντική εξέ-
λιξη. ∆ιότι έφτιαξαν κάτι που έχει υπε-
ραξία για τους ίδιους και δεν λειτούρ-
γησαν µε τη λογική έβγαλα τις φακές 
από το χωράφι και τις πούλησα χύµα», 
είπε η επικεφαλής του «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά», Έφη Λαζαρίδου, κάνοντας 
µια αποτίµηση της δραστηριότητας του 

φορέα, µε αφορµή το κλείσιµο 4 ετών 
από την ενεργοποίησή του το 2018.

Παρότι τα βήµατα προόδου, που έ-
χουν γίνει στη χώρα στο κοµµάτι της 
µεταποίησης τροφίµων κρίνονται εν-
θαρρυντικά, δεν παύουν να είναι ακό-
µη µικρά, συγκριτικά µε την υπόλοιπη 
Ευρώπη. «∆εν µεταποιούµε αρκετά και 
πουλάµε χύµα προϊόντα, έτσι όπως τα 
βγάζουµε από το χωράφι. Αυτό στερεί 
υπεραξία, που σηµαίνει µειωµένο ει-
σόδηµα για τους παραγωγούς και την 
εθνική οικονοµία», επεσήµανε η κ. 
Λαζαρίδου. Παρέθεσε δε, στατιστικά 
στοιχεία από τα οποία, προκύπτει πως 
η συµβολή στο ΑΕΠ του πρωτογενούς 
τοµέα και των µεταποιηµένων τροφί-
µων στην Ελλάδα είναι αναλογικά πε-
ρίπου 50% - 50%, όταν ο µέσος ευρω-

παϊκός όρος είναι σχεδόν 60% - 40% υ-
πέρ της µεταποίησης. 

«Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε πολύ δρό-
µο να διανύσουµε. Αυτό το εύκολο, έ-
βγαλα το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο και ήρθε και µου το αγόρασε ένας Ι-
ταλός χύµα, δεν αφήνει καµία υπεραξία 
στον τόπο. Για να το ανατρέψουµε, θέ-
λουµε να παροτρύνουµε τους παραγω-
γούς µας να σκέφτονται πώς µπορούν 
να παράξουν προϊόντα διαφοροποιη-
µένα, µε προστιθέµενη αξία και να κα-
ταλήξουν στο ράφι», ανέφερε. Υπό το 
πρίσµα αυτό, η οργάνωση «Νέα Γεωρ-
γία Νέα Γενιά», έχει βάλει και το πρό-
γραµµα επιτάχυνσης Αγροανέλιξη, που 
«βοηθά πολύ µικρές µεταποιητικές µο-
νάδες ή οικοτέχνες να παράξουν ένα 
νέο προϊόν», εξήγησε η κ. Λαζαρίδου.

Με δική τους ετικέτα
στο ράφι καινοτόμα 
προϊόντα από μικρές
οικοτεχνίες Με επιταχυντή την Αγροανέλιξη 

στο πλαίσιο δράσεων του Οργανισμού 
Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά 

Η επικεφαλής του «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά», Έφη Λαζαρίδου.

Το Trophy Challenge ενεργοποιεί το καινοτόµο
οικοσύστηµα νεοφυών επιχειρήσεων αγροδιατροφής

Με δεδοµένο ότι το ποσοστό νεοφυών εταιρειών στο εθνικό µητρώο που 
ασχολούνται µε το agritech και foodtech είναι µόλις 7,5%, αν και πρόκειται 
για το δεύτερο κλάδο στην οικονοµία µας, η οργάνωση προωθεί την ετήσια 
δράση «trophy challenge», η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογικής 
καινοτοµίας στην αγροδιατροφή. «Εκτός από τα meet-ups, έχουµε και το 
open innovation που γίνεται πρώτη φορά στη χώρα. Είναι µια διαδικασία 
στην οποία µια εταιρεία λέει: Έχω ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, ελάτε εσείς 
που έχετε ιδέες και τεχνογνωσία και πείτε µου τί µπορώ να κάνω για να το 
λύσω. Και δουλεύουν οι οµάδες µαζί. Ο διαγωνισµός θα γίνει 30 Νοεµβρίου 
στο Μπενάκειο», σηµείωσε η κ. Λαζαρίδου, ενώ έκανε ιδιαίτερη µνεία και 
στο πρώτο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραµµα βασιλοτροφίας στην 
περιφέρεια Θεσσαλίας, για τη βελτίωση του γενετικού υλικού των µελισσών.

Ετικέτα
Ένας στους 4 
παρήγαν ένα 
µεµονωµένο 
νέο προϊόν 

µε δική τους 
ετικέτα

ΑΕΠ
50%-50% 
η συµβολή 
στο ΑΕΠ 

πρωτογενούς 
τοµέα και 

µεταποίησης

Χύµα
Στερεί σε υπε-
ραξία ότι στην 
Ελλάδα πολλά 

προϊόντα 
πωλούνται σε 
µορφή χύµα

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Παραγωγή σηµαντικά αυξηµένη σε ποσό-
τητες και βελτιωµένη σε ποιότητα – υπό 
την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθή-
κες δεν θα ανατρέψουν τα τρέχοντα δε-
δοµένα – βλέπει για τη Σαντορίνη ο πρό-
εδρος της Ένωσης Συνεταιρισµών Θη-
ραϊκών Προϊόντων, Μάρκος Καφούρος.

 Ο πρόεδρος της Ένωσης µιλώντας 
στην Αgrenda λέει πως η οµαλή µέχρι 
στιγµής εξέλιξη του καιρού θα σηµατο-
δοτήσει ποσότητες σηµαντικά αυξηµέ-
νες σε σύγκριση µε τους 2.500 τόνους 
σταφυλιού που παρήχθησαν συνολικά 
από τα αµπέλια του νησιού το 2021, κα-
λύπτοντας τη ζήτηση για ασύρτικο που 
αντιστοιχεί στο 90% εκ της συνολικής 
παραγωγής. Η συγκεκριµένη εξέλιξη 
σύµφωνα µε τον κ.  Καφούρο θα δώ-
σει τη δυνατότητα σε όλα τα οινοποιεία 
να επιστρέψουν φέτος στην παραγωγή 
του Vinsanto, καθώς το γλυκό κρασί δεν 
µπήκε στα βαρέλια µετά τη σοδειά 2021.

«Πέρυσι δεν κάναµε Vinsanto. Τα προ-
ηγούµενα δύο χρόνια που ήταν µικρές 
οι παραγωγές, είχαν διατεθεί στα ξηρά 
κρασιά και όχι στα κρασιά που προορί-
ζονται προς παλαίωση», εξηγεί ο ίδιος 
και προσθέτει ότι «φέτος όπως όλα δεί-
χνουν το Vinsanto θα βρίσκεται από τον 
Σεπτέµβριο ξανά στα γαλλικά βαρέλια 
των 220 λίτρων προς παλαίωση».

Όπως λέει ο Μ. Καφούρος µία ικανή 
ποσότητα παραγωγής σταφυλιού για 
να καλύψει τις ανάγκες των οινοποι-
είων του νησιού είναι 3.500 τόνοι. Έ-
τσι θα µπορέσουν να παραχθούν όλοι 
οι τύποι κρασιού αλλά και το Ασύρτικο. 

Από την πλευρά του το κτήµα Αργυ-
ρού επίσης δεν έβαλε Vinsanto στα βα-
ρέλια το φθινόπωρο του 2021, µε τον ε-
πικεφαλής του κτήµατος, Ματθαίο Αργυ-
ρό, να αναφέρει ότι η ποιότητα του στα-
φυλιού δεν ήταν τέτοια που να δώσει τη 
δυνατότητα οινοποίησής του. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, το Vinsanto late release 
εσοδείας του 2021 επρόκειτο υπό κα-

νονικές συνθήκες βγει στην αγορά σε 
µία εικοσαετία και σε 6-7 χρόνια το first 
release. Αυτή τη στιγµή το Κτήµα Αργυ-
ρού διαθέτει το first release του 2014 
και το late release του 2001.  Ο Μ. Αρ-
γυρός περιγράφει ότι «στο νησί φέτος 
παρουσιάστηκε µία καλή άνοιξη και έ-
νας καλός χειµώνας. Ωστόσο και πέρυ-
σι συνέβη το ίδιο και στη συνέχεια εκ-
δηλώθηκαν καύσωνες µε αποτέλεσµα 
να αντιµετωπίσουµε πρόβληµα και πο-
σοτικά αλλά και ποιοτικά στη σοδειά». 

Για το ίδιο θέµα ο Στέλιος Μπουτάρης, 
µέτοχος στο Κτήµα Σιγάλα αναφέρει ότι 
ήταν επιλογή του Κτήµατος να µην βά-
λει στα βαρέλια Vinsanto, λόγω µειωµέ-
νων ποσοτήτων σταφυλιού της σαντο-
ρινιάς γης. Επί του παρόντος στην αγο-
ρά βρίσκεται το Vinsanto του 2016 του 
Κτήµατος Σιγάλα.     ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Μετά από απουσία ενός έτους
επιστρέφει στα βαρέλια φέτος 
το Vinsanto της Σαντορίνης

Πρεσβευτές στην Ασία τα κεράσια 
της Ράχης Ολύμπου της Πιερίας
Το δρόµο για αγορές της Ασίας παίρ-
νουν τα φηµισµένα κεράσια της Ρά-
χης Ολύµπου Πιερίας αναλαµβά-
νοντας ρόλο πρεσβευτή των ευρω-
παϊκών προϊόντων στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Orchards of Taste.

Έξι τόνοι εκλεκτών κερασιών 
από 16 ποικιλίες (Burlat, Sweet 
Early, Early Lory, Ferrovia, Early 
star, Sweet Aryanna, Black Star, 
Grace Star, Giorgia, Van, Lapins, 
Skeena, Big Star, Regina, Kordia, 
Sweet Heart, ) που ωρίµασαν γλυ-
κά στη σκιά του Ολύµπου παίρ-
νουν το δρόµο για αγορές της Σι-
γκαπούρης, Μαλαισίας, Ινδονη-
σίας. Πρόκειται για σύµπραξη τρι-
ών οργανώσεων παραγωγών από 
την Ελλάδα µε επικεφαλής τον συ-
νεταιρισµό της Ράχης και συµµε-
τέχοντες τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Νέστου και τον διεπαγγελµα-
τικό οργανισµό Prodcom για τον 
τοµέα των φρούτων και λαχανι-
κών της Ρουµανίας στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Orchards of Taste.

Στόχος του έργου προϋπολογι-
σµού 2,95 εκ ευρώ, είναι η ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας των συ-
γκεκριµένων νωπών προϊόντων και 

η αύξηση της κατανάλωσής τους ε-
κτός της Ένωσης, σε τρίτες χώρες. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει συµ-
µετοχές σε εκθέσεις στις χώρες εν-
διαφέροντος, δειγµατοδιανοµές, σε-
µινάρια, παρουσιάσεις, βραδιές µα-
γειρικής µε σεφ που χρησιµοποι-
ούν τα προϊόντα, events στο δρόµο 
και πολλές προωθητικές ενέργει-
ες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(youtube, instagram κα).

«Αυτή είναι µόνο η αρχή» λέει ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Ράχης Πιερίας «ο Άγιος Λου-
κάς» ∆ηµήτρης Ντούρος σε δηλώ-
σεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καθώς πρό-
κειται για πρώιµες ποικιλίες κερα-
σιών ενώ ο Συνεταιρισµός ανεβά-
ζει ρυθµούς για τις επόµενες 10 η-
µέρες που η συγκοµιδή θα βρεθεί 
στο ζενίθ της.

 Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζε-
ται καλή µε την πρόβλεψη για την 
παραγωγή, εκτός καιρικού απρο-
όπτου, να αγγίξει τους 1000 τό-
νους. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της 
µικρής Ράχης είναι το υπερσύχρο-
νο διαλογιτήριο- συσκευαστήριο 
του που πολλαπλασιάζει την ποι-
ότητα και την αξία των παραγόµε-
νων προϊόντων. 

Ντεµπούτο
για τα Τρία
Αµπέλια του 
Πάρη Σιγάλα 
Καινούργια αρχή και 
σόλο καριέρα για τον 
Πάρι Σιγάλα, την 
εµβληµατικότερη 
µορφή στο χώρο του 
κρασιού στη 
Σαντορίνη. Με το 
χαρακτηριστικό Π, το 
αρχικό γράµµα του 
ονόµατός του ως 
λογότυπο, 
κυκλοφόρησε σε 
περίπου 5.000 φιάλες 
το πρώτο κρασί «Τρία 
Αµπέλια», που 
σηµατοδοτεί τη νέα 
εποχή στην πορεία 
του πολύπειρου 
οινοποιού. Το «Τρία 
Αµπέλια» ένα 
premium Ασύρτικο 
του 2020 προέρχεται 
από επιλεγµένους 
αµπελώνες από τα 
Φηρά, το Μεγαλοχώρι 
και το Ακρωτήρι. 

Το Ασύρτικο αποτελεί το 90% της 
συνολικής παραγωγής του νησιού.

Orchards of Taste
Στόχος του έργου, η 
ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας των 
νωπών προϊόντων και 
η αύξηση της κατανά-
λωσής τους εκτός ΕΕ
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ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

*ΕΚΤΙΜΗΣΗ

300ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΦΕΤΟΣ

2.500ΕΚΤΑΣΗ

ΤΟΝΟΙ *
1000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Λακωνικόν Εστί

Στη μεταποίηση  
λύση για απεξάρτηση 
από τη βιομηχανία 
Μεσούσης της κρίσης, προχώρησε σε καθετοποίηση της 
παραγωγής και το 2021 έφτιαξε το δικό της τυροκομείο

Πρόβειο γιαούρτι 
«Επιθυµία µας είναι να 
προχωρήσουµε στην 
παραγωγή και άλλων 
προϊόντων όπως το 

πρόβειο γιαούρτι. Επί-
σης, µας ενδιαφέρουν 
τα σκληρά τυριά από 
πρόβειο γάλα όπως η 

γραβιέρα», λέει
η κα. Πουλάκη Από τη µονάδα που διατηρεί 

παράγεται φέτα ΠΟΠ, ανθότυρο 
και σε µικρότερη ποσότητα, 
µυζήθρα ξηρή, τριµµένη ή 
ολόκληρη. 

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Με στόχο να καταφέρει 
να µεταποιεί το σύνολο 
των ποσοτήτων που πα-
ράγει στην ιδιόκτητη προβατοτροφική µονά-
δα στην περιοχή του παραθαλάσσιου χωριού 
της Λακωνίας, Κυπαρίσσι, σχεδιάζει αυτή την 
περίοδο τα βήµατά της η κτηνοτρόφος και τυ-
ροκόµος, Παναγιώτα Πουλάκη. Παράγει ετη-
σίως περίπου 140 τόνους πρόβειου γάλακτος, 
το οποίο συλλέγει από 500 πρόβατα που έ-
χει στην ιδιοκτησία της. Από το σύνολο της 
παραγωγής µόλις οι 20 τόνοι γάλακτος προ-
ορίζονται αυτή τη στιγµή για µεταποίηση, ε-
νώ η υπόλοιπη ποσότητα κατευθύνεται σε ε-
µπόρους και κατ’ επέκταση στη βιοµηχανία.

Επί του παρόντος όπως όλες οι παραγω-
γικές προσπάθειες στην Ελλάδα µε έρεισµα 
στον πρωτογενή τοµέα, και η συγκεκριµένη 
αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα λόγω του 
αυξηµένου κόστους στις ζωοτροφές, στην 
ενέργεια και στα µεταφορικά. «Για εµάς τα 

κόστη µεταφοράς 
είναι πολύ υψηλά, 
δεδοµένου ότι για 
να µπορέσουµε να 
φέρουµε στην πε-

ριοχή πρώτες ύλες για ζωοτροφές, χρειάζε-
ται να επιβαρυνθούµε µε µεγαλύτερο κόστος 
µεταφοράς δεδοµένου ότι βρισκόµαστε µα-
κριά από τις περιοχές παραγωγής µηδικής 
ή άλλων προϊόντων». Σε ό,τι αφορά την τι-
µή που λαµβάνει ανά κιλό πρόβειου γάλα-
κτος ανέρχεται στο 1,20 ευρώ, σε τιµή χα-
µηλή για τα δεδοµένα της περιόδου ούτως 
ώστε να µπορεί να καλύψει µέρος του κό-
στους. «Είναι χαρακτηριστικό πως όταν φεύ-
γει το γάλα µας από τη Λακωνία για να κα-
ταλήξει στα Ιωάννινα όπου εξυπηρετούµε 
τη γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη, δεν µπο-
ρούµε να πετύχουµε τις ίδιες τιµές µε την 
Κεντρική ή και τη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του 
κόστους µεταφοράς που µεσολαβεί και της 
απόστασης, µε αποτέλεσµα να πιέζονται α-
κόµα περισσότερο οι τιµές µας». 

Η µονάδα δηµιουργήθηκε από τον πατέρα της το 2013, µε µόλις 
30 πρόβατα και σταδιακά η οικογένεια Πουλάκη επένδυσε 
στην αύξηση του ζωικού της πληθυσµού.

Παναγιώτα Πουλάκη
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Η µονάδα δηµιουργήθηκε από τον 
πατέρα της Παναγιώτας Πουλάκη 
το 2013, µε µόλις 30 πρόβατα και 
σταδιακά η οικογένεια επένδυσε 
στην αύξηση του ζωικού της πλη-
θυσµού. Η παραγωγός, βλέποντας 
ότι οι ποσότητες γάλακτος που πα-
ράγουν τα ζώα της πωλούνταν απο-
κλειστικά σε εµπόρους του νοµού 
Λακωνίας, αποφάσισε να καθετο-
ποιήσει την παραγωγική διαδικα-
σία, ολοκληρώνοντας το 2021 την 
κατασκευή του δικού της τυροκο-
µείου, το οποίο φέρει την ονοµα-
σία Λακωνικόν Εστί. 

«Οι γονείς µου διατηρούν κρεο-
πωλείο στην περιοχή τα τελευταία 
25 χρόνια. Κάποια στιγµή ο πατέ-
ρας µου αποφάσισε να δηµιουρ-
γήσει µία ιδιόκτητη κτηνοτροφική 
οµάδα πριν από δέκα χρόνια για 
την παραγωγή γάλακτος και κρέ-
ατος. Το ξεκίνηµα έγινε µε πολλές 
δυσκολίες, ενώ το 2017, µεσούσης 
της κρίσης και όταν υπήρχε σοβα-
ρό πρόβληµα µε τις τιµές που λάµ-
βαναν οι παραγωγοί για το γάλα 
τους, ήρθαµε σε πολύ δύσκολη θέ-
ση. Τότε βρεθήκαµε ανάµεσα στο 

να διακόψουµε την κτηνοτροφική 
µας δραστηριότητα και στο να ξε-
κινήσουµε να µεταποιούµε το γά-
λα. Ήταν µία κίνηση που είχαµε 
πάντοτε στο µυαλό µας.Έτσι απο-
φασίσαµε να κατασκευάσουµε ιδι-
όκτητες εγκαταστάσεις, ώστε να µε-
ταποιούµε το δικό µας γάλα και να 
κερδίζουµε από την προστιθέµενη 
αξία των προϊόντων µας. Ενώ αρχι-
κά σχεδιάζαµε να δηµιουργήσου-
µε οικοτεχνία, τελικά καταλήξαµε 
να λάβουµε άδεια για τη δηµιουρ-
γία τυροκοµείου». 

Η Παναγιώτα Πουλάκη παρά το 
γεγονός ότι η οικογένειά της δεν 
διατηρούσε καµία σύνδεση µε την 
τυροκοµία αποφάσισε να εισέλθει 
στο επάγγελµα. «Το 2016 πριν ξε-
κινήσει η κρίση του γάλακτος και 
πριν ακόµα αποφασίσουµε να δη-
µιουργήσουµε το δικό µας τυροκο-
µείο, φοίτησα στην Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή, παρακολουθώ-
ντας πρόγραµµα γεωργικής παρα-
γωγής. Στη συνέχεια ακολούθησε 
η ιδέα του τυροκοµείου και εισήλ-
θα σε έναν νέο κύκλο σπουδών µε 
αντικείµενο την τυροκοµία». 

Οι χαμηλές τιμές έφεραν τη μεταποίηση 
και τη δημιουργία ιδιόκτητου τυροκομείου

Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

∆υναµική κτηνοτροφικής µονάδας: 500 πρόβατα
Ετήσια παραγωγή πρόβειου γάλακτος: 140 τόνοι

Μεταποίηση: 20 τόνοι γάλακτος ετησίως
∆ιάθεση στην βιοµηχανία: 120 τόνοι 

γάλακτος ετησίως

∆ιανοµή 
Τα προϊόντα πωλούνται σε 
τοπικό επίπεδο, αλλά και 
σε πελάτες λιανικής στην 
Αττική µε προγραµµατι-

σµένες διανοµές 

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

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

agrenda@agronews.gr

Coca-Cola Hellas
Αποχώρηση της
Λίλιαν Νεκταρίου
Η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική 
∆ιευθύντρια της The Coca-Cola 
Company για Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα, αποχώρησε µετά από 17 
χρόνια πορείας, ανακοίνωσε η 
Coca-Cola Hellas. Σύµφωνα µε 
την εταιρεία, η αντικατάστασή της 
θα ολοκληρωθεί άµεσα.

ΕΛΓΟΔήμητρα
Μεταβατική
αντιπρόεδρος
∆ηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια 
απόφαση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την 
οποία ορίζεται ως νέα µεταβατική 
αντιπρόεδρος στον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα η Σταυρούλα Πετρή, 
µόνιµη υπάλληλος Περιφέρειας 
Αττικής, πτυχιούχος Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου του 
Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Carlo Licciardi
Νέος πρόεδρος 
της Ιταλικής 
Ένωσης Σιτηρών 
Ο Carlo Licciardi εξελέγη 
πρόεδρος της Anacer, 
της Εθνικής Ένωσης Παραγωγών 
∆ηµητριακών της Ιταλίας. Ο κ. 
Licciardi, διευθύνων σύµβουλος 
της Cofco International, κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
της ένωσης, τόνισε τα κρίσιµα 
ζητήµατα της στιγµής που 
επηρεάζουν την παγκόσµια αγορά 
δηµητριακών, ξεκινώντας 
από την ουκρανική κρίση.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Μονόδροµος» είναι η µετάβαση της ελλη-
νικής γεωργίας στη ψηφιακή εποχή, αν θέ-
λει να παραµείνει ανταγωνιστική και βιώσι-
µη. Πλην όµως η εγχώρια αγορά του κλά-
δου αν και µε ευοίωνες προοπτικές µεγέθυν-
σης, προς το παρόν παραµένει ρηχή, µε σο-
βαρότερο ανασχετικό παράγοντα για την α-
νάπτυξή της, την έλλειψη εµπιστοσύνης που 
διακατέχει τους αγρότες για τις παρεχόµε-
νες υπηρεσίες και τα τεχνολογικά εργαλεία. 

Ως εκ τούτου για να αυξηθεί ο βαθµός δι-
είσδυσής τους στον πρωτογενή τοµέα, χρει-
άζεται να ενεργοποιηθούν  εξειδικευµένοι 
γεωπόνοι και γεωργικοί σύµβουλοι, οι ο-
ποίοι να µιλούν την «ίδια γλώσσα» µε τους 
παραγωγούς, ώστε να τους πείσουν για την 
αποτελεσµατικότητα των ψηφιακών µέσων, 
στην αγροτική τους παραγωγή.

Στην κοινή αυτή συνισταµένη κατέληξαν 
εκπρόσωποι ορισµένων από τις παλαιότερες 
και µεγαλύτερες εγχώριες επιχειρήσεις του 
κλάδου, οι οποίοι συµµετείχαν στο πάνελ «έ-
ξυπνη γεωργία και καινοτοµία στον αγροτι-
κό τοµέα», που οργανώθηκε την περασµέ-

νη Τρίτη 14 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ERIAFF.

«Η ελληνική αγορά δεν είναι αρκετά µε-
γάλη για τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στο αντικείµενο της παροχής υ-
πηρεσιών, αλλά και τεχνολογικών εργα-
λείων ευφυούς γεωργίας και γεωργίας α-
κριβείας. Τα τελευταία 7-8 χρόνια που ως 
εταιρεία παίζουµε και στο γεωργικό τοµέα 
µε τα δικά µας συστήµατα, αν εξαιρέσουµε 
τα drone για ψεκασµό, για τα οποία υπάρ-

χει ζήτηση, γιατί πραγµατικά το κόστος ε-
νός ψεκασµού είναι ασύλληπτα φθηνότερο 
από ότι µια κλασσική επέµβαση, αλλά εδώ 
µιλάµε για ένα κοµµάτι γκρίζο, δεδοµένου 
ότι η χρήση τους αντίκειται σε κανονισµούς 
της Ε.Ε. για τις πτήσεις τους, αλλά και τους 
ψεκασµούς, στα υπόλοιπα τµήµατα της α-
γοράς, όπως για παράδειγµα οι υπηρεσί-
ες παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
σοδειάς από drone, δυστυχώς δεν υπάρχει 
ανάλογο ενδιαφέρον», ανέφερε ο Βασίλης 

Πολύχρονος τεχνικός διευθυντής της εται-
ρείας Geosense. Ο ίδιος παρόλα αυτά, δεν 
παρέλειψε να τονίσει πως η ψηφιακή µετά-
βαση για τον αγροτικό τοµέα στην Ελλάδα 
είναι µονόδροµος και αυτό γιατί «ο παρα-
δοσιακός τρόπος µε τον οποίο ασκείται η 
γεωργία στη χώρα, δεν µπορεί να πάει µα-
κριά, γιατί δεν είναι αποδοτικός».

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Agrostis, 
Βαγγέλης Βασιλειάδης υποστήριξε, ωστό-
σο, πως το πρόβληµα της εγχώριας αγοράς 
δεν είναι το µέγεθός της, αλλά η ρηχότητά 
της. «Η ελληνική αγορά τεχνολογίας στον 
αγροτικό τοµέα χαρακτηρίζεται από ένα µε-
γάλο µεν µέγεθος, µια και υπάρχουν πολ-
λοί παραγωγοί και ο κλάδος συγκαταλέγε-
ται στους µεγάλους της εθνικής οικονοµί-
ας, αλλά διακρίνεται από πολύ χαµηλή δι-

Για να αυξηθεί ο βαθµός διείσδυσης 
των ψηφιακών µέσων στον πρωτογενή 

τοµέα, χρειάζεται να ενεργοποιηθούν  
εξειδικευµένοι γεωπόνοι και γεωργικοί 

σύµβουλοι, οι οποίοι να µιλούν την «ίδια 
γλώσσα» µε τους παραγωγούς.

Χωματόδρομος ακόμη
για την ψηφιακή μετάβαση
Έλλειμμα εμπιστοσύνης καθυστερεί την ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων στη γεωργία

Η ψηφιακή µετάβαση για τον αγροτικό 
τοµέα στην Ελλάδα είναι µονόδροµος 
και αυτό γιατί «ο παραδοσιακός τρόπος 
µε τον οποίο ασκείται η γεωργία 
στη χώρα, δεν µπορεί να πάει µακριά, 
γιατί δεν είναι αποδοτικός», είπαν 
στο συνέδριο της ERIAFF.
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ΕΡΓΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΠ 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1.252

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

62.592.963

50.000
ΕΥΡΩ / ΕΡΓΟ

ΕΥΡΩ

ΕΡΓΑ

4.000

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

20.160.000

5.000
ΕΥΡΩ / ΕΡΓΟ

ΕΥΡΩ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



είσδυση των ψηφιακών εργαλείων στην α-
γροτική παραγωγή, καθώς οι αγρότες δεν 
είναι εκπαιδευµένοι, δεν διαθέτουν τις α-
παραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να 
χρησιµοποιήσουν την νέα τεχνολογία, µε 
συνέπεια να έχουµε µείνει πίσω από άλλες 
χώρες», τόνισε ο οµιλητής. Εµπόδια ωστό-
σο, ορθώνουν και άλλοι παράγοντες. Ό-
πως εξήγησε «ως εταιρεία η Agrostis έχου-
µε 200 – 300 πελάτες και πολλοί λίγοι έ-
χουν χρησιµοποιήσει το ίδιο λογισµικό. Κά-
θε πελάτης θέλει τη δική του εξατοµίκευση 
ως προς τα δεδοµένα και τις φροντίδες στο 
χωράφι, που σηµαίνει ότι θα πρέπει να δη-
µιουργηθεί ένα σύστηµα για τον κάθε πα-
ραγωγό κι αυτό είναι εξαιρετικά δαπανη-
ρό», τόνισε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας, 
ταυτόχρονα, την αµφιβολία του, αν αυτή η 
αγορά, που κάνει ακόµη τα πρώτα της βή-
µατα µπορεί να κρατήσει βιώσιµες όλες τις 
επιχειρήσεις του κλάδου.

Ως το µοναδικό τρόπο για να επιβιώσει η 
ελληνική γεωργία στο οξύ ανταγωνιστικό 
διεθνές περιβάλλον, χαρακτήρισε, από την 
πλευρά του, την έξυπνη και ευφυή γεωρ-
γία, ο διευθύνων σύµβουλος της Scientact, 
∆ηµήτρης Κουβάς. «Αν θέλουµε να επιβιώ-
σουµε σαν κράτος και ως πρωτογενής πα-
ραγωγή, δεν υπάρχει δεύτερος δρόµος» ε-
πισήµανε και έσπευσε να σηµειώσει ότι «έ-
χουµε κάνει κάποια βήµατα, αλλά υπάρχει 
ακόµη πολύς δρόµος να διανύσουµε. Αργά 
ή γρήγορα άλλωστε ο κάθε αγρότης θα πρέ-
πει να χρησιµοποιήσει τέτοιου είδους εργα-
λεία. Πότε όµως θα γίνει αυτό και κατά πό-
σο θα µπορέσουν οι επιχειρήσεις του κλά-
δου να επιβιώσουν µέχρι να συµβεί, είναι 
ζητούµενο. Προς ώρας, δυστυχώς, απέχου-
µε ακόµη από το σηµείο που θα πείσουµε 
τους παραγωγούς να συµµετάσχουν σε αυ-
τό το παιχνίδι της ψηφιακής µετάβασης της 
γεωργίας, η οποία είναι µια πολύπλοκη δι-
αδικασία, όπου δεν αρκεί το hardware και 
το λογισµικό ή οι καλοί επιστήµονες, αλλά 
απαιτείται και η πολιτεία να πάψει να είναι 
απλώς επόπτης, αλλά να αρχίσει να οδηγεί 
τα πράγµατα, να γίνει ρυθµιστής και να αλ-
λάξει αν χρειαστεί και τους κανόνες, για να 
βοηθήσει τους παραγωγούς να εκπαιδευτούν 
σε αυτά τα εργαλεία, να αισθανθούν ασφα-
λείς και ότι από πίσω και δίπλα τους έχουν 
το οργανωµένο κράτος και µε αυτό τον τρό-
πο να δώσει ώθηση στην αγορά», σηµείωσε.

Πιο εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό 
για αγρότες με ψηφιακά εργαλεία

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καίριο ρόλο στο θέµα της ενίσχυσης της εµπι-
στοσύνης των αγροτών στα ψηφιακά εργα-
λεία, όπως σηµείωσε ο διευθύνων σύµβουλος 
της AgroHub, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, κα-
λούνται να διαδραµατίσουν και οι εξειδικευµέ-
νοι γεωπόνοι, οι οποίοι µεταφέροντας τη γνώ-
ση γύρω από την αποδοτικότητα στο πεδίο των 
νέων τεχνολογιών θα µπορέσουν να τους πεί-
σουν τους αγρότες να τα υιοθετήσουν.

Μεγάλη προτεραιότητα όµως αποτελεί ο ψη-
φιακός µετασχηµατισµός της γεωργίας και για 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε από 
την πλευρά του ο γεωπόνος της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, Ηλίας Κάλφας, αποδεχόµε-
νος κι αυτός πως «έτσι κι αλλιώς είναι µονό-
δροµος, οπότε θα έπρεπε σίγουρα οι άνθρω-
ποι που ασχολούνται κι εµπλέκονται µε τη δι-
αδικασία παραγωγής και διανοµής τροφίµων, 
να έρθουν στην ψηφιακή εποχή και να βελτι-
ώσουν τις επιδόσεις τους µέσα από τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών και να µπορέσουν να 
γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και µε κα-
λύτερα αποτελέσµατα, τόσο οικονοµικά, όσο 
και περιβαλλοντικά, µέσα από αειφόρες πρα-
κτικές καλλιέργειας.

Ο κ. Κάλφας εµφανίστηκε µάλιστα πιο αισι-
όδοξος από τους υπόλοιπους συνοµιλητές του, 
τονίζοντας πως το ανθρώπινο δυναµικό στον α-
γροτικό κόσµο της χώρας είναι πλέον ώριµο να 
δεχθεί και ήδη δέχεται, να εφαρµόσει τέτοιες 
διαδικασίες, που στηρίζονται στις νέες τεχνο-
λογίες. «Τα αποτελέσµατα έρχονται πάρα πο-
λύ γρήγορα, συνήθως σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα όλοι όσοι ήταν αρχικά επιφυλακτικοί 
µε τη χρήση της τεχνολογίας, εκτιµούν τα πλε-
ονεκτήµατα που παρέχει και ότι για πρώτη φο-

ρά, ίσως, στη ζωή τους, γνωρίζουν ακριβώς τι 
συµβαίνει στο χωράφι τους και στο χώρο που 
κάνουν την παραγωγή τους», τόνισε.

Drone και ροµπότ οι πιο ευέλικτες λύσεις
Νωρίτερα, σε πάνελ, που είχε ως κεντρικό 

θέµα συζήτησης τη σηµασία της ψηφιοποίη-
σης στο γεωργικό τοµέα, ο καθηγητής του Κολ-
λεγίου Περρωτής Σάκης Γκέρτσης υποστήριξε 
πως τα drone και τα ροµπότ είναι δύο εργαλεία 
που θα σώσουν τον αγροτικό τοµέα και αυτό 
γιατί όπως επισήµανε είναι λύσεις φθηνές, α-
ποτελεσµατικές και φιλικές στο χρήστη. «Επί-
σης µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα από 
τους αγρότες, χωρίς να παρεµβαίνουν εταιρί-
ες και χωρίς πολλή εκπαίδευση. Αυτό θέλουµε. 
Και θα τα υιοθετήσουν εφόσον πειστούν -και 
είµαι σίγουρος ότι θα πειστούν- για την αποτε-
λεσµατικότητα τους», ανέφερε.

Τη σηµαντικότητα των νέων τεχνολογιών α-
πό χρηµατοδοτική άποψη, επισήµανε στην πα-
ρέµβασή του ο διευθυντής αγροτικού τοµέα της 
Τράπεζας Πειραιώς, Ιωάννης Χανιωτάκης. Ό-
πως εξήγησε, µια τράπεζα όταν εξετάζει το αί-
τηµα χρηµατοδότησης ενός παραγωγού, ο ο-
ποίος χρησιµοποιεί τέτοια ψηφιακά εργαλεία, 
έχει περισσότερες πιθανότητες να πειστεί να 
το εγκρίνει, διότι παρατηρεί πως πρόκειται για 
άνθρωπο ο οποίος θέλει να βελτιώσει την εκ-
µετάλλευσή του, κάποια από αυτά τα εργαλεία 
µπορεί να τον βοηθήσουν να µειώσει το κό-
στος παραγωγής ή να αυξήσει την παραγω-
γή του, µέσω καλύτερης αξιοποίησης των φυ-
σικών πόρων όπως η άρδευση ή να αποφύγει 
τις ζηµίες από κάποιο καιρικό φαινόµενο, εκ-
µεταλλευόµενος δεδοµένα αγροµετεωρολογι-
κών σταθµών και ταυτόχρονα µπορεί να απο-
δείξει πως η παραγωγή του είναι φιλική προς 
το περιβάλλον και αειφορική.
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Ρηχή αγορά
Ο γενικός διευθυ-
ντής της Agrostis, 
Βαγγέλης Βασιλει-
άδης υποστήριξε, 
πως το πρόβληµα 

της εγχώριας 
αγοράς δεν είναι 
το µέγεθος, αλλά 
η ρηχότητά της

Ρυθµιστής
Η πολιτεία να πάψει 

να είναι απλώς 
επόπτης, αλλά να 

γίνει ρυθµιστής, για 
να βοηθήσει τους 
παραγωγούς να 
εκπαιδευτούν σε 

αυτά τα εργαλεία, 
να αισθανθούν 

ασφαλείς

Απόσταση
Ακόµα υπάρχει 
απόσταση από 
το να πειστούν 

οι παραγωγοί να 
συµµετάσχουν 

στο παιχνίδι της 
ψηφιακής µετάβα-
σης της γεωργίας
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Tην παράταση της προθεσµίας διαβίβασης 
των δεδοµένων εσόδων τιµολόγησης, εξό-
δων αυτοτιµολόγησης και τίτλων κτήσης, 
στην πλατφόρµα myDATA, έως τις 30 Ιου-
νίου 2022 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων αποδεχόµενη σχετικά αι-
τήµατα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελ-
λάδας και της Πανελλήνια Οµοσπονδία Φο-
ροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Βέ-

βαια οι εν λόγω φορείς ζητούσαν παράταση 
έως το Σεπτέµβριο. Ακολούθως δηµοσιεύθη-
κε και η απόφαση Α.1075/15.6.2022 Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφασης του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, σύµφω-
να µε την οποία: Κάθε φυσικό πρόσωπο µε 
εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότη-
τα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο 

ειδικό καθεστώς - στο άρθρο 41 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστά-
σεις φορολογικών στοιχείων, προµηθευτών 
και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα 
φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρή-
ση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυ-
τών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). 

Παράταση ως 30 Ιουνίου για τιμολογία αγροτών στο myDATA

H τιμή και η διάρκεια 
ζωής του γάλακτος  
έπαιξαν το ρόλο 
τους στην αγορά 
του προϊόντος την 
τρέχουσα 2ετία, λέει 
η ΙCAP. Περίοδος 
προκλήσεων για 
τον κλάδο αυτή που 
διανύουμε

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Θετικούς ρυθµούς εκτιµά µελέτη της ΙCAP 
θα παρουσιάσει το 2022 ο κλάδος των γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, ο οποίος εντού-
τοις κινείται την τρέχουσα περίοδο σε ένα 
περιβάλλον έντονων προκλήσεων εξαιτί-
ας των πληθωριστικών πιέσεων, των αυξή-
σεων στις τιµές της ενέργειας και στις τιµές 
αναντικατάστατων πρώτων υλών που οδη-
γούν σε αξιόλογη αύξηση του κόστους πα-
ραγωγής και του τελικού προϊόντος. 

Η εγχώρια φαινοµενική κατανάλωση φρέ-
σκου παστεριωµένου γάλακτος, σύµφωνα 
µε την ICAP, παρουσίασε καθοδική πορεία 
την περίοδο 2020-2021, έπειτα από µία διε-
τία θετικών µεταβολών. Ωστόσο, η εγχώρια 
αγορά του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, 
µακράς διάρκειας και του συµπυκνωµένου 
εµφάνισαν θετικούς ρυθµούς µεταβολής 
κατά το 2020, µε την τάση αυτή να συνεχί-
ζεται και το 2021, σύµφωνα µε εκτιµήσεις. 
Οι εν λόγω εξελίξεις αποδίδονται στην αλ-
λαγή των προτιµήσεων των καταναλωτών οι 
οποίοι στράφηκαν προς προϊόντα γάλακτος 
που διατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα. ∆εν αποκλείεται βέβαια, η εξέλι-
ξη αυτή να έχει να κάνει σε σηµαντικό βαθ-
µό µε την ελλειµµατική εγχώρια παραγωγή, 
τη διάρθρωση των δικτύων διακίνησης των 
γαλακτοκοµικών και φυσικά τα σηµαντικά 
µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους που αφήνει 
σε µεταποιητές και δίκτυα λιανικής το γάλα 
υψηλής παστερίωσης και µακράς διάρκειας. 

Όσον αφορά την εγχώρια αγορά γιαουρ-
τιού, παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2016-

2018 µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 5%. 
Ωστόσο, την τριετία 2019-2021 εκτιµάται ότι 
κινείται καθοδικά καταγράφοντας σωρευτι-
κή µείωση 6% περίπου (2021-2019). Σηµα-
ντική εξέλιξη για τον κλάδο αποτελεί η αξι-
όλογη αύξηση των εξαγωγών του γιαουρ-
τιού, το οποίο αποσπά µερίδιο 76%-78% επί 
της συνολικής ποσότητας εξαγωγών γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων τη διετία 2020-2021. 
Συνεχείς αυξοµειώσεις παρουσιάζει η εγχώ-
ρια αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος.

Από τη συνολική εκτιµώµενη κατά κεφα-
λή κατανάλωση γαλακτοκοµικών σε όρους 
ποσότητας το 2021, το 33% περίπου καλύ-

πτεται από την κατανάλωση φρέσκου παστε-
ριωµένου γάλακτος και ροφηµάτων, το 27% 
από το γάλα υψηλής παστερίωσης, ενώ ένα 
ποσοστό της τάξης του 10% από το γιαούρτι.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη µελέτη, ο κλά-
δος αποτελείται από σηµαντικό αριθµό παρα-
γωγικών επιχειρήσεων. Το µεγαλύτερο πο-
σοστό της παραγωγής είναι συγκεντρωµένο 
στις γαλακτοβιοµηχανίες µεγάλου µεγέθους, 
που διαθέτουν µακροχρόνια παρουσία, µε-
γάλη ποικιλία προϊόντων, ισχυρά και αξιό-
πιστα εµπορικά σήµατα και οργανωµένα δί-
κτυα διανοµής, µε αποτέλεσµα να κατέχουν 
διαχρονικά το µεγαλύτερο µερίδιο στο σύνο-

Παράγοντες του 
κλάδου εκτιµούν ότι 
η εγχώρια αγορά των 
γαλακτοκοµικών ανα-
µένεται να ακολουθή-
σει ανοδική πορεία 
τα προσεχή έτη. 

Μελέτη ICAP για γαλακτοκομικά 

Ανοδικοί ρυθμοί 
παρά τον πληθωρισμό 
και το κόστος το 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
(2019-2021)

7,3%ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ
ΑΥΞΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2020

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

5%

ΑΥΞΗΣΗ
12,4%

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32,3%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 2020

 532,45
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

EBITDA ΤΩΝ
21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
82,0%
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«Παράθυρο» για χορήγηση σύνταξης από τον Ο-
ΓΑ σε όσους µπορούν να αναγνωρίσουν µέχρι 
150 µέρες ασφάλισης µε την προϋπόθεση ότι έ-
χουν µέχρι 4.499 ένσηµα και βρίσκονται στο 67ο 
έτος της ηλικίας τους δίνει τροπολογία του υ-
πουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για δυο νέες διευκολύνσεις για την 
έκδοση fast track συντάξεων σε ασφαλισµένους 
µε χρήση οπουδήποτε δηµόσιου εγγράφου που 

µπορεί να επηρεάσει το ύψος της σύνταξης, κα-
θώς την επίσπευση αιτήσεων συνταξιοδότησης α-
γροτών στον ΟΓΑ. Συγκεκριµένα, µε τροπολογία 
που κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο «Αναµόρφωση 
του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγ-
γυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, εκσυγχρονισµός Οργανισµού ∆ια-
χείρισης ∆ηµοσίου Χρέους και άλλες επείγου-

σες διατάξεις» προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι :
Παρέχεται η δυνατότητα και στους ασφαλι-

σµένους του ΟΓΑ, που εντάχθηκαν στον Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.), να αναγνωρίσουν µέχρι εκατόν πε-
νήντα (150) ηµέρες ασφάλισης, προκειµένου να 
θεµελιώσουν δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότη-
σης λόγω γήρατος, υπό τις οριζόµενες προϋπο-
θέσεις (παρ. 1 άρθρου 53 ν. 4921/2022).

Αναγνώριση έως 150 ημερών ασφάλισης για σύνταξη ΟΓΑ

Σε περίπλοκες περιπέτειες δείχνει να ο-
δεύει η ελαιοκαλλιέργεια στην Ισπανία, 
αφού το µοντέλο της υπερ-εντατικής φύ-
τευσης, το οποίο λειτούργησε ως καύσι-
µο για την εδραίωση της Ιβηρικής στην 
παγκόσµια αγορά ελαιολάδου, βρίσκει 
στο τείχος της άναρχης ανάπτυξης, των 
περιβαλλοντικών περιορισµών και της 
υποβαθµισµένης ποιότητας. Για το µε-
γεθυνόµενο πρόβληµα των εντατικών ε-
λαιώνων στην Ιβηρική αλλά και τις προ-
εκτάσεις του στην Ελλάδα, όπου ποικιλί-
ες ορόσηµα του µοντέλου αυτού, όπως η 
Arbequina και η Picual ξεπρόβαλαν σε πα-
ραγωγικά κέντρα της χώρας, µιλά ο Κων-
σταντίνος Χαρτζουλάκης, πρώην ∆ιευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπι-
κών Φυτών, γεωπόνος και ερευνητής. Σε 
επιστολή του προς την Agrenda αναφέρει: 

Προβληµατισµοί στην Ισπανία…
Η γη δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις µας, γιατί ζητάµε πάρα πολ-
λά από τον πλανήτη µας για να διατηρή-
σουµε τρόπους ζωής που δεν είναι βιώσι-
µοι. Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ισπανία 
το 1990 κάλυπτε 2.060.820 εκτάρια, το 
2010 2.360.000 και το 2021 αυξήθηκε σε 
2.770.485 εκτάρια. Η αύξηση της έκτασης 
µόνο για το 2021 ήταν 0,7 % σε σχέση µε το 
2020! Η επέκταση αυτή των ελαιώνων µε 
υπερεντατικές φυτεύσεις (1,5x4 µ.) γίνεται 
τα τελευταία χρόνια σε περιοχές µε σιτηρά 
ή βαµβάκι, σε εδάφη που εκχερσώνονται 
και εκτάσεις µε παραδοσιακούς ελαιώνες 
που αντικαθίστανται µε υπερεντατικές φυ-

τείες. Στόχος η µεγιστοποίηση του εισοδή-
µατος των παραγωγών (;) αλλά και των ε-
ταιρειών που τις προωθούν.

Ωστόσο, άρχισαν να αναπτύσσονται σο-
βαρές ενστάσεις, τόσο σε υπηρεσιακούς 
παράγοντες όσο και συνεταιριστικές οργα-
νώσεις, για την χωρίς σχεδιασµό αύξηση 
των υπερεντατικών ελαιώνων. Ενστάσεις 
που αφορούν τη βιωσιµότητα των ελαιώ-
νων, τη βιοποικιλότητα των περιοχών και 
τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων. Έ-
ντονος είναι ο προβληµατισµός για τη δια-
θεσιµότητα και του εργατικού δυναµικού 
που θα απασχοληθεί σε άλλες καλλιέργειες.

Στο διεθνές συνέδριο που έγινε στη Χα-
έν της Ισπανίας από 26-28/5/2022 για την 
καλλιέργεια της ελιάς σε συνθήκες κοινωνι-
κο-οικονοµικών και περιβαλλοντικών αλ-
λαγών (CIAO22), ο καθηγητής L. Rallo από 
το πανεπιστήµιο της Cordoba αναφέρθηκε 
στους σοβαρούς κινδύνους που µπορεί να 
αντιµετωπίσει η ελαιοκοµία της Ισπανίας τα 
επόµενα χρόνια, που συµµερίστηκε και ο 
πρόεδρος της DCOOP A. Luque. Και προ-
βληµατίζει το γεγονός ότι το ∆ιεθνές Συµ-
βούλιο Ελαιοκοµίας (IOC) δεν παίρνει θέση.

Μήπως και στην Ελλάδα θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι προβληµατισµοί των 
Ισπανών, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Βό-
ρεια Ελλάδα σε εκτάσεις που εγκαταλείπο-
νται από το βαµβάκι και το καπνό; Και όχι 
µόνο να αποτραπεί η εγκατάσταση υπερε-
ντατικών φυτειών, αλλά και οι ξένες ποικι-
λίες (arbequina, picual, κλπ), που αλλοιώ-
νουν τον χαρακτήρα του ελληνικού ελαιώνα.

λο της εγχώριας αγοράς. Οι υπόλοιπες πα-
ραγωγικές επιχειρήσεις, χρησιµοποιούν µο-
νάδες παραγωγής µικρότερου µεγέθους και 
δυναµικότητας και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, συγκεντρώ-
νοντας αξιόλογα µερίδια σε τοπικές αγορές.

Εκτός από τον παραγωγικό τοµέα, ο κλά-
δος περιλαµβάνει και εισαγωγικές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες κατέχουν αξιόλογη θέ-
ση στην εγχώρια αγορά γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. Ορισµένες από αυτές βρίσκο-
νται σε άµεση ή έµµεση σχέση µε πολυεθνι-
κές γαλακτοβιοµηχανίες. H Σταµατίνα Πα-
ντελαίου, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Κλα-
δικών Μελετών της ICAP CRIF επισηµαίνει 
ότι ο βαθµός συγκέντρωσης σε κάθε κατη-
γορία γαλακτοκοµικών προϊόντων κυµαί-
νεται σε υψηλά επίπεδα µε τις µεγαλύτερες 
γαλακτοβιοµηχανίες να αποσπούν αξιόλο-
γα µερίδια αγοράς. Ενδεικτικά, στη συνο-
λική αγορά του φρέσκου (λευκού) παστε-
ριωµένου γάλακτος, οκτώ εταιρείες κάλυ-
ψαν το 70% περίπου των συνολικών πω-
λήσεων το 2020, ενώ στη συνολική αγορά 
του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, µόλις 
τρεις εταιρείες εκτιµάται ότι κάλυψαν από 
κοινού το ίδιο ποσοστό (70%).

Ξένες 
ποικιλίες

Οι ξένες ποι-
κιλίες, όπως 
arbequina, 
picual, κλπ 

αλλοιώνουν 
τον χαρακτήρα 
του ελληνικού 

ελαιώνα

Ενστάσεις για τη βιωσιμότητα ελαιώνων 
από τις υπερεντατικές φυτεύσεις

Αυξηµένη ζήτηση 
ανελαστική τιµή

Τα γαλακτοκοµικά ως 
βασικό είδος διατροφής 
παρουσιάζουν υψηλή 
ζήτηση και σχετικά 
χαµηλή ελαστικότητα 
ως προς την τιµή και το 
διαθέσιµο εισόδηµα. 
Παρ’ όλα αυτά, η τιµή 
πώλησης αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα 
που καθορίζει την 
τελική επιλογή του 
καταναλωτή. Επιπλέον, 
τη ζήτηση επηρεάζουν 
τα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος (γεύση, 
ποιότητα, θρεπτική 
αξία), η διαφήµιση , 
αλλά και η ύπαρξη 
ανταγωνιστικών/
υποκατάστατων αγαθών 
µε χαµηλότερο κόστος.
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Με υψηλά 
κόστη 
ο φετινός 
τρύγος, 
ανησυχία 
για τις τιμές 
παραγωγού
Tα πιεστικά προβλήµατα που έχουν 
ανακύψει στον αµπελοοινικό κλάδο, 
µετά τις διαδοχικές κρίσεις της 
πανδηµίας και της ενεργειακής κρίσης 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης 
πανελλήνιας σύσκεψης των προέδρων 
και διευθυντών οινοποιητικών 
συνεταιρισµών µελών της ΚΕΟΣΟΕ.
Μάλιστα, ενόψει και το επικείµενου 
τρυγητού τους συνεταιριστές 
απασχόλησε το ζήτηµα των αυξήσεων 
στο κόστος καλλιέργειας οινάµπελων 
στις τιµές των σταφυλιών, θέµα για το 
οποίο έχει τεθεί και σχετικό υπόµνηµα 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κατά τη διαδικασία της συζήτησης, 
σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων 
των παρευρεθέντων προέδρων των 
οινοποιητικών συνεταιρισµών τόνισαν 
την αναγκαιότητα ρύθµισης της αγοράς 
οίνου, η οποία λειτουργεί χωρίς κανόνες 
µε όρους µη υγιούς ανταγωνισµού, αφού 
πλέον στην αγορά διακινούνται οίνοι 
σε τιµές χαµηλές που δεν δικαιολογούν 
ούτε το κόστος παραγωγής τους.
Όσον αφορά το θέµα της διαµόρφωσης 
των τιµών της σταφυλικής παραγωγής 
του 2022, αποφασίστηκε η ΚΕΟΣΟΕ 
να εισάγει προς ευρεία συζήτηση το 
θέµα στους κόλπους της Ε∆ΟΑΟ, 
καθώς επίσης και το θέµα της 
παραοικονοµίας και της αναγκαιότητας 
ρύθµισης της αγοράς
Για το θέµα της αύξησης των 
συντελεστών κόστους λόγω της 
ενέργειας, διατυπώθηκε ο 
προβληµατισµός επίρριψης των 
αυξήσεων στον τελικό καταναλωτή και 
η αναγκαιότητα απορρόφησης, ενός 
µεγάλου µέρους των αυξήσεων από 
τα ίδια τα οινοποιεία, γεγονός που 
θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα στάδια 
ανάπτυξης του προϊόντος. Κατά 
την διάρκεια της συνάντησης τέθηκε 
προς συζήτηση:

 Η ένταξη αµπελοκαλλιέργειας στα 
µέτρα ενίσχυσης από τις επιπτώσεις του 
covid 19 και της ενεργειακής κρίσης.

 Η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης 
ελέγχων στα σηµεία εστίασης, στα οποία 
το φαινόµενο της «µαύρης» διακίνησης 
δεν έχει µετριασθεί, από την εποχή της 
επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, 
δηµιουργώντας ανυπέρβλητα εµπόδια 
στις εµπορικές δυνατότητες των 
οινοποιητικών συνεταιρισµών, αλλά 
και των νόµιµων οινοποιείων.

Το τέρας του παρασιτισμού 
στις επιδοτήσεις ψυχορραγεί
Λυγίζουν οι μισθοφόροι της δυναστείας του ΟΣΔΕ, μεγάλες οι πολιτικές ευθύνες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε µείζον ζήτηµα µε πολιτικές προεκτάσεις που 
θα απασχολήσουν τον δηµόσιο διάλογο µέχρι 
τις προσεχείς εθνικές εκλογές, όποτε κι αν αυ-
τές γίνουν, εξελίσσεται η υπόθεση διαχείρισης 
των βοσκοτόπων, µε αιχµή βέβαια, τα «πλαστά» 
δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα. Η δράση της 
γνωστής «συντεχνίας του ΟΣ∆Ε» και η λαθραία 
µοιρασιά κοινοτικών ενισχύσεων σε αστούς και 
άσχετους µε το αγροτικό επάγγελµα, επισύρει, 
όπως είναι φυσικό και πολιτικές ευθύνες. 

Μαζί µε τις κινήσεις του Ευρωπαίου Εισαγγελία 
(νεοσύστατος θεσµός) που ερευνά σε βάθος τις 
επιδοτήσεις που έχουν δοθεί «βάσει σχεδίου» σε 
80 ηχηρά ονόµατα τα οποία δήλωναν βοσκοτό-
πια χωρίς ζώα, υπό την καθοδήγηση «διαµεσο-
λαβητών» και µε κάλυψη «ιθυνόντων» (ρεπορ-
τάζ σελ. 10), είναι η άκρη στο κουβάρι που δεί-
χνει να ξετυλίγεται αυτές τις µέρες, φέρνοντας 
παράλληλα στο φως έναν ολόκληρο «στρατό µι-
σθοφόρων» που υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό. 
Την ερµηνεία των κοινοτικών κανονισµών κα-
τά βούληση, την προσαρµογή των εγκύκλιων 
οδηγιών στα µέτρα λίγων και την κατανοµή ε-
θνικών πόρων σε πολύ συγκεκριµένες παρέες. 
Όλα αυτά, τη βάση ενός άγραφου νόµου, µιας 
οµερτά που τις τελευταίες εβδοµάδες δείχνει να 
σπάει, κι αυτό γιατί, χάθηκε το «κέντρο επιχει-
ρήσεων» και η εξουσία που αυτό εξασφάλιζε. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ιαφάνειας και τους «αδιάφθο-
ρους» να έχουν κάνει την πρώτη αιφνίδια επί-
σκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεσµεύοντας 
υλικό το οποίο αποδεικνύει περίτρανα τους πα-
ράτολµους σχεδιασµούς, τις θεσµικές εκτροπές 

και τις υπόγειες διαδροµές του χρήµατος. Έρ-
γα µιας κάστας, η οποία, έχοντας πρόσβαση 
στα «κλειδιά» του… κουµπαρά, διαχειρίζονταν 
σύµφωνα µε τις δικές της βλέψεις το κοινοτικό 
χρήµα, στερώντας πόρους από τους αγρότες. 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς, πάντως, δηλώνει αποφασισµένος, 
όχι µόνο να ολοκληρώσει το έργο της µετάβα-
σης του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο ψηφιακό νέφος, δη-
λαδή στο gov.gr αλλά και να «βάλει στη θέση 
τους» όλους όσοι ωφελήθηκαν από την «ασυ-
δοσία» που καλλιεργήθηκε στη διαχείριση των 
κοινοτικών πόρων. Ήδη έχει επιστέψει στις υ-
πηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ τις εγκριτικές πράξεις 
κατοχύρωσης δικαιωµάτων σε 2.500 αιτούντες 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα για το 2021.  
Ο υπουργός ζητάει να µάθει περισσότερα για το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων (συνήθως 
βουνοπλαγιές µε θαµνώδη και ξυλώδη βλάστη-
ση) βάσει των οποίων έχουν γίνει οι αιτήσεις και 
συγκεκριµένα, αν οι παρέχοντες τελευταία ενοι-
κιαστήρια στους αιτούντες εθνικό απόθεµα, τις 
είχαν δηλωµένες στο Ε9 την τελευταία 5ετία. Ο 
κ. Γεωργαντάς έχει αποσπάσει επ’ αυτού µάλι-
στα τη διαβεβαίωση του διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσι-
λή, έτσι ώστε να δοθούν το ταχύτερο δυνατό οι 

σχετικές απαντήσεις (εικόνα Ε9). 
Αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι ο κ. 

Γεωργαντάς δεν θα θελήσει σε καµιά περίπτωση 
να «βάψει τα χέρια του» µε τις κάλπικες ενισχύ-
σεις από το εθνικό απόθεµα. Αντίθετα εµφανί-
ζεται αποφασισµένος να αποκαλύψει πλήρως 
την απάτη που είχε στηθεί, µε άξονα την λεγό-
µενη «δυναστεία του ΟΣ∆Ε» και η οποία οδηγεί 
ξανά τη χώρα σε νέους καταλογισµούς, ύψους 
180 εκατ. ευρώ (Agrenda 10 Ιουνίου). 

Σε γραπτή µάλιστα απάντησή του στη Βου-
λή, µε αφορµή σχετική ερώτηση βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόµενος στο «παλιό σύστηµα», 
ο υπουργός δηλώνει απερίφραστα ότι αυτό εί-
χε προ καιρού ολοκληρώσει τον κύκλο του, «δί-
χως να µπορέσει να βελτιωθεί παρά τις προσπά-
θειες και τις παρατάσεις που δόθηκαν τα τελευ-
ταία δύο έτη, συσσωρεύοντας µάλιστα προβλή-
µατα στην καταβολή των ενισχύσεων». 

Η τοποθέτηση Γεωργαντά απαντά εµµέσως 
και στις «περικοκλάδες» του προκατόχου του, 
Σταύρου Αραχωβίτη, ο οποίος, µε ανακοίνωσή 
του για το επίµαχο θέµα του ΟΣ∆Ε, προσπάθη-
σε να θολώσει τα νερά και να αποποιηθεί των 
ευθυνών του για την µη αξιοποίηση, επί των η-
µερών του, του Κανονισµού Omnibus του 2017 
για τα βοσκοτόπια. Ο κανονισµός έδινε και δίνει 
τη δυνατότητα να µοιρασθούν στους κτηνοτρό-
φους επιπροσθέτως 9,4 εκατ. στρέµµατα. Στην 
ίδια ανακοίνωση ο κ. Αραχωβίτης αποφεύγει 
να αναγνωρίσει την ανάγκη µετάβασης του ΟΣ-
∆Ε στο gov.gr, µένει στις γκρίνιες των ΚΥ∆ τις 
πρώτες µέρες λειτουργίας της νέας ηλεκτρονι-
κής βάσης και δείχνει να ξεχνά ότι ο µακροβι-
ότερος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτέλεσε 
επιλογή και του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτός που «έθρε-
ψε το τέρας» του παρασιτισµού στον Οργανισµό.     

Ένα κουβάρι 
που ξετυλίγεται

Ηχηρά ονόµατα που δήλωναν 
βοσκοτόπους χωρίς ζώα 
καλούνται για εξηγήσεις 
στις εισαγγελικές αρχές

Καθοριστική αποδει-
κνύεται η συµβολή 
Γεωργαντά στην 
αποκάλυψη της 
απάτης που είχε 
στηθεί γύρω από 
το ΟΣ∆Ε και τις κοι-
νοτικές ενισχύσεις.
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Στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου, την Ελλάδα 
εκπροσώπησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, Γιώργος Στύλιος, ο οποίος ζήτησε 
και αυτός να παραταθεί η δυνατότητα αξιοποίησης 
γης σε αγρανάπαυση και για το έτος 2023. 
Ο υφυπουργός, πρόσθεσε, ακόµα, πως η Ελλάδα 
«στηρίζει το αίτηµα για αναβολή της υποχρέωσης 
αµειψισποράς το 2024, καθώς ο στόχος της 
αύξησης της παραγωγής δεν επιτυγχάνεται εντός 
του στενού διαστήµατος δύο καλλιεργητικών 

περιόδων». Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου, έγινε αναφορά στην εφαρµογή των 
υγειονοµικών και περιβαλλοντικών προτύπων 
της ΕΕ στα εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα, µε τον 
άξονα που ζητά αυστηροποίηση του πλαισίου να 
παραµένει ισχυρός, ειδικά στην περίπτωση που 
τελικά τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες γύρω 
από το Farm to Fork. Σηµειώνεται ότι αυτή ήταν 
η τελευταία συνάντηση των υπουργών Γεωργίας 
της Ευρώπης υπό την γαλλική προεδρία. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις 22 Ιουνίου, την ερχόµενη Τε-
τάρτη δηλαδή, άπαντες αναµένουν 
από την Κοµισιόν το ρυθµιστικό και 
νοµικά δεσµευτικό πλαίσιο για την 
στρατηγική Farm to Fork. Το εν λό-
γω νοµικό κείµενο προγραµµατι-
ζόταν να δηµοσιευθεί τον περα-
σµένο Μάρτιο, ωστόσο τα απόνε-
ρα του πολέµου και το κλίµα των α-
γορών αγροτικών εµπορευµάτων, 
υποχρέωσαν την Κοµισιόν σε µια 
αναβολή. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι 
που προδιαγράφουν µια νέα ανα-
βολή, την ώρα που η Τσεχία ανα-
λαµβάνει την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, µε στελέχη της κυ-
βέρνησης της χώρας, να σπεύδουν 
από τώρα σε «εµπρηστικές» στα αυ-
τιά του εµπνευστή Φρανς Τίµερµαν 
δηλώσεις, ότι ίσως «καλό θα ήταν 
να ξεχάσουµε για µερικούς µήνες 
το Farm to Fork». 

Η παραπάνω πρόταση αποδίδε-
ται στον γενικό γραµµατέα εξωτε-
ρικών υποθέσεων της Τσεχίας, Στε-
φάν Τσέρνι, ο οποίος ξεκαθάρισε ό-
τι προτεραιότητες της χώρας του για 
το επόµενο εξάµηνο, αρχής γενο-
µένης τον Ιούλιο, θα είναι η στρο-
φή της ευρωπαϊκής αγροτικής πα-
ραγωγής σε πλήρως παραγωγικούς 
ρυθµούς. Κάτι τέτοιο φαίνεται εκ δι-
αµέτρου αντίθετο µε τις προτεραι-
ότητες του Farm to Fork, που σύµ-
φωνα µε τα όσα είναι µέχρι σήµε-
ρα γνωστά, στοχεύει σε περιορισµό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά 50%, αύξηση των 
εκτάσεων µε βιολογικές καλλιέρ-
γειες στο 20% και µείωση της χρή-
σης λιπασµάτων κατά 20%. 

Μάλιστα, στις προσπάθειες να α-
ναβληθεί για αργότερα η επίσηµη 
πρώτη της εφαρµογής της εν λό-

γω στρατηγικής, η Τσεχία δεν εί-
ναι µόνη. Στο πρόσφατο Συµβού-
λιο των υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ, στις 13 Ιουνίου, 10 χώρες (Αυ-
στρία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγα-
ρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία) 
ζήτησαν από την Κοµισιόν να βάλει 
«νερό στο κρασί της» για αρκετές α-
πό τις δεσµεύσεις που περιλαµβά-
νονται στο άγνωστο για πολλούς 
πλαίσιο που θα δηµοσιευθεί (θε-
ωρητικά) την επόµενη εβδοµάδα. 

Στο ίδιο συµβούλιο, η ίδια η Κο-
µισιόν, φάνηκε πάντως να αγωνιά 
για τα δεδοµένα της αγροτικής πα-
ραγωγής στην ΕΕ, αφού για πολ-
λοστή φορά παρουσίασε την κατά-
σταση των αγορών, ζητώντας από 
τα κράτη µέλη προτάσεις για την 
εξισορρόπηση του παραγωγικού 

ελλείµατος. Αν και οι Βρυξέλλες 
αποκλείουν το ενδεχόµενο επισι-
τιστικής κρίσης εντός του µπλοκ, 
δεν γίνεται να αγνοήσει κανείς την 
αγωνία των κέντρων εξουσίας στη 
∆ύση για τις εύθραυστες κοινωνι-
κές συνθήκες στα φτωχότερα κρά-
τη, όπου µια νέα κρίση στο ψωµί, 
θα µπορούσε να πυροδοτήσει ε-
ξεγέρσεις. 

Στο µικροσκόπιο της Κοµισιόν 
οι αγορές των αγροτικών 
εµπορευµάτων

Η ανησυχία των Βρυξελλών είναι 
έκδηλη για το βάθος και τη διάρκεια 
της κρίσης, µε την Κοµισιόν να δέχε-
ται για περαιτέρω εξέταση αίτηµα 16 
κρατών για δυνατότητα σποράς γης 
σε αγρανάπαυση και για το 2023.

Με αιχµή έγγραφο της Κοµισιόν 

για την εικόνα των αγορών, οι υ-
πουργοί εστίασαν σε πιθανούς τρό-
πους αποδέσµευσης των αποθε-
µάτων της Ουκρανίας, ένα ζήτη-
µα που απασχολεί έντονα όλους 
τους παράγοντες του κλάδου των 
σιτηρών. Στο πεδίο των ειδικών µέ-
τρων αντιµετώπισης των ανατιµή-
σεων που περιπλέκουν τις παρα-
γωγικές διεργασίες για τους αγρό-
τες, δεν υπήρξαν νέες «προσθήκες» 
στη φαρέτρα. Εξαίρεση, µε µικρό 
όπως αντίκρισµα, ήταν η δυνατό-
τητα καλλιέργειας και για το 2023 
των εκτάσεων που βρίσκονται υπό 
αγρανάπαυση, κάτι το οποίο έθε-
σε αντιπροσωπεία 16 χωρών, µε 
την Κοµισιόν να απαντά ότι θα ε-
ξετάσει το ενδεχόµενο επέκτασης 
του εν λόγω µέτρου που ήδη έχει 
τεθεί σε εφαρµογή για το 2022.

Στον καταψύκτη 
για κανένα εξάμηνο 

το Farm to Fork
Στροφή προς 
την ενίσχυση 

της αγροτικής 
παραγωγής εντός του 

μπλοκ προβάλλει η 
Τσεχία ως τη βασική 

της προτεραιότητα 
για το επόμενο 

εξάμηνο κατά το 
οποίο αναλαμβάνει 

τα ηνία του 
Συμβουλίου της ΕΕ

Αναβολή αµειψισποράς
και για το 2024

ζήτησε η Ελλάδα

Στόχος
Το Farm to Fork στοχεύει 
σε περιορισµό της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά 50%, 
αύξηση των εκτάσεων µε 
βιολογικές καλλιέργειες στο 
20% και µείωση της χρήσης 
λιπασµάτων κατά 20%. 

Στροφή
Ο γενικός γραµµατέας 
εξωτερικών υποθέσεων της 
Τσεχίας, Στεφάν Τσέρνι 
ξεκαθάρισε ότι 
προτεραιότητες της χώρας 
του για το επόµενο εξάµηνο 
θα είναι η στροφή της 
ευρωπαϊκής αγροτικής 
παραγωγής σε πλήρως 
παραγωγικούς ρυθµούς.

2023
Η Κοµισιόν θα εξετάσει τη 
δυνατότητα καλλιέργειας και 
για το 2023 των εκτάσεων 
που βρίσκονται υπό 
αγρανάπαυση, που έθεσε 
αντιπροσωπεία 16 χωρών.
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ΑΛΙ ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ DEVA
«Ανησυχώ γιατί ο κίνδυνος 
χρεοκοπίας της Τουρκίας 
είναι σε πρωτοφανές 
επίπεδο. Το µέλλον των 
παιδιών µας διακυβεύεται. 
Βρισκόµαστε αντιµέτωποι 
µε ένα ζήτηµα οικονοµικής 
επιβίωσης. Η πιστοληπτική 
ικανότητα της Τουρκίας 
έχει πέσει στο χειρότερο 
επίπεδο στην ιστορία».

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
«Βγαίνοντας κανείς από τα 
χρόνια του εγκλεισµού και 
της «αρρώστιας», το πρώτο 
που θέλει να κάνει είναι να 
ουρλιάξει. Να φωνάξει 
δυνατά και να γελάσει µε 
την ψυχή του. Και κάπως 
έτσι ξεπήδησε η παράσταση, 
σαν κλαυσίγελος, κραυγή 
γέλιου για όσα περνάµε και 
για όσα ελπίζουµε».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΝ
«Οι χώρες του EMGF 
µπορούν να δράσουν ως 
εγγυητές της ενεργειακής 
ασφάλειας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και την Ευρώπη 
και να πρωταγωνιστήσουν 
στην προσπάθεια για 
απεξάρτηση από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιµα. Η Ελλάδα 
αναδεικνύεται σε σηµαντικό 
περιφερειακό κόµβο LNG».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΞΕΜΠΕΡ∆ΕΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Σπεκουλασιόν
Το ακούσαµε κι αυτό: µόλις 
το στρατηγείο της 
Κουµουνδούρου ξαναγίνει 
κυβέρνηση θα καταργήσει λέει 
τα ιστορικά δικαιώµατα «για να 
µοιραστούν τα χρήµατα στους 
επαγγελµατίες αγρότες και 
κτηνοτρόφους της χώρας και 
όχι σε άσχετους από την 
αγροτιά του συµπαθέστατου 
κατά τα άλλα Κολωνακίου». 
Σπέκουλα, που πονάει…

Έχω µια ερώτηση
Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), µε αφορµή τις 
εκτεταµένες ζηµιές από την 
Genesis στον εκλογικό του 
νοµό τη Λάρισα, ρώτησε τον 
υπουργό της πλατείας τι θα 
κάνει για να ανακουφίσει τους 
πληγέντες που εκτός των 
άλλων πλήττονται από τις 
σοβαρές ανατιµήσεις και τα 
κόστη. Την απάντηση 
που πήρε δεν µας είπε.

Κάθαρση
Κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο 
τους µε την υπόθεση λάθρα 
βοσκοτόπια από το Απόθεµα. 
Η υπόθεση ερευνάται όχι µόνο 
από τις εγχώριες εισαγγελικές 
αρχές αλλά και τον Ευρωπαίο 
εισαγγελέα, που έχει στο 
µικροσκόπιο του 80 ονόµατα. 
Ο υπουργός της πλατείας 
φαίνεται αποφασισµένος 
πάντως να επέλθει η κάθαρση 
στο σύστηµα. Stay tuned. 

Στο δρόµο για εκλογές κάτι θα γίνει µε τους νέους

Τα κουκιά δεν βγαίνουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
µε τους διαθέσιµους πόρους για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών. 
Τα εγκεκριµένα χρήµατα για την Περιφέρεια είναι κατά πολύ λιγότε-
ρα από τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί κι αν δεν υπάρξει παρέµ-
βαση, θα συντελεστεί µεγάλη αδικία. Κι αυτό, διότι θα «κοπούν» α-
γρότες και κτηνοτρόφοι των οποίων τα µόρια θα είναι πολύ υψηλό-
τερα από εκείνα συναδέλφων τους σε άλλες περιφέρειες, και που 
λόγω µικρότερου ενδιαφέροντος θα στηριχθούν οικονοµικά. Η ι-
δέα και µόνο, ήδη, προκαλεί εκνευρισµό στους νεολαίους της πε-
ριοχής και τα «καµπανάκια» ήχησαν στον 6ο όροφο της πλατείας...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μη λέτε σε µένα για 
µείωση του ΦΠΑ στις 
επιχειρήσεις τόνισε ο 
υπουργός της πλατείας 
σε συνέλευση των 
βιοµηχάνων, δείχνοντας 
προς το Οικονοµικών. 
«Εγώ θέλω ένα φθηνό 
προϊόν να φτάσει στον 
καταναλωτή», είπε.

Ήρθε και η κακοκαιρία 
«Genesis» και απόκανε 
την κατάσταση σε 
πολλές αγροτικές 
περιοχές, µε τους 
παραγωγούς να µην 
ξέρουν από πού να 
πιαστούν. Τώρα κατά 
πόσο οι 8µηνήτες του 
ΕΛΓΑ θα σώσουν την 
κατάσταση, αυτό 
είναι άλλο θέµα…

Υβρίδια
Το ό,τι οι Έλληνες 

παραγωγοί, στην πλειονότητά 
τους, επαναπαύονται και 
πωλούν τα προϊόντα τους χύµα 
από το χωράφι, χωρίς να τα 
µεταποιούν για να κερδίσουν 
την υπεραξία, δεν είναι νέο. 

Μόνο που την αίσθησή αυτή, 
ήρθαν να την επικυρώσουν και 
τα στατιστικά. Σύµφωνα µε την 
επικεφαλής του Οργανισµού 
Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Έφη 
Λαζαρίδου, η συµβολή στο 
ΑΕΠ του πρωτογενούς τοµέα 
και των µεταποιηµένων 
τροφίµων στην Ελλάδα είναι 
περίπου 50% - 50%.

 Όταν ο µέσος ευρωπαϊκός 
όρος είναι σχεδόν 60%-40% 
υπέρ της µεταποίησης και στις 
άλλες µεσογειακές χώρες, 
όπως η Ιταλία, που ψωνίζει από 
την Ελλάδα φρουτολαχανικά, 
η µεταποίηση συµµετέχει µε 
πάνω από 70% στο ΑΕΠ τους. 

;

ΝΤΑΡΒΙΝ ΝΟΥΝΙΕΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Πολλές φορές ξάπλωνα 
στο κρεβάτι µε άδειο 
στοµάχι. Κοιµόµουν χωρίς 
να έχω φάει τίποτα όλη την 
ηµέρα . Εκείνη, όµως, που 
έµενε σχεδόν πάντα 
νηστική ήταν η µητέρα µου. 
Ήθελε να διασφαλίσει πως 
εγώ και ο αδελφός µου θα 
έχουµε φάει. ∆εν ξεχνάω 
ποτέ από που προέρχοµαι».

Ο Κέλλας στα 
ντουζένια κι εµείς 
στα µπουρντένια!

Μέσιασε και ο Ιούνιος και από πληρωµές 
τίποτα! Καθώς φαίνεται, πάνε για τελευταία ώρα, 
όπως πέρυσι, όπως πρόπερσι, µη χαθεί και το 
σερί….. Ότι βγήκαν οι αποφάσεις µε το ύψος δύο 
συνδεδεµένων φυτικής παραγωγής που δεν έχουν 
ακόµα πληρωθεί, δεν είναι και για να πετάµε 
από χαρά! Πάντα έτσι γίνεται, θέµα χρόνου ήταν! 
Μόνο που ακόµα περιµένουµε τις ενισχύσεις 
σε κτηνοτρόφους µε δικαιώµατα χωρίς γη! 
Μην φανταστείτε, ούτε 3 εκατ. ευρώ δεν είναι…. 

Τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
οι αγρότες σχολίασαν και οι Υπουργοί Γεωργίας 
της ΕΕ στο Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε την 
περασµένη ∆ευτέρα στο Λουξεµβούργο. Όπως 
είπαν, οι τιµές παραγωγού µπορεί να αυξάνονται, 
αλλά αυτή η αύξηση δεν µπορεί να αντισταθµίσει 
το αυξανόµενο κόστος στην παραγωγή του 
αγροτικού προϊόντος. ∆εν ξέχασαν να 
αναφερθούν και στην ξηρασία, που αναµένεται 
να οδηγήσει σε µείωση των εκτιµώµενων 
συγκοµιδών, ιδίως για τα σιτηρά λόγω µειωµένων 
αποδόσεων. Και που είσαι ακόµα; 

Η τιµή του σιταριού θα παραµείνει υψηλή 
ανεξάρτητα από τον πόλεµο, εξηγεί στη DW o 
χρηµατιστής Βόλφγκανγκ Ζάµπελ, διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρίας Kaack. Οι τιµές είχαν ήδη 
αυξηθεί λόγω της πανδηµίας και της έλλειψης 
λιπασµάτων και ανταλλακτικών για γεωργικά 
µηχανήµατα. Αυτό είναι γνωστό. Ωστόσο και ο 
Σύνδεσµος Γερµανικών Αγροτών αναµένει ότι οι 
τιµές σίτου θα παραµείνουν υψηλές, ανεξάρτητα 
από τον πόλεµο στην Ουκρανία. Για να δούµε! 

Ο βουλευτής Λάρισας Μάξιµος είχε µια ιδέα. 
Αφού χρειαζόµαστε περισσότερους εργάτες γης, 
λόγω και της ιδιαίτερης συγκυρίας παγκοσµίως µε 
την απειλή επισιτιστικής κρίσης, να αξιοποιηθεί – 
προτείνει – ο θεσµός των αγροτικών φυλακών για 
την εκπαίδευση αγρεργατών, που λείπουν από την 
ελληνική περιφέρεια. ∆εν πρέπει, σου λέει, να 
µείνει ακαλλιέργητη σπιθαµή γης στην ελληνική 
επικράτεια και να υπάρχει δυνατότητα συγκοµιδής 
όλων των καρπών. Εποµένως, η «θητεία» στις 
φυλακές θα πρέπει να είναι µία εκπαίδευση, είτε 
αλλοδαπών, είτε και ηµεδαπών εγκλείστων, µια 
εξοικείωση µε την καλλιέργεια της γης και την 
αγροτική ενασχόληση. Θα µπορούσε; 

Ο υπουργός της πλατείας, πάντως, στο 10ο 
Regional Growth Conference 2022 από την 
Πάτρα, όταν ρωτήθηκε µε ποιο τρόπο το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζει 
έµπρακτα την περιφερειακή ανάπτυξη, σηµείωσε 
ότι αυτή την στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη 
προγράµµατα του ΠΑΑ τα οποία στηρίζουν την 
ελληνική περιφέρεια και έκανε συγκεκριµένη 
αναφορά στο Πρόγραµµα Νέων Αγροτών ύψους 
520 εκατ. ευρώ και Βιολογικής Παραγωγής, 
ύψους 611 εκατ. ευρώ, που είναι τα µεγαλύτερα 
που έχουν ποτέ προκηρυχθεί στην Ελλάδα. Όχι, 
βέβαια, κάτι διαφορετικό από άλλες χρονιές, αλλά 
αυτό δεν το είπε….    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Η 
Wall Street µπορεί να είναι γεµά-
τη από συζητήσεις περί ύφεσης το 
επόµενο έτος, ωστόσο η κατάστα-
ση όσον αφορά την αγορά ενέρ-

γειας είναι µια άλλη ιστορία. Οι περισσότεροι 
traders, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ανα-
λυτές βλέπουν τη ζήτηση πετρελαίου να αυξά-
νεται µέσα στο 2023 και η προσφορά να δυσκο-
λεύεται να συµβαδίσει µαζί της. ∆υτικοί αξιω-
µατούχοι ανησυχούν ότι το αργό τύπου Brent 
θα φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι από περί-
που 120 δολάρια σήµερα. Η πλέον άγρια φη-
µολογία κάνει λόγο για πετρέλαιο στα 175 δο-
λάρια ή ακόµα και τα 180 δολάρια µέχρι τέλος 
του 2022, λόγω της εκτιναγµένης ζήτησης µε-
τά τον Covid και των ευρωπαϊκών κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας. Και το σοκ δεν πρόκειται να 
τελειώσει φέτος. Εν µέσω ευρέως διαδεδοµέ-
νων φόβων για εκτίναξη της τιµής του πετρε-
λαίου αυτό το καλοκαίρι, µια νέα καταιγίδα α-
ναπτύσσεται στον ορίζοντα: το πετρελαϊκό σοκ 
δεν θα τελειώσει το 2022. Είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα ξεδιπλωθεί και στο επόµενο έτος. […] 

Ήδη, χρήµατα έχουν εισρεύσει στο συµβόλαιο 
Brent παράδοσης ∆εκεµβρίου 2023, ανεβάζο-
ντας την τιµή του κοντά στα 100 δολάρια - ένα 
σαφές σηµάδι ότι οι traders βλέπουν την αγο-

ρά «στενής προσφο-
ράς» να διαρκεί. Η 
προοπτική υψηλό-
τερης τιµής πετρε-
λαίου για µεγαλύ-
τερη διάρκεια θα ε-
ντείνει τις παγκό-
σµιες πληθωριστι-
κές πιέσεις και θα 
διαβρώσει τα πε-

ριθώρια κέρδους των εταιρειών του ευρύτε-
ρου κλάδου της µεταποίησης. […] Μέχρι στιγ-
µής φέτος, οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν µε-
τριάσει τον αντίκτυπο της πτώσης της προσφο-
ράς απελευθερώνοντας τα περισσότερα βαρέ-
λια από τα στρατηγικά τους αποθέµατα πετρε-
λαίου στην ιστορία τους.[…] Ο κόσµος ουσια-
στικά έχει εξαντλήσει την πλεονάζουσα ικανό-
τητα να µετατρέπει το αργό σε χρησιµοποιήσι-
µα καύσιµα όπως βενζίνη και ντίζελ. Ως απο-
τέλεσµα, τα περιθώρια κέρδους των διυλιστη-
ρίων έχουν εκραγεί, γεγονός που µε τη σειρά 
του σηµαίνει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν 
πολύ περισσότερα για να γεµίσουν τις δεξαµε-
νές τους απ’ ό,τι υποδηλώνουν οι τιµές του πε-
τρελαίου.[…] Το Brent κινείται ήδη κατά µέσο 
όρο στα 103 δολάρια το βαρέλι το 2022, πάνω 
από τον ετήσιο µέσο όρο του 2008, που ήταν 
98,50 δολάρια το βαρέλι. Τους επόµενους έξι 
µήνες ενδέχεται να δούµε ακόµη υψηλότερες 
τιµές. Ωστόσο πολύ πιο σηµαντικό είναι για 
πόσον καιρό αυτές οι τιµές θα παραµείνουν υ-
ψηλές. Προς το παρόν, το τέλος της κρίσης δεν 
φαίνεται στον ορίζοντα.

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ BLOOMBERG

Πετρελαϊκό σοκ
και το 2023

ΤOY  XΑΒΙΕ ΜΠΛΑΣ*

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
σο αποµακρύνεται η γνω-
στή «δυναστεία του ΟΣ-
∆Ε» από τη διαδικασία 
υποβολής των δηλώσε-

ων και γενικά τη διαχείριση των κοι-
νοτικών ενισχύσεων, τόσο αποκα-
λύπτεται η τεχνολογική της γύµνια 
και µαζί τα «σηµεία και τέρατα» που 
έχουν γίνει, όλα αυτά τα χρόνια, σε 
βάρος των πραγµατικών αγροτών και 
για χάρη µιας µικρής παρέας, η οποία 
βέβαια, χρόνο µε το χρόνο εξελίχθη-
κε σε κράτος εν κράτει. 

Μισθοφόροι
ΟΣΟ ΧΑΝΕΤΑΙ η εξουσία της εν λό-
γω δυναστείας, τόσο ανοίγουν τα στό-
µατα και όσο ανοίγουν τα στόµατα, 
τόσο φουσκώνουν οι φάκελοι των 
εισαγγελικών αρχών και πάει λέ-
γοντας. Αγαπάει βλέπετε ο θεός τον 
κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. 
Κι εδώ, ο νοικοκύρης είναι ο αγρό-
τες, ο κάθε άνθρωπος της παραγω-
γής, που µε τα λεφτά του και µε τον 
ιδρώτα του, τα τελευταία χρόνια, κά-
ποιοι απέκτησαν πλούτο και εξουσία. 
∆ηµιούργησαν, οφείλω να παραδε-
χθώ, ολόκληρο στρατό µισθοφόρων.

Under control
ΒΕΒΑΙΩΣ, η παροιµία είναι παλιά και 
γνωστή. Θέλεις να κλέψεις; Πρέπει 
να ξέρεις και να κρυφτείς. ∆εν µπο-
ρείς να κρυφτείς; Κάτσε στ’ αυγά σου. 
Στην περίπτωση των 80 µε τα πλαστά 
δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα 
για τους οποίους έχει ήδη επιληφθεί 
ο εισαγγελέας, η… ατυχία είναι ότι κά-
ποιοι που κινούσαν τα νήµατα, µέσα 
και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους 
διαβεβαίωναν «µην ανησυχεί-
τε, όλα είναι υπό έλεγχο». Ί-
σως να µην πίστευαν και οι ί-
διοι ότι κάποια στιγµή θα έρ-
χονταν η ανατροπή και φυ-
σικά, θα άφηναν ίχνη που 
δεν µπορούν να σβηστούν.

Μεγάλη 
πόρτα θα διαβείς
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΑ, ό-
ταν τα πράγµατα στράβωσαν, κά-

ποιοι από τους 80, στην προσπά-
θεια τους να σωθούν έδωσαν τους 
συνδέσµους τους εντός και εκτός. 
Αποτέλεσµα οι δικαστικές αρχές να 
κατανοήσουν ότι πρόκειται για ορ-
γανωµένο έγκληµα και άρχισαν να 
ψάχνουν τους απατεώνες, µαζί µε 
τους συντονιστές και συνδέσµους 
τους, στέλνοντας και άλλα ραβα-
σάκια µε ίχνη. Εκεί που το δίδυµο 
τους έλεγε ότι όλα είναι ΤΖΑ-ΜΗ, 
τώρα περνούν «µεγάλη πόρτα». Κι 
αυτό γιατί µπήκαν στον πειρασµό 
να µπουν από το «παράθυρο», βά-
ζοντας χέρι στο Εθνικό Απόθεµα. 
Το βέβαιο είναι ότι ο Ευρωπαίος 
Εισαγγελέας δηµιουργεί ντόµινο 
εξελίξεων για πολλούς.

Αποτυπώματα
ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ µπλεγµένοι στο 
κόλπο, όταν κατάλαβαν ότι η πα-
ράσταση παίρνει τέλος, σου λένε, 
την κοπανάω από τη θέση ευθύ-
νης, αφήνοντας άλλους να βγά-
λουν τα κάστανα από τη φωτιά. Α-
φού τα κάνανε ΦΡΑ-ΠΕπα κουνάνε 
µαντίλι στους πληβείους του Οργα-
νισµού και τους προκαλούν.  Κου-
τοπόνηρη κίνηση, ωστόσο, γρήγο-
ρα θα καταλάβουν ότι τα «αποτυπώ-
µατα» έχουν µείνει και όπως όλα 
δείχνουν, µαζί µε το δίδυµο ΤΖΑ-
ΜΗ θα διαβούν, όλοι µαζί, πολ-
λές «µεγάλες πόρτες», κι ας νόµι-
ζαν µέχρι χθες ότι θα ξεφύγουν α-
πό το παράθυρο. 

Στην ψειρού
ΚΟΝΤΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ και οι ενδιά-

µεσοι συντονιστές, τρέµουν αυ-
τές τις µέρες, γιατί κάθε ένας 

που πήρε µε το ίδιο κόλπο, 
δηλαδή παράνοµα, Εθνικό 
Απόθεµα και θα καλείται να 
δώσει εξηγήσεις στη δικαι-
οσύνη, θα παίρνει µαζί του 
κι έναν «καθοδηγητή» για 
παρέα, ώστε να µην αισθά-
νεται µόνος του στην ψει-
ρού. Τώρα, εάν οι συντονι-
στές δώσουν και τον αρχι-
συντονιστή, είναι κάτι που 
συζητιέται πολύ. Οψόµεθα! 

Στην περίπτωση 
των 80 µε τα 
πλαστά δικαιώµατα 
από το Εθνικό 
Απόθεµα για 
τους οποίους 
έχει επιληφθεί 
ο εισαγγελέας, 
η...ατυχία είναι 
ότι κάποιοι που 
κινούσαν τα 
νήµατα, µέσα κι έξω 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
τους διαβεβαίωναν 
«µην ανησυχείτε 
όλα είναι υπό 
έλεγχο»
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Φόρα κατηφόρα

Στον Πρωτογενή Τοµέα η Ελλάδα έχει κα-
τρακυλήσει στην 26η θέση στην Ε.Ε. των 
28 χωρών, (Έκθεση ΓΣΕΕ 2022). Το Αγρο-

τικό Υπουργείο έχει καταντήσει ένας τεράστιος 
γραφειοκρατικός Οργανισµός, η Αγροτική Πολι-
τική είναι ανέκδοτο και για την πλειοψηφία των 
αγροτών δεν υπάρχει Αγροτική Πίστη.

Οι ρίζες της παραπάνω κακοδαιµονίας βρίσκο-
νται στις αποφάσεις για τις Κοινοτικές Επιδοτή-
σεις και την Αγροτική Τράπεζα που ελήφθησαν 
µε την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής το 1981.  

Ακύρωση της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής

Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 
1981 και την έναρξη των αγροτικών κοι-
νοτικών επιδοτήσεων υπήρξε προβλη-

µατισµός στο Υπουργείο για το µηχανισµό δια-
χείρισής τους.

Η ΑΤΕ δήλωσε επίσηµα ότι έχει έτοιµο µηχανι-
σµό να αναλάβει τις κοινοτικές επιδοτήσεις, κα-
θώς και τον έλεγχο των επιδοτούµενων αγροτών, 
µε τους γεωπόνους και κτηνιάτρους που είχε σε 
όλη την Ελλάδα.

Η πρόταση της ΑΤΕ δεν έγινε δεκτή και µε τρο-
ποποίηση του Οργανογράµµατος του Υπουργείου 
συνεστήθη νέα τεράστια πολυπλόκαµη Υπηρεσία 
που αποµύζησε πολλά στελέχη.

Με οδηγό την παραπάνω Υπηρεσία το Υπουρ-
γείο από «Γεωργίας» εξελίχθηκε σε «Υπουργείο 
Αγροτικών Επιδοτήσεων». Το περισσότερο 
δυναµικό του Υπουργείου στα Κεντρι-
κά και στην Περιφέρεια ασχολού-
νταν µε τις επιδοτήσεις. Το φαι-
νόµενο έγινε πιο έντονο µε την 
προσθήκη των χρηµατοδοτήσε-
ων από τα «Μεσογειακά Προ-
γράµµατα» και τα Κοινοτικά 
Πλαίσια Στήριξης.

ΗΕθνική Αγροτική Πο-
λιτική αντικαταστάθη-
κε από την Κοινή Αγρο-

τική Πολιτική (ΚΑΠ) και το Αγρο-
τικό Υπουργείο εξελίχθηκε σε γρα-
φειοκρατικό µηχανισµό διαχείρισης 

της καθηµερινότητας, που διατηρείται µέχρι σή-
µερα 2022.

Τον Οκτώβριο του 2009 το Αγροτικό Υπουργείο 
διαµελίστηκε και τα ∆άση, οι ∆ασικές εκτάσεις και 
οι Υδατικοί Πόροι σχηµάτισαν µαζί µε την Ενέρ-
γεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ΑΤΕ οδηγείται σε κλείσιµο

ΗΑΤΕ ήταν κρατική τράπεζα εποπτευόµε-
νη από το Υπουργείο Γεωργίας. ∆όθηκαν 
πολλά δάνεια στους συνεταιρισµούς που 

ουδέποτε εξυπηρετούνταν, αναµένοντας το χά-
ρισµά τους και τελικώς ουδέποτε εξοφλήθησαν. 
∆ίδονταν και άλλα µη αγροτικά δάνεια µε άγνω-
στη κατάληξη.

Ο έλεγχος των δανειοδοτούµενων αγροτών α-
πό τους Γεωτεχνικούς της ΑΤΕ ατόνησε, στη συ-
νέχεια η Γεωτεχνική Υπηρεσία καταργήθηκε και 
τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας ανέλαβε η Συντε-
χνία των Λογιστών.
Οι µεγάλες ιδιωτικές Τράπεζες έβαλαν στο µάτι τις 
καταθέσεις και το τεράστιο πελατολόγιο της ΑΤΕ 
καθώς και τις πληρωµές από Βρυξέλλες των αγρο-
τικών επιδοτήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε κα-
λύτερες προσβάσεις και τον Ιούλιο του 2012 το υ-
γιές τµήµα της ΑΤΕ Bank απορροφήθηκε από την 
Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ισχυρισµός ότι οι εµπορικές τράπεζες µπορού-
σαν να συνεχίσουν την Αγροτική Πίστη δεν επαλη-
θεύτηκε. Οι περισσότεροι αγρότες έµειναν εκτός 
Τραπεζών. Όλοι έχουν επίγνωση του γεγονότος, 

απλά το αναφέρουν ως πρόβληµα.

Αποφθέγµατα αντί Πολιτικής

ΗΠολιτική Ελίτ, αντί για 
προτάσεις Πολιτικής, α-
ντιµετωπίζει τα Αγροτι-

κά µε αποφθέγµατα. Για παρά-
δειγµα, µε βάση µια επιτυχη-
µένη κτηνοτροφική επιχείρη-
ση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε 
«Αυτό είναι το µοντέλο του κτη-

νοτρόφου επιχειρηµατία, που 
θα οδηγήσει τελικά τον αγρο-

τικό µας τοµέα στην 3η δεκαετία 
του 21ου αιώνα». Ποια όµως Πολιτι-

κή πρέπει να εφαρµοσθεί ώστε η πλει-

οψηφία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων της 
Χώρας να είναι τουλάχιστον βιώσιµες, δεν φαί-
νεται να τον απασχολεί. Υπάρχουν και δηλώσεις 
άλλων, όπως «να προωθούνται τα τοπικά προϊό-
ντα στις τουριστικές επιχειρήσεις», «να παράγου-
µε αγροτικά προϊόντα ποιότητας, τύπου ‘µπουτίκ’».

Και τώρα τι κάνουµε;

Για την Αγροτική Πίστη έχει προταθεί η ανα-
σύσταση της ΑΤΕ, όµως επειδή χρειάζονται 
τουλάχιστον 50 δις ευρώ και λόγω του κα-

κού παρελθόντος, η πρόταση άµεσα και οριστικά 
εγκαταλείφθηκε. 
Ρεαλιστική λύση είναι η πρόταση µε τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Στο Αγροτικό Υπουργείο η αρχική Υπηρεσία, 
που ανάλαβε το 1982 τις αγροτικές επιδοτήσεις, 
έχει εξελιχθεί σήµερα στον γνωστό µας ΟΠΕΚΕΠΕ 
που διαχειρίζεται τις κοινοτικές ενισχύσεις. Ο Ορ-
γανισµός αυτός έχει γραφεία µε γεωτεχνικούς και 
λοιπούς υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί 
να αναλάβει να δίδει (αρχικά) ετήσια καλλιεργη-
τικά δάνεια σε νέους αγρότες· µε έγκριση και έ-
λεγχο από το γεωτεχνικό προσωπικό του Οργανι-
σµού. Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειασθεί αρ-
χικό ξεχωριστό Κεφάλαιο από Εθνικούς πόρους της 
τάξης των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Εάν υπάρξει 
σοβαρότητα, έλεγχος παρατυπιών και τυχόν δια-
φθοράς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί σταδιακά, παράλλη-
λα µε τις τρέχουσες αρµοδιότητές του, να εξελιχθεί 
σε σηµαντικό φορέα κρατικής Αγροτικής Πίστης.

Για την Αγροτική Πολιτική χρειάζεται η Κε-
ντρική Υπηρεσία του Αγροτικού Υπουργεί-
ου να µετασχηµατισθεί σε αµιγώς Επιτελι-

κή. Οι λοιπές αρµοδιότητες, Εκτελεστική και Ελε-
γκτική αποκεντρώνονται στην Περιφέρεια. Οι δ/
νσεις της Επιτελικής Υπηρεσίας θα πρέπει να α-
ναλάβουν τον σχεδιασµό Εθνικής Πολιτικής για 
κάθε καλλιέργεια και εκτροφή, για κάθε αγροτι-
κό προϊόν, για κάθε Αγροτική δραστηριότητα, ό-
πως και για την Αγροτική Έρευνα.  

Πώς φτάσαμε στην Αγροτική στασιμότητα
Ιστορικό και Προτάσεις

*Πρώην δ/ντή κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υ.Γ.

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η*
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Συνέδριο «Farm 
to Fork Europe»
στις 21-23 Ιουνίου
Σε µια κρίσιµη στιγµή µε αλλεπάλληλες πιέσεις 
και νέες αναδυόµενες προκλήσεις, που όλοι 
οι εµπλεκόµενοι στον αγροδιατροφικό τοµέα 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική 
τους, η New Ag International και ο Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσµος Βιοδιεγερτών (EBIC) διοργανώνουν , 
στην Αθήνα το ∆ιεθνές Συνέδριο «Farm to Fork 
Europe» µε θέµα «Plant Biostimulants in The 
Global Context». Το Συνέδριο θα γίνει στις 21 – 
23 Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 
Hotel, µε συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης, για τις 
επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στη 
γεωργία και σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, 
καθώς και τον ρόλο των βιοδιεγερτών στη 
σύγχρονη γεωργία. Ο ΣΠΕΛ είναι επίσηµος 
Υποστηρικτικός Φορέας. Για πληροφορίες: 
https://informaconnect.com/farm-to-fork/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Επιστρέφει δια ζώσης η 

∆ιεθνής Έκθεση 
Καινοτοµίας στον 
Αγροδιατροφικό Τοµέα 
Innov-Agri Ondes για δύο 
µέρες στις 7 και 8 
Σεπτεµβρίου στο Παρίσι, 
αυστηρά για επαγγελµατίες. 
Για πληροφορίες στο www.
innovagri.com

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

www. asiafruitlogistica.
com/en/.

Η Ελληνική Ζωοτεχνική 
Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) 
ανακοινώνει τη διεξαγωγή 
του 36ου Ετήσιου 
Επιστηµονικού Συνεδρίου 
της που θα λάβει χώρα στην 
πόλη του Αγρινίου στο 
Παπαστράτειο Μέγαρο, από 
5 έως 7 Οκτωβρίου.

Ηµερίδα για τον κλάδο 
της θρέψης διοργανώνει 
στις 22 Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, 
που συµµετέχει και στην 
29η διεθνή έκθεση της 
Θεσσαλονικής Agrotica.

Oι συνθήκες από το 
µέτωπο της πανδηµίας 
υποχρέωσαν τη µεταφορά 
της πολυαναµενόµενης από 
το κλάδο ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων 
Agrotica να µεταφερθεί για 
τις 20-23 Οκτωβρίου 2022.

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

Στις 8-10 Νοεµβρίου 
πραγµατοποιείται φέτος η 

Gulfood Manufactoring, η 
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β για 
υψηλής αξίας τρόφιµα στο 
Dubai World Trade Centre.

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

Από 24 έως 26 Απριλίου 
2023 στο Μπέρµινχαµ του 
Ηνωµένου Βασίλειου θα 
λάβει µέρος η «Food and 
Drink Expo» για την λιανική 
αγορά και πώληση 
τροφίµων και ποτών.

Επιστρέφει η γιορτή 
µπανάνας Άρβης 
12-14 Αυγούστου 
Μετά από δυο χρόνια απουσίας λόγω πανδηµίας η 
4η γιορτή µπανάνας επιστρέφει από 12 έως 14 
Αυγούστου στην Άρβη Ηρακλείου. Σκοπός της 

εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αρβίτικης 
µπανάνας, η γνωριµία της µε το ευρύ κοινό και 
η ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε 
τους διοργανωτές, το πρόγραµµα της εκδήλωσης 
περιλαµβάνει παραδοσιακή µουσική, λαϊκή βραδιά, 
θεατρικά δρώµενα, έκθεση φωτογραφίας κ.α. ενώ 
κατά τη διάρκεια της γιορτής θα προσφερθούν 
δωρεάν µπανάνες, κοκτέιλ και γλυκά φτιαγµένα από 
τις γυναίκες του χωριού µε βάση την µπανάνα. Όσοι 
επαγγελµατίες ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση 
χώρου στην Γιορτή µπορούν έως τις 15 Ιουλίου να 
επικοινωνήσουν µε την σελίδα της εκδήλωσης στο 
Facebook ή στο τηλέφωνο 6983696714.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καινοτόµες 
ιδέες στον Olive 
Challenge 
έως 18 Ιουλίου
Ο τρίτος ∆ιαγωνισµός 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας, για 
τον ελαιοκοµικό τοµέα, Olive 
Challenge 2022 δέχεται 
µέχρι και τη ∆ευτέρα 18 
Ιουλίου καινοτόµες ιδέες 
και προτάσεις από νέες και 
νέους κάθε ηλικίας (18 και 
άνω) διεκδικώντας διάκριση 
στο διαγωνισµό και τον 
ελαιοκοµικό τοµέα και µια 
θέση στην Επώαση. Στόχος 
η ανάπτυξη και η 
αναβάθµιση του 
ελαιοκοµικού τοµέα, µέσω 
καινοτοµίας, βιώσιµης 
ανάπτυξης και της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας. Το 
χρονοδιάγραµµα προβλέπει 
την κατάθεση αιτήσεων 
συµµετοχής 4/5/2022-
18/7/2022, την αξιολόγηση 
των προτάσεων 19/7 – 
29/7/2022 και την επώαση 
1/9/2022-15/12/2022. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.filaios.org/
draseis/olive-challenge/.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

Από 14 Ιουνίου δηλώσεις 
ζηµιάς λόγω κακοκαιρίας σε 
Ηµαθία και Πέλλα.

Από 15 Ιουνίου έως 30 
Σεπτεµβριου οι δηλώσεις 
Οµάδων για επιδότηση 55% 
σχεδίων µεταποίησης.

Έως 20 Ιουνίου δηλώσεις 
ζηµιάς από χαλαζόπτωση στο 
Αµύνταιο.

Από 21 Ιουνίου αιτήσεις 
αγοράς τρακτέρ, οχηµάτων µε 
ενίσχυση έως ποσοστού 75%.

Παράταση έως 4 Ιουλίου 
αιτήσεων στήριξης για τους 
Γεωργικούς Συµβούλους. 

Από 5 Ιουλίου υποβολές 
αιτήσεων ενίσχυσης για τον 
Πράσινο Αγροτουρισµό.

Μέχρι 15 Ιουλίου ενστάσεις 
κατά των δασικών χαρτών στο 
Ελληνικό Κτηµατολόγιο.

Από 18 Ιουλίου και έως 30 
Σεπτεµβρίου υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραµµα 
Εκσυγχρονισµού του 
Πρωτογενή Τοµέα.

Έως 30 Σεπτεµβρίου 
η κατάθεση δικαιολογητικών 
για αιτήσεις εργατών γης 
από Τρίτες Χώρες.

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Με έµφαση στην 
καινοτοµία η SIAL 
Paris 2022

Η διεθνής έκθεση τροφίµων SIAL 
Paris, το σηµείο – κλειδί για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θα 
λάβει µέρος στις 15-19 Οκτωβρίου 
στο Paris Nord Villepinte της 
γαλλικής πρωτεύουσας, µε τις 
βασικότερες τάσεις στο χώρο 
των τροφίµων και αναζητώντας 
τις σηµαντικότερες καινοτοµίες σε 
όλο τον κόσµο. Η Sial Paris µε θέµα 
«Own the Change», εστιάζει ήδη 
από το 2020 στο να παρέχει όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για τη 
διαµόρφωση της διατροφής του 
µέλλοντος, απαντώντας στις 
προσδοκίες. Φέτος, η έκθεση 
δεσµεύεται µε πλούσιο πρόγραµµα, 
άξιο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
του συνόλου του οικοσυστήµατος 
τροφίµων. Για πληροφορίες 
στο www.sialparis.com.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγ-
γλονουµπια ενός έτους και τριών ετών, πε-
ριοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, 
περιοχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες 
Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

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

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 
γίδια µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και 
Σιµεντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δι-
καιώµατά τους ποσού 50000 ευρώ.
Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρε-
τική κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε 
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση από 20 έως 40 κιλά ζώου βάρους.
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτο-
παραγωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρ-
νάδες και 10 κριάρια, περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.

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

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµα-
σκού.Τηλ.6974/638271.

Πωλούνται 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλο-
νούµπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ 
έκαστη. Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλι-
σµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε 
εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της 
Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβα-
τές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνο-
τροφία, καθετοποίηση,αγροτουρισµό, φω-
τοβολταικά κλπ) email: Info@kosynthos.
gr 

Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια 
περιοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκα-
στο.Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται 370 γίδια στην περιοχή Θή-
βας.Tηλ. 6974/170043.

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

Πωλούνται 100 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής µε τα δικαιώµατά τους ποσού 50.000 
ευρώ.Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µο-
σχάρια ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελλη-
νικά διαβατήρια σε πολύ καλή κατά-
σταση,περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα 
(39.707184, 22.485685), 19.000 τ.µ., 
300 µέτρα φάτσα επί της παραπλεύρου 
της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 
800 µέτρα από τον κόµβο επαρχιακής 
οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτηµέ-
νο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ.6977/277554.

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

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτι-
κό δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού 
Ηµαθίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 6972/622233 και 6972/648989.

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά 
αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 
5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε 
καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Zητείται σύµβουλος ακίνητης περι-
ουσίας από κτηµατοµεσιτική εταιρεία 
ως συνεργάτης σε υποκαταστήµατα. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.6983/717473.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων 
για πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, πε-
ριφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο 
Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός 
σχεδίου πόλεως µε απεριόριστη θέα.
Τηλ.6988/887113.

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων 
ελαφρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε 
καλλιέργεια καθώς και για φαρµακευτικά 
φυτά στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙ-
ΠΕ Κιλκίς. Τηλ.6949/474535.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο 
δήµο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευ-
ρώ. Τηλ.6942/226598.

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορ-
τολιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανία.Τηλ.6906/432076.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύ-
νολο 760τµ, σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύ-
µα και νερό, περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 
στρεµµάτων εξαιρετικής προβολής στον 
επαρχ. ∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνί-
ας σε καλό υπέδαφος,µε υποσταθµό της 
∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολταικά, καλλιέρ-
γειες, εκµετάλευση. Τιµή αναλόγως µίσθω-
σης. Τηλ.6972/869236.

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

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 2 εκτάσεις 100 στρεµµά-
των σε καλή τιµή καλλιεργήσιµα σε άρι-
στη τοποθεσία στο δήµο Μεσολογγίου.
Τηλ.6985/858698.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 
τµ, στο 21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός 
σχεδίου, εντός ζώνης.Τηλ.6978/903760.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα 
χωράφια. Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµά-
των) .Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, 
προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέ-
τρων, τεµάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.Τηλ.6942/226598.

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κοπής 
5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6974/567958. 

Πωλείται τρακέρ FIAT 1300 DT µε 
1300 ώρες εργασίας, περιοχή Φαρσά-
λων, τιµή 8.300 ευρώ. Κος Αλέξανδρος.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρ-
πών 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-ανα-
βατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο 
το σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τι-
µή 1000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορ-
µπά επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2200 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστά-
βαρο τιµή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται φρέζα µε 3 σειρές.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο κου-
βούκλιο εργοστασιακό.Τηλ.2310/711320.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 
1000αρι και ένα φρεζακι Husqvarna.Πε-
ριοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατρο-
πή και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγο-
ρης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάι-
σµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δι-
σκοσβάρνα,καλλιεργητής βάµβακος,σκα-
λιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµα-
τος και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για 
µικρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµι-
κών προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονί-
κη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την 
υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων 
της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά 
- απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

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

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

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλ-
βανιζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 
64 µέτρων, 196 θέσεων σχεδόν καινού-
ριες στο Ευπάλιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευ-
ρώ.Τηλ.6932364640 2108137514.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 
6973/697961.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη 
κατάσταση.Tηλ.6978/554824.

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 τσιγκέλια, 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 δίσκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και κα-
λαµποκιού µάρκας monocent. Έτος κατα-
σκευής 2000. Τηλ.6972/872921.

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων 
επισκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι δι-
πλό κοχλία 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 ιταλι-
κή 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 Νε-
µέας.Τηλ.6977/394031.

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρ-
κας καρτέλ και φρέζα δενδροκοµική συρό-
µενη.Τηλ. 6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, 
άροτρο 3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, 
πνευµατική µηχανή Pneumasem,σκαλι-
στήρι 5σειρο Gaspardo, σφυρόµυλος για 
τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

Πωλείται σποροδιαλογέας(3ωρη 
το διπλό) Pepcos K531 αδούλευτο.
Τηλ.6937/313613.

Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz 
Fahr 1600, Τιµή 10.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα 
φορτηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,πε-
ριοχή, περιοχή Κιλκίς.Τηλ.6973/492214.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, 
τιµή 6.500 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

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

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κοινωνι-
κές και οικονοµικές αλλαγές όπως η 
παγκοσµιοποίηση και η αστικοποίη-
ση έχουν επηρεάσει τις αγροτικές πε-
ριοχές της Ευρώπης, οδηγώντας κά-
ποιες σε µείωση πληθυσµού και γή-
ρανση. Εσχάτως και η πανδηµία, µε 
τον ασύµµετρο αντίκτυπό της στα ευ-
ρωπαϊκά εδάφη, έχει προσθέσει αβε-
βαιότητα στους πληθυσµούς της υ-
παίθρου συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσβασης σε υγειονοµική περίθαλ-
ψη και κοινωνικές υπηρεσίες.

Σηµειωτέον ότι στις αγροτικές πε-
ριοχές της ΕΕ ζουν περίπου 140 εκατ. 
άνθρωποι, που αντιπροσωπεύουν το 
30% του πληθυσµού και πάνω από 
το 80% της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτό, µε στόχο οι α-
γροτικές περιοχές να καταστούν ι-
σχυρότερες και ανθεκτικές έως το 
2040 η Κοµιισόν εκπόνησε τον Ιού-
νιο του 2021, ένα µακροπρόθεσµο 
όραµα για τις επόµενες δυο δεκαετί-
ες. Μάλιστα, στις δράσεις για την έ-
ρευνα και την καινοτοµία για τις α-
γροτικές κοινότητες, εντάσσεται και η 
πρωτοβουλία Startup Village Forum 
που στοχεύει στη συγκέντρωση γνώ-
σεων και πληροφοριών σχετικά µε 
τις προκλήσεις και τις δυνατότητες 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων της 
υπαίθρου και πως αυτές µπορούν να 
επωφεληθούν κάνοντας πράξη την 
έννοια του «έξυπνου χωριού».

Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων και 
η συνεργασία πραγµατοποιείται επί 
του παρόντος στο πλαίσιο των «Ε-
θνικών Αγροτικών ∆ικτύων» (∆ί-
κτυα ΚΑΠ), συµπεριλαµβανοµένης 
της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινο-
τοµίας «Γεωργική παραγωγικότητα 
και βιωσιµότητα» (EIP-AGRI) και το 
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Αγροτι-

κή Ανάπτυξη (ENRD).
Το ετήσιο Startup Village Forum, η 

πρώτη έκδοση του οποίου θα πραγ-
µατοποιηθεί µέσα στο 2022 στοχεύει:

 να υποστηρίξει την περαιτέρω α-
νάπτυξη των οικοσυστηµάτων αγρο-
τικής καινοτοµίας

 να εντοπίσει και να αναλύσεις 
τους παράγοντες που πυροδοτούν την 
καινοτοµία στις αγροτικές περιοχές

 να συνδέσει παράγοντες αγροτι-
κής καινοτοµίας σε ολόκληρη την ΕΕ 
µε έµφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σύνδεση
Το ετήσιο Startup Village 

Forum συνδέει παράγοντες 
αγροτικής καινοτοµίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ µε έµφαση 
στις νεοφυείς επιχειρήσεις

Εκτενείς καθαρισµοί
δασικών περιοχών
Σε περισσότερες από 60 δασικές 
περιοχές σε όλη τη χώρα, µεταξύ 
αυτών ο Υµηττός, το Σέιχ-Σου, ο 
Πόρος, το Προκόπι στη Β. Εύβοια, 
το Κάτω Νευροκόπι, ο Αίνος της 
Κεφαλλονιάς, η Στροφυλιά στην 
Ολυµπία, γίνονται προληπτικοί 
καθαρισµοί, συντηρούνται δασικοί 
δρόµοι και ανοίγονται αντιπυρικές 
ζώνες. Το Εθνικό Πρόγραµµα 
Προστασίας ∆ασών «Antinero» 
ύψους 72 εκατ. ευρώ, εκτείνεται 
σε έκταση 77.000 στρεµµάτων.

Οι Μάγια είχαν θεό
του καλαµποκιού
Ο αραβόσιτος, ή καλαµπόκι, δεν 
ήταν µόνο µια σηµαντική πηγή 
τροφής για τους Μάγια, έπαιζε και 
θεµελιώδη ρόλο στις πεποιθήσεις 
τους. Αυτό αποδεικνύει η 
αρχαιολογική σκαπάνη του Μεξικού, 
όπου το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
(INAH) αποκάλυψε ότι αρχαίο 
πρόσωπο που ανήκε σε άγαλµα 
1.300 ετών απεικόνιζε έναν νεαρό 
Χουν Χουνάχπου, τον θεό του 
καλαµποκιού των Μάγια.

Σµήνη ακρίδων στην 
Ανατολική Ροδόπη
Σµήνη ακρίδων καταστρέφουν 
εκτάσεις µε καλλιέργειες στην 
Ανατολική Ροδόπη, συγκεκριµένα 
στους οικισµούς Κρωβύλη, 
Ασκητές και Σάππες. Μάλιστα, 
τα εν λόγω έντοµα στο πέρασµά 
τους, όπως λένε αγρότες και 
τοπικοί φορείς δεν αφήνουν 
τίποτα  από χλωρά και νεαρά 
φυτά, είτε είναι βαµβάκι, καπνός, 
µηδική-τριφύλλι-, σιτηρά, 
κηπευτικά, ενώ ο κανονισµός 
ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τη ζηµιά.

Το Ελαιοπουλάκι σε 
συνέδριο Παιδιατρικής
Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, που φέτος 
συµπληρώνει 60 χρόνια ενεργής 
παρουσίας στην πτηνοτροφία, 
συµµετείχε στο 60ο Πανελλήνιο 
Παιδιατρικό Συνέδριο της 
Θεσσαλονίκης. Εκεί, η 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ έκανε διάλεξη µε 
θέµα «Κοτόπουλο: ένα λειτουργικό 
τρόφιµο, σύµµαχος στην υγεία» 
µιλώντας για τη διατροφική αξία 
των πουλερικών ευρύτερα, αλλά 
και τα διατροφικά οφέλη που έχει 
το προϊόν της, το Ελαιοπουλάκι. 

Στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν περίπου 140 εκατ. άνθρωποι, που 
αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσµού και πάνω από το 80% της ευρωπαϊκής επικράτειας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Καλούνται νεοφυείς
για ζωντάνεμα χωριών
Το σχέδιο Startup Village Forum της Κομισιόν φιλοδοξεί μέσα στην 
επόμενη 20ετία να καταστεί η αγροτική ύπαιθρος ξανά βιώσιμη

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο,τιµή 3.000 ευρώ.
Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται τουρµπίνα Μ103 Clayson, τιµή 
3.000 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 
δίσκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο ψιλοστάβαρο 12αρι,Τιµή 
300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE 
πλάτος κοπής 2.80 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίπ-
πων,πλατφόρµα µονή µε διπλά λάστι-
χα,σπαρτική  µηχανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα 
για παρτικόφ,20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 
σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck γωνίες και 
συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµο-
κού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δίσκων 
και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 
6937/313613.

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκά-
λα που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,πε-
ριοχή Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter 
για χρήση µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.
Τηλ.6943/877756.

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέ-
τρα πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι, δι-
πλά λάστιχα.Τηλ.6975/107709.

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα 
για ηλιόσπορο, βαµβάκι, καλαµπόκι, περιοχή 
Σερρών.Τηλ.6937/253885.

Πωλείται φρέζα Κωνσταντινίδη µε πλάτος 
2,10µ.Τηλ.6972/687368.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων, 
αλέτρι 4υνο Γκλαβάν, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28αρα,ρίπερ και ραντιστικό 600αρι.
Τηλ.2310715037.

Πωλείται χαρτοδεκτική πρέσα Welger 61 
και χαρτοκοπτικό πολύδισκο ιταλικό πλάτος 
κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. 
Τηλ. 6974426911

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 
τηλέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, 
δυναµικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα 
σε καλή κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Τώρα πιάστε
τον Ολλανδό
Πανέτοιμος ο Φερστάπεν για τον Καναδά

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ολοταχώς για το back to back στις 
κατακτήσεις πρωταθληµάτων ο-
δεύει ο Μαξ Φερστάπεν, µε τον 
Ολλανδό οδηγό να έχει καταφέ-
ρει να χτίσει σερί νικών, την ώ-
ρα που η Ferrari έχει χάσει τα πα-
τήµατά της. Αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο, η Formula 1 επιστρέφει έ-
πειτα από απουσία δύο ετών στον 
Καναδά, όπου στις 19 Ιουνίου θα 
διεξαχθεί ο 9ος γύρος της χρο-
νιάς. Προς το παρόν την κούρσα 
στην κορυφή οδηγεί η Red Bull 
µε τους Φερστάπεν (150 βαθµοί) 
και Σέρτζιο Πέρεζ (129). Την ίδια 
ώρα ο Σαρλς Λεκλέρκ βρίσκεται 

στην τρίτη θέση µε 116 βαθµούς, 
που ελπίζει να επιστρέψει στο δρό-
µο των επιτυχιών αν θέλει να δι-
εκδικήσει τον τίτλο µε αξιώσεις. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, η Κό-
στα Ρίκα εξασφάλισε την πρόκρι-
ση στο Μουντιάλ του Κατάρ και 
συµπληρώθηκε το παζλ του κο-
ρυφαίου ραντεβού. Από τους ο-
κτώ οµίλους της τελικής φάσης 
που προέκυψαν από την κλήρω-
ση ξεχωρίζουν ο πέµπτος µε Ισπα-
νία, Γερµανία, Ιαπωνία, Κόστα Ρί-
κα, ο τρίτος µε Αργεντινή, Μεξι-
κό, Πολωνία, Σαουδική Αραβία 
και ο δεύτερος µε Αγγλία, ΗΠΑ, 
Ιράν, Ουαλία. Υπενθυµίζεται ότι 
το Μουντιάλ θα κάνει πρεµιέρα 
στις 21 Νοεµβρίου 2022. 

Τη Μακάµπι Χάιφα θα αντιµετωπίσει ο Ολυµπιακός 
στα πλαίσια του 2ου προκριµατικού του Τσάµπιονς 
Λιγκ, µε το πρώτο µατς να διεξάγεται στο Ισραήλ 
στις 19 ή 20 Ιουλίου. Από την άλλη, τη Λέφσκι 
Σόφιας από τη Βουλγαρία θα αντιµετωπίσει 
ο ΠΑΟΚ και τη Γκόµελ από τη Λευκορωσία 
ο Άρης στον 2ο προκριµατικό του Conference. 

Η κλήρωση για 
τα ευρωπαϊκά ματς  

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

Τένις (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) 

Αγώνας 12.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Αγώνας 14.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Στίβος (Diamond League-Παρίσι)

Αγώνες 22.00 ΕΡΤ3

Formula 1 (Καναδάς)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 22.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) 

Αγώνας 11.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Αγώνας 13.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Formula 1 (Καναδάς)

Αγώνας 20.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Τένις (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) 

Αγώνας 12.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Αγώνας 14.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Στίβος (Diamond League-Παρίσι)

Αγώνες 22.00 ΕΡΤ3

Formula 1 (Καναδάς)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 22.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) 

Αγώνας 11.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Αγώνας 13.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Formula 1 (Καναδάς)

Αγώνας 20.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 18 Ιουνίου

Κυριακή 19 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Καινούργιο 
εθνικό απόθεμα 
χτίζει η αναβίωση 
του Omnibus  

Ζητείται    
διαδικασία για 
νέα διπλώματα 
οδηγών τρακτέρ 

Ηλεκτρικοί 
φράχτες στα  
βοσκοτόπια και 
κοπριά στα χωράφια

Νέα πρόταση για Λέβα
Επιστρέφει για τον Λεβαντόφσκι 
η Μπαρτσελόνα. Η Μπάγερν 
Μονάχου απέρριψε την πρώτη 
πρόταση των Καταλανών, η οποία 
κυµαινόταν στα 32 εκατ. ευρώ 
και ξεκαθάρισε πως δεν θα 
παραχωρήσει τον βασικό της 
σέντερ φορ για λιγότερα από 50 
εκατ. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της «Sport», οι «Μπλαουγκράνα» 
είναι έτοιµοι να καταθέσουν 
νέα βελτιωµένη πρόταση. 

Επιστρέφει η Γουίλιαµς
Τη µεγάλη επιστροφή της στους 
αγωνιστικούς χώρους και στο 
Wimbledon σχεδιάζει η Σερένα 
Γουίλιαµς. Η θρυλική Αµερικανίδα 
τενίστρια ανέβασε στον προσωπικό 
της λογαριασµό στο instagram 
φωτογραφία όπου φοράει λευκά 
(σήµα κατατεθέν του Wimbledon) 
γράφοντας «θα σας δω εκεί». 
Η Γουίλιαµς έχει κατακτήσει 
το Wimbledon 7 φορές.

Ψάχνει παίχτες η ΑΕΛ
Αναγκασµένη να στραφεί κυρίως 
σε νεαρούς παίκτες και επιλογές 
value for money είναι η θεσσαλική 
ΑΕΛ. Μία τέτοια περίπτωση 
σύµφωνα µε την αθλητική 
εφηµερίδα Sportime είναι ο 
Βλάσης Ανδρικόπουλος. Την 
σεζόν 2021-2022 είχε 28 
συµµετοχές µε την Επισκοπή 
και οι εµφανίσεις του έκαναν τους 
Θεσσαλούς να του χτυπήσουν την 
πόρτα. Ωστόσο, όµως, ο ίδιος 
φαίνεται να ψάχνεται για οµάδα 
πρώτης κατηγορίας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ 25 ΊΟΥΝΊΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
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Σθεναρές αντιστάσεις στην πτώση παρου-
σιάζει η διεθνής τιμή βάμβακος σε μια συ-
γκυρία κατά την οποία οι περισσότεροι χρη-
ματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν σημα-
ντικές απώλειες. Στο μεταξύ το δολάριο ε-
νισχύθηκε περαιτέρω έναντι του ευρώ, με 
την ισοτιμία να γράφει τα 1,04 έναντι των 
1,07 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, μια 
εξέλιξη που έρχεται να ευνοήσει τις ελλη-
νικές τιμές που για το σύσπορο διαμορ-
φώνονται περίξ των των 88 με 89 λεπτών. 

Ο πρώτος λόγος αντίστασης στην πτώ-

ση, στον οποίο ανατρέχουν οι επενδυτές έ-
γκειται στις εκτιμήσεις παραγωγής και κα-
τανάλωσης του USDA για τη νέα σοδειά, 
που ισορροπούν στα 121 εκατ. δέματα και 
για τα δύο πεδία. Ρόλο καταλύτη θα παί-
ξουν τα τελικά αποθέματα της τρέχουσας 
εμπορικής περιόδου, τα οποία το USDA ε-
κτιμά μειωμένα κατά 47.000 δέματα. Αυ-
τό μένει να επικυρωθεί από την πραγματι-
κότητα, αφού σε ένα σενάριο ύφεσης, δεν 
αποκλείεται η ισορροπία προσφοράς και 
ζήτησης να ανατραπεί απροειδοποίητα. 

Ελεγχόμενη προσγείωση στο βαμβάκι 
 Τα θεμελιώδη στηρίζουν το προϊόν κατά τις διορθώσεις των αγορών
 Η ενδυνάμωση του δολαρίου ευνοεί τις ελληνικές τιμές στο σύσπορο
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Σ
την ελληνική αγορά για τα σκληρά 
σιτάρια, εκτός από την ποιότητα, φαί-
νεται πως οι βροχές μείωσαν και τις 
αποδόσεις στα χωράφια. Ειδικά βάρη 

και υαλώδη είναι σε χαμηλά επίπεδα και στο 
εμπορικό κομμάτι δεν έχουμε δραστηριότητα, 
καθώς υπάρχει μεγάλο ρίσκο στη δέσμευση. Σε 
1-2 εβδομάδες θα δούμε νέες πωλήσεις / εξα-
γωγές. Αναφορικά με τις υπάρχουσες προπω-
λήσεις ήδη διακρίνεται μια δυσκολία κάλυψης, 
καθώς οι τιμές παραγωγού βρίσκονται προς τα 
48 λεπτά το κιλό, ενώ οι προπωλήσεις είχαν γί-
νει στα 508-515 ευρώ ο τόνος Fob λιμάνι μας. 

  Η ζήτηση για βαμβάκι έχει μειωθεί σημα-
ντικά και είναι λογικό καθώς οι κλώστες βλέ-
ποντας την κατάσταση ρευστή κάνουν ένα βή-
μα πίσω. Το χρηματιστηριακό πριμ έχει αρχί-
σει να πιέζεται θεωρητικά, αφού δουλειές δεν 
γίνονται και οι ελπίδες για καλύτερες τιμές στο 
σύσπορο πέφτουν μόνο στο ισχυρό δολάριο. 
Αν οι βάσεις και το χρηματιστήριο συνεχίσουν 
να πιέζονται, το ισχυρό δολάριο θα μπορέσει 
μόνο να μετριάσει την πτώση. Θεωρητικά η νέα 
σοδειά κυμαίνεται στα 131 σεντς ανά λίμπρα.

  Η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό 
με τους καύσωνες του Μαΐου προβλέπεται να 
επιφέρουν μείωση στην παραγωγή αραβόσι-
του για το 2022-2023 κατά περίπου 2 εκατ. τό-
νους στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Αντίστοιχα και το Διεθνές Συμβουλί-
ου Σιτηρών (IGC) προβλέπει μείωση της παγκό-
σμιας παραγωγής στους 1.183,8 εκατ. τόνους 
(-2,5 % σε ετήσια βάση). Με μειωμένες διαθέ-
σιμες ποσότητες και υψηλές τιμές, η κατανά-
λωση αραβοσίτου αναμένεται να μειωθεί κατά 
0,6 % από τους 1.200 εκατ. τόνους, συμπεριλαμ-
βανομένων 710,2 εκατ. τόνων για ζωοτροφές.

Οι βροχές έκοψαν 
πωλήσεις σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

19/04

583,64

25/04

580,36

03/05 08/06

558,78

543,23
557,55

16/06

Ιούλιος
Τα συμβόλαια Ιουλίου 2022 

ενισχύθηκαν στον απόηχο και μιας 
ανοδικής για το βαμβάκι έκθεσης 

του USDA, στα 146,3 σεντς

Commodity
Το βαμβάκι είναι στα πρώτα 
αγροτικά commodities που 
συγχρονίζονται με το κλίμα 

στην οικονομία

Τέξας
Στο Τέξας, παρά τις πρόσφατες 

βροχές, εξακολουθεί να υφίσταται 
πρόβλημα ξηρασίας, ειδικά ενόψει 

ενός θερμού καλοκαιριού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

430

387

144,34

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

124

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

119

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

120

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

119

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

12/05 19/05

547 550 560 570

367
412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

570

16/06

348

570

Προπωλήσεις 
σύσπορου 
(λεπτά το κιλό)

Μαΐου  99,5 

Ιουνίου  88-89 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Υπό το φόβο της παγκόσµιας ύφεσης το βαµβάκι

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
119,30 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

357

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

348

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,33

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ

∆είχνει αντιστάσεις το 
χρηµατιστήριο βάµβακος στη 
γενικευµένη πτώση των αγορών, 
ωστόσο.

Την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται 
να ανανεώσει τις τιµές της η αγορά 
της Φότζια, µε την τιµή των 570 να 
αφορά στην προηγούµενη περίοδο.

Σε στενό εύρος κινείται η αγορά 
καλαµποκιού της Ευρώπης, µε τα 
συµβόλαια νέας σοδειάς να 
διαµορφώνουν τα 336 ευρώ ο τόνος. 

Ανακάµπτει µε 3 ευρώ ο τόνος 
η τιµή του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, µε ηµεροµηνία 
παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,33 ευρώ το κιλό η µέση 
τιµή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά 
να κολλάει σε ένα στενό εύρος.  

16
ΙΟΥΝ
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450

400

350

300

250
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¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00
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IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
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IΑΝ
16

ΑΠΡ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒ
16

ΙΟΥΝ
16

IΑΝ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒ
16

ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪ
16

ΜΑΪ
16

ΜΑΪ
16

ΙΟΥΝ
16

ΜΑΡ
16

ΦΕΒ
16

ΑΠΡ
16

ΜΑΪ
16

ΙΟΥΝ
16

ΜΑΡ
16

ΦΕΒ
16

ΑΠΡ
16

ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με δεδοµένη ζήτηση και συγκρατηµέ-
νη προσφορά σε Ελλάδα και Ιταλία, 
ειδικά στις καλές ποιότητες, η αγορά 
σκληρού σίτου έχει πατήσει τα 50 λε-
πτά το κιλό στην πρώτη κατηγορία και 
πλέον αναµένει νέες κατευθύνσεις α-
πό τη γειτονική χώρα, όπου στις αρ-
χές της περασµένης εβδοµάδας ξεκί-
νησε ο αλωνισµός, µε αποδόσεις µει-
ωµένες έως και 30%.

Μεσοσταθµικά, το αγροτικό λόµπι 
της Ιταλίας υπολογίζει πως η φετινή 
σοδειά θα είναι µειωµένη κατά 15% συ-
γκριτικά µε τους 4,07 εκατ. τόνους που 
συγκοµίστηκαν πέρυσι. Σ’ αυτή τη συ-
γκυρία, τα εµπορικά κέντρα τα οποία 
«εµπλέκονται» στα πρώτα αλωνίσµατα 
(Φότζια, Μπάρι και Νάπολι) έχουν «µη-
δενίσει» τον πίνακα τιµών. Στο µετα-
ξύ, στην αγορά του Μιλάνου, όπου υ-
πάρχει ανανέωση στη λίστα τιµών, τα 
σκληρά από χώρες της ΕΕ φτάνουν τα 
557 ευρώ, ενώ για εκτός ΕΕ παραγω-

γές (Καναδάς) η τιµή διαµορφώνεται 
στα 630 µε 640 ευρώ ο τόνος. Στον δε 
Καναδά, οι τιµές για τα περσινά απο-
θέµατα αγγίζουν τα 580 ευρώ ο τόνος 
(spot τιµή), κάτι που καθιστά µη αντα-
γωνιστικά τα αποθέµατα της χώρας έ-
ναντι της φρέσκιας ελληνικής σοδειάς, 
δεδοµένου του κόστους των µεταφο-
ρικών. Στη Γαλλία, η τιµή έχει σταθε-
ροποιηθεί εδώ και δύο εβδοµάδες στα 
500 ευρώ ο τόνος.  

Στην εγχώρια αγορά, ΑΣ Ενιπέα στα 
Φάρσαλα και ΘΕΣγη ανακοίνωσαν πα-
ραλαβές σκληρού σίτου µε 48 λεπτά το 
κιλό, δίνοντας τη δυνατότητα ανοιχτής 
τιµής για φιξάρισµα σε δεύτερο χρόνο 
(30 Νοεµβρίου 2022 ο Ενιπέας και 15 
Σεπτεµβρίου ο ΘΕΣγη). Η εικόνα της 
αγοράς, δείχνει ότι δεν διαφαίνεται 
κίνδυνος για υποχώρηση των τιµών, 
ωστόσο µια περαιτέρω ενίσχυσή τους 
θα εξαρτηθεί από την εκτός Ευρώπης 
εικόνα αποδόσεων.

Φρένο από Κογκρέσο µετά το 2023
Στη συγκρατηµένη εκτίµηση ότι ο 

υφιστάµενος ανοδικός κύκλος στις α-
γορές αγροτικών εµπορευµάτων δεν 
θα διαµορφώσει νέα επίπεδα προχώ-
ρησε η οικονοµική υπηρεσία του Κο-
γκρέσου σε πρόσφατη έκθεσή που θέ-
λει τις τιµές στα βασικά αγροτικά εµπο-
ρεύµατα να διορθώνουν από την περί-
οδο 2023-2024. Οι εκτιµήσεις του Κο-
γκρέσου για τις τιµές του 2031 είναι 
3,90 δολάρια ανά µπούσελ για το κα-
λαµπόκι, 10 δολάρια ανά µπούσελ για 
τη σόγια και 5,15 δολάρια ανά µπούσελ 
για το σιτάρι ως το 2031, επίπεδα αρκε-
τά χαµηλότερα από τα σηµερινά, δηλα-
δή 7,62 δολάρια στο καλαµπόκι, 16,5 
στη σόγια και 10,4 στο µαλακό σιτάρι.

Πατηµένα τα 50, στις αποδόσεις πιθανή άνοδος
 AΣ Ενιπέα στα Φάρσαλα και ΘΕΣγη ανακοίνωσαν παραλαβές σκληρού σίτου µε 48 λεπτά το κιλό
 Mείωση αποδόσεων 30% στις πρώτες κοπές στην Ιταλία, µεσοσταθµικά -15% βλέπει η Coldiretti

Τα 42 λεπτά στον παραγωγό 
ανακοίνωσε η ΕΑΣ Νάξου για 
τις παραλαβές πατάτας στα 
συσκευαστήριά της, την ώρα 
που το εµπόριο του νησιού 
ακούγεται ότι θα κινηθεί σε 
ελαφρώς χαµηλότερα 
επίπεδα. Η εξέλιξη της αγοράς 
έρχεται να διαψεύσει τις 
προσδοκίες των παραγωγών, 
η οποίες ήταν µεγάλες έπειτα 
από τις πρώτες εµπορικές 
πράξεις της ανοιξιάτικης 
συγκοµιδής που έγραψαν 70 
µε 80 λεπτά. Από την άλλη, η 
αιγυπτιακή πατάτα φτάνει στον 
Πειραιά µε 42 λεπτά περίπου, 
αν και η τάση τελευταία είναι 
πτωτική, αφού όσο 
λιγοστεύουν τα αποθέµατα της 
χώρας, εξαντλούνται και οι 
διαθεσιµότητες. Η συγκυρία 
δείχνει καλύτερη για τις 
σπούντες της Βοιωτίας που 
ξεκινούν προς το τέλος του 
µήνα. Οι οργανωµένοι 
παραγωγοί στοχεύουν σε 
παραδόσεις στην Αθήνα µε 
τιµή συσκευασµένης πατάτας 
στα 50 µε 55 λεπτά το κιλό.  

ΜΕ 42 ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ  
Η ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ, 
ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια µε 
σκοπό να τιθασευόσουν τον πληθωρισµό, ακόµα κι αν 
αυτό οδηγήσει πρόσκαιρα τις οικονοµίες σε ύφεση. 
Η αντιστροφή της πορείας του πληθωρισµού και οι 
συνθήκες ύφεσης της παγκόσµιας οικονοµίας δεν θα 
αφήσει περιθώρια στα εµπορεύµατα να διατηρήσουν 
τα σηµερινά υψηλά επίπεδα. Σε τέτοιο περιβάλλον 
είναι επόµενο τα κλωστήρια να προβαίνουν µόνο 
στις εντελώς απαραίτητες αγορές. Στην κίνα ήδη 
συζητείται η µείωση των εισαγωγών ίνας. Πρέπει 
πάντως να σηµειωθεί ότι υποβόσκει αναθεώρηση 
της παγκόσµιας κατανάλωσης προς τα κάτω.

ΝEA ΥOΡKH
Το µόνο θετικό των ηµερών είναι η ισχυροποίηση 
του δολαρίου, το οποίο βελτιώνει τις τιµές που 
λαµβάνουµε σε ευρώ. Κατά τα άλλα η ζήτηση έχει 
µειωθεί σηµαντικά και η προοπτική της παγκόσµιας 
ύφεσης θα κάνει ακόµα πιο διστακτικούς τους 
αγοραστές. Έχει αρχίσει να διακρίνεται πίεση στο 
πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών, το ύψος του 
οποίου δεν γνωρίζουµε που βρίσκεται, καθώς δεν 
σηµειώνονται νέες πωλήσεις. Πιθανή αναθεώρηση 
της παγκόσµιας κατανάλωσης χαµηλότερα, µπορεί 
να µην µας επηρεάσει καθώς θα έχει πουληθεί/
φορτωθεί το µεγαλύτερο µέρος της σοδειάς µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆εν διαφαίνεται κίνδυνος για 
υποχώρηση των τιµών σκληρού. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Στην περίπτωση της 

ανοιχτής τιµής, ο ΘΕΣγη 

πληρώνει προκαταβολή 

30 λεπτά και φιξάρισµα έως 

15 Σεπτεµβρίου 

Συνεδρίαση 15/06/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 117,92 -2,73

Μάρτιος ‘23 113,55 -2,49
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Παρασκευή
10/06

Πέµπτη
09/06

Τρίτη
14/06

Πέµπτη
13/01
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Συγκρατηµένη αισιοδοξία επικρα-
τεί µεταξύ των παραγωγών για τη 
φετινή εµπορική περίοδο στο επι-
τραπέζιο ροδάκινο. Το λίγο σε πο-
σότητα χνουδωτό πρώιµο ροδάκι-
νο που συγκοµίστηκε από τις 25 
Μαΐου και απευθύνεται κυρίως στο 
εγχώριο καταναλωτικό κοινό, ε-
µπορεύεται αυτές τις µέρες µε τι-
µές από 70 έως 80 λεπτά, περίπου 
10 λεπτά χαµηλότερα από πέρυσι, 
λόγω της µειωµένης ζήτησης και 
του χαµηλού καταναλωτικού ενδι-
αφέροντος λόγω του µικρού του 
µεγέθους. Βέβαια, να σηµειωθεί 
ότι οι ποσότητες είναι εξαιρετικά 
περιορισµένες λόγω των απωλει-
ών από τους παγετούς που κόστι-
σαν έως και το 90% της σοδειάς σε 
ορισµένα κτήµατα µε πρώιµες ποι-
κιλίες όπως Early Bomba, Lolita, 
Francoise, Queen Crest. 

Το στοίχηµα της φετινής χρο-
νιάς αναµένεται να κερδηθεί στις 
εξαγωγές το επόµενο δίµηνο όταν 
και θα συγκοµιστούν οι µεσοπρώι-
µες ποικιλίες, µε τους παραγωγούς 
να µιλούν ήδη για κρούσεις από 
εµπόρους της ∆υτικής Ευρώπης, 
και δη της Ισπανίας, όπου η πα-
ραγωγή είναι µειωµένη 54% λό-
γω των πρόσφατων θεοµηνιών. 

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι πρώ-
τες κοπές νεκταρινιών σε ποικι-
λίες όπως Big Bang, Big Heaven 
και Big Top, κλπ. στην ελληνική 
περιφέρεια, µε τιµή παραγωγού 
στο 1 ευρώ όπως µεταφέρει στην 
Agrenda ο Βασίλης Μπουγάς, υ-
πεύθυνος πωλήσεων του ΑΣΕΠΟΠ 

Νάουσας. Την ίδια στιγµή, το δρό-
µο για το εξωτερικό βρίσκουν οι 
πρώτοι τόνοι ροδάκινων κατά το 
πρώτο 10ήµερο του Ιουνίου µε τα 
φορτία να ανέρχονται σε 2.291 τό-
νους (+25,4% σε σχέση µε πέρυσι).

Καλή παραγωγή 
µε εξαγωγικές ευκαιρίες

Μία «φυσιολογική» παραγωγικά 
χρόνια αναµένεται στο ροδάκινο, 
στα πρότυπα του 2019, µε τις συ-
γκυρίες να δηµιουργούν πληθώ-
ρα εξαγωγικών ευκαιριών. Συνο-
λικά η ευρωπαϊκή παραγωγή ρο-
δάκινων και νεκταρινιών αναµέ-

νεται να επανέλθει εν µέρει από 
τα χαµηλά του 2021, ωστόσο θα 
παραµείνει κάτω από τον µέσο ό-
ρο της πενταετίας. Αναλυτικότερα 
όπως παρουσιάστηκε στην έκθε-
ση Medfel, η ισπανική παραγωγή 
δεν θα ξεπεράσει τους 845.000 τό-
νους, µειωµένη 53,8% από το 2021 
(1.300.000 τόνοι), η Γαλλία ανα-
µένει παραγωγή 197.000 τόνων 
έναντι 164.000 τόνων του περα-
σµένου έτους, στη γειτονική Ιταλία 
η ροδακινοπαραγωγή θα επιστρέ-
ψει σε φυσιολογικά επίπεδα γύ-
ρω στους 1,08 εκατ. τόνους (+43% 
σε σχέση µε το 2021), ενώ η χώρα 
µας υπολογίζεται ότι θα ξεπερά-
σει τους 700.000 τόνους, µε άνο-
δο 70% σε σχέση µε τη λειψή πα-
ραγωγή του 2021 (410.000 τόνοι).

Εκτός απροόπτου η συνολική 
προσφορά ροδάκινων θα παρα-
µείνει σε επίπεδα που η ευρω-
παϊκή αγορά µπορεί να διαχειρι-
στεί, δίνοντας ικανοποιητικές τι-

µές στους παραγωγούς όπως ε-
πεσήµαναν οι ειδικοί στα πλαί-
σια της ετήσιας σύσκεψης της Ο-
µάδας Εµπειρογνωµόνων για τα 
πυρηνόκαρπα του Παρατηρητηρί-
ου της Αγοράς της ΕΕ µέσω τηλε-
διάσκεψης την 1η Ιουνίου. 

Επισηµάνθηκε ωστόσο πως υ-
πάρχουν δύο κίνδυνοι που µπο-
ρεί να ανατρέψουν αυτή την κα-
τάσταση. Ο ένας είναι η ανεύθυ-
νη πρακτική των µεγάλων αλυσί-
δων σούπερ µάρκετ να χρησιµο-
ποιούν επιθετικές τακτικές µάρ-
κετινγκ ρίχνοντας πολύ τις τιµές 
στα αγροτικά προϊόντα και ο δεύ-
τερος η πιθανή µαζική είσοδος 
πυρηνόκαρπων από την Τουρ-
κία στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κα-
τάσταση της ρωσικής οικονοµί-
ας και o αποκλεισµός της από το 
σύστηµα SWIFT έχει δυσκολέψει 
τις συναλλαγές Ρωσίας-Τουρκίας 
και υπάρχει ο φόβος οι Τούρκοι 
να στραφούν στην ευρωπαϊκή α-
γορά πιέζοντας τις τιµές προς τα 
κάτω. Η τούρκικη παραγωγή ρο-
δάκινων ξεπερνά σε φυσιολογι-
κές χρονιές τους 600.000 τόνους.

Λίγα φέτος τα Early Bomba, Lolita, Francoise
Πράξεις µε 80 λεπτά στο πρώιµο ροδάκινο 
Δυναµικό ξεκίνηµα για τις εξαγωγές την τρέχουσα εµπορική περίοδο

Μία κατάσταση τελείως δια-
φορετική, ένα µήνα µετά την 
έναρξη της συγκοµιδής στο 
κεράσι, περιγράφουν στην 
Agrenda παραγωγοί από την 
Κεντρική Μακεδονία. Οι τιµές 
παραγωγού παρουσιάζουν πε-
ραιτέρω πτώση από τα 2 ευρώ, 
µε τον µέσο όρο των πράξε-
ων για το ποιοτικό προϊόν να 
µην ξεπερνά το 1,50 ευρώ τη 

δεδοµένη στιγµή, όπως ανα-
φέρει ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Ράχης Πι-
ερίας ∆ηµήτρης Ντούρος. Ο ί-
διος αναφέρει µάλιστα, πως ι-
διαίτερα για όσους πουλούν 
χονδρική, οι τιµές πολλές φο-
ρές πλησιάζουν και το 1 ευρώ 
για τα κεράσια α’ ποιότητας. 

Παράλληλα, η ποιοτική υ-
ποβάθµιση που έχει υποστεί 

το προϊόν από τα τερτίπια του 
καιρού αναµένεται να πιέσει 
τις τιµές ακόµα πιο κάτω, ενώ 
πολλά φορτία που θα έπρεπε 
να έχουν εξαχθεί µένουν στη 
χώρα εξαιτίας του φόβου από 
µεριάς των εµπόρων για την 
ακεραιότητά τους, λόγω των 
ακραίων καιρικών συνθηκών 
σε πολλά κτήµατα το τελευ-
ταίο δεκαήµερο.

Με 1,50 ευρώ το κιλό το κεράσι,
ίσα βάρκα ίσα πανιά στον παραγωγό

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Η διοχέτευση της τουρκικής 

παραγωγής στην ευρωπαϊκή 

αγορά, µε άµεσο αντίκτυπο 

στις τιµές, ανησυχεί τους 

παραγωγούς 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μεγαλύτερη των 700.000 

τόνων αναµένεται η ελληνική 

παραγωγή ροδάκινου φέτος 

σύµφωνα µε στοιχεία της Medfel

Ο
ι βροχοπτώσεις των τε-
λευταίων ηµερών στη 
χώρα µας έχουν υπο-
βαθµίσει σηµαντικά τις 

ποιότητες σκληρού σίτου, µε τα 
ειδικά βάρη και τα υαλώδη να εί-
ναι σε αρκετές περιπτώσεις απο-
γοητευτικά. Αναµένουµε φυσικά 
να προχωρήσει ο αλωνισµός για 
να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα 
αναφορικά µε τις ποσότητες και 
ποιότητες. Στο εµπορικό κοµµά-
τι φυσικά και επικρατεί ησυχία, 
δεδοµένου ότι οι εξαγωγείς φο-
βούνται να δεσµευτούν παρόλο 
που οι τιµές των 525 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας είναι υποσχό-

µενες.
Στα σκλη-

ρά σιτάρια, 
στη Φότζια 
δεν έχει ακό-
µα ανακοι-

νωθεί λίστα τιµών για τη νέα σο-
δειά, οπότε παραµένουµε στην τε-
λευταία λίστα της παλιάς σοδειάς. 
Συγκεκριµένα, τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 565-570 ευρώ ο τόνος. 

Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 555-560 ευρώ ο τόνος. Το 
ρίσκο παραγωγής στην Ιταλία έχει 
διατηρήσει τις τιµές της Γαλλίας 
στα υψηλά των 500 ευρώ ο τόνος.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια βρίσκονται σε 
µια κατάσταση ισορροπίας και α-
ναζήτησης κατεύθυνσης. Από τα 
πρόσφατα υψηλά οι τιµές έχουν 
µειωθεί κατά ποσοστό στη τάξης 
του 15% και εκτός από τα δρώµενα 
στον πόλεµο Ουκρανίας και Ρωσί-
ας, οι αναλυτές προσπαθούν να α-
ποτιµήσουν τον αντίκτυπο στα δη-
µητριακά από µία πιθανή παγκό-
σµια ύφεση. Παράλληλα, ο καύ-
σωνας που σηµειώνεται αυτό το δι-
άστηµα στη Γαλλία φαίνεται πως 
απειλεί τις αποδόσεις στα µαλα-
κά σιτάρια. Οι τιµές Σεπτεµβρίου 
κυµαίνονται στα 392 ευρώ ο τό-
νος, δηλαδή 7 ευρώ υψηλότερα 
από την προηγούµενη εβδοµάδα.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

ΓΑΛΛΙΑ

2021

| 164.000 | 197.000

+20,1%

+43%

+70,7%

-53,8%

| 720.000 | 1.080.000

| 410.000 | 700.000

| 1.300.000 | 845.000

2022

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Στα 890 ευρώ ο τόνος διαµορφώνονται οι τιµές ουρίας στη Γερµανία, µειωµένες 150 ευρώ σε σχέση µε τις αρχές του προηγούµενου 
µήνα. Ανθεκτικότητα παρουσιάζουν οι τιµές στα φωσφορικά και καλιούχα λιπάσµατα µέχρι στιγµής, παρά τη µειωµένη ζήτηση.

Αµερικανοί αναλυτές σηµειώνουν πως µπορεί οι τιµές 
κάποιων τύπων λιπασµάτων να παρουσιάζουν πτωτικές 
τάσεις, ωστόσο παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα πα-
ρά την πρόσφατη διόρθωση. Τα διαθέσιµα στοιχεία επι-
βεβαιώνουν την ρήση αυτή, καθώς µια µατιά στον δείκτη 
τιµών Green Markets αρκεί για να εντοπιστεί η υποχώ-
ρηση του δείκτη Ιουνίου σε επίπεδα Σεπτεµβρίου 2021 
(860 µονάδες) κατά 430 µονάδες από τα ιστορικά υψηλά 
του Μαρτίου (1.270 µονάδες). Ωστόσο, οι σχετικές τιµές 
παραµένουν υπερδιπλάσιες σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
του Σεπτεµβρίου 2020 (372 µονάδες). 

Τη δεδοµένη στιγµή, η κατάσταση στην αγορά λιπασµά-
των µοιάζει ρευστή και πολλά θα εξαρτηθούν από την συ-
µπεριφορά των µεγάλων γεωπολιτικών παικτών όπως η 
Ρωσία και η Κίνα -οι οποίες εσχάτως αύξησαν τις εξαγω-
γές γεωργικών προϊόντων θρέψης- αλλά και της Ευρώπης 
-όπου η αυξηµένη παραγωγή φυσικού αερίου αναµένεται 
να µειώσει το κόστος παραγωγής λιπασµάτων και να οδη-
γήσει στην επαναλειτουργία κλειστών εργοστασίων παρα-
γωγής αµµωνίας. Το γενικό αίσθηµα των αναλυτών είναι 
πως µπορεί οι τιµές να παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, ω-
στόσο οι γεωπολιτικές συνθήκες, οι υψηλές τιµές βασι-
κών εµπορευµάτων όπως σιτάρι, καλαµπόκι, βαµβάκι αλ-
λά και τα κλιµατικά φαινόµενα που συντελούν σε µείωση 
της παραγωγής και αύξηση των τιµών εµπορευµάτων πα-
γκοσµίως, προδιαθέτουν τη διατήρηση αυξηµένων τιµών 
στα λιπάσµατα έως τουλάχιστον το 2023.   ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ βρίσκονται οι 
τιµές των αζωτούχων λιπασµά-
των στις διεθνείς αγορές τις τε-
λευταίες εβδοµάδες, µε κύριο 
αίτιο την επίµονα µειωµένη ζή-
τηση. Παράλληλα,  η πτώση της 
τιµής του φυσικού αερίου κατά 
30% από τα υψηλά του Μαρτί-
ου -ως απόρροια του πολέµου 

στην Ουκρανία- και κατ’ επέκτα-
ση η µείωση του κόστους παρα-
γωγής προϊόντων θρέψης, επι-
τρέπει στους µεγάλους παρα-
γωγούς λιπασµάτων πλέον να 
πουλήσουν αρκετά φθηνότερα, 
ενώ αστάθµητο παράγοντα απο-
τελεί η ισοτιµία ευρώ - δολαρί-
ου, η οποία εσχάτως υποχωρεί.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΥΡΙΑΣ στην ελληνική 
αγορά έχουν πέσει στα 650 ευρώ 
στα µέσα Ιουνίου. Στη Γερµανία 
διαµορφώνονται στα 890 ευρώ 
ο τόνος, δηλαδή σε επίπεδα 150 
ευρώ κάτω σε σχέση µε τις αρχές 
Μαΐου και µειωµένες κατά περισ-
σότερο από 400 ευρώ σε σχέση µε 

τα επίπεδα ρεκόρ του περαµένου 
Μαρτίου, οπότε και κυµαίνονταν 
στα 1.390 δολάρια ο τόνος. Στη 
Γαλλία, οι τιµές ουρίας βρίσκονται 
πλέον στα 745 ευρώ, δηλαδή 75 
ευρώ κάτω από τον προηγούµε-
νο µήνα και 315 ευρώ χαµηλό-
τερα από τα υψηλά του Μαρτίου. 

ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ µερικών δεκά-
δων ευρώ τον τόνο παρουσίασαν 
οι τιµές φωσφορικών λιπασµάτων 
παγκοσµίως στις αρχές Ιουνίου, µε 
τον διαµµωνιακό φώσφορο (DAP) 
να εµπορεύεται πλέον λίγο κάτω α-
πό τα 1.000 ευρώ ο τόνος στην ευ-

ρωπαϊκή αγορά και στα 1.040 ευρώ 
στην αµερικανική αγορά για συµ-
βόλαια άµεσης παράδοσης FOB. 
Η ζήτηση  παραµένει χαµηλή και 
σύµφωνα µε αναλυτές δικαιολογεί 
προσδοκίες µερικής αποκλιµάκω-
σης τιµών τις επόµενες εβδοµάδες.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ τιµής, να 
σηµειωθεί ότι παρατηρείται στις 
συµφωνίες για µελλοντική πα-
ράδοση σε σχέση µε τη φυσική 
αγορά, µε τους αναλυτές να συµ-
βουλεύουν τους αγρότες να πε-
ριµένουν λίγο ακόµα πριν αγο-
ράσουν.  Η τιµή-δείκτης για την 
ουρία στα συµβόλαια µελλοντι-

κής εκπλήρωσης των ΗΠΑ έπε-
σε στα 487 ευρώ ανά short τόνο 
(δηλαδή 536 ευρώ ανά καθαρά 
1.000 κιλά), κάτι που σηµαίνει 
πως οι τιµές της ουρίας στην α-
γορά συµβολαίων µελλοντικής 
εκπλήρωσης των ΗΠΑ έχουν 
σχεδόν µειωθεί στο µισό σε σχέ-
ση µε τον περασµένο Μάρτιο.

ΤΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (KAS) δια-
κινείται στα γερµανικά λιµάνια 
προς περίπου 650 ευρώ ανά τό-
νο τον Ιούνιο, τιµή µειωµένη πε-
ρίπου κατά 100 ευρώ σε σχέση 
µε πριν από τέσσερις εβδοµάδες. 
Στη Γαλλία η αντίστοιχη τιµή δι-
αµορφώνεται στα 630 ευρώ ανά 

τόνο, περίπου 20 ευρώ κάτω σε 
σχέση µε τα µέσα Μαΐου. Το διά-
λυµα υγρού ΑΗL διαπραγµατεύ-
τηκε στα 630 ευρώ στις γερµα-
νικές αγορές spot τις τελευταί-
ες µέρες, 135 ευρώ κάτω από τα 
µέσα Μαϊου και 260 ευρώ χαµη-
λότερα από τον Μάρτιο.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΤΑΣΑΣ (χλωριούχο 
κάλιο) παρουσιάζουν ανθεκτικό-
τητα, παρά την έλλειψη αγοραστι-
κού ενδιαφέροντος λόγω της πί-
εσης από πλευράς προσφοράς. Η 
παραγωγή ποτάσας συγκεντρώ-
νεται σε µια χούφτα χώρες, ενώ 

Ρωσία και Λευκορωσία αντιπρο-
σωπεύουν το 40% της παραγωγής. 
Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν έ-
χουν δυσκολέψει την απόκτηση 
προµηθειών και διατηρούν την τι-
µή της στις διεθνείς αγορές ψη-
λά, στα 850 ευρώ ο τόνος.

Αργεί η επιστροφή των τιμών 
στα επίπεδα του 2020 
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ΟΥΡΙΑ

GREEN MARKETS

Η χαµηλή ζήτηση πιέζει τις τιµές στα αζωτούχα λιπάσµατα 
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ΕΒΟΛ: Σύμφωνα με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του 
συνεταιρισμού, ο τζίρος του 

2021 έκλεισε λίγο πάνω από τα 
17 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 
μείωση 4,4% σε σχέση με το 2020 
(17,8 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη μετά 
από φόρους περιορίστηκαν στα 
433.436 ευρώ, από τα 1.811.081 
ευρώ το 2020. Στους στόχους της 
ΕΒΟΛ η στήριξη του αγροτικού 
κόσμου, η παραγωγή νέων 
προϊόντων υψηλής διατροφικής 
αξίας και η επέκταση του δικτύου 
διανομής σε περισσότερες περιοχές.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Το ΔΣ της εταιρείας Κρι-Κρι 
καλεί τους κ.κ. μετόχους στην 27η 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 
5 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ. στην έδρα 
της, στο 3ο χλμ. Σερρών - Δράμας. 
Στην ατζέντα των θεμάτων και  
η διανομή μερίσματος.

EUROCATERING: Βασισμένο στην 
υδροπονία θα κατασκευαστεί το νέο 
θερμοκήπιο της Eurocatering στο 
δήμο Τανάγρας Βοιωτίας. Το σχετικό 
επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 1,7 
εκατ. ευρώ της εταιρείας εισαγωγών, 
εξαγωγών, διακίνησης, μεταποίησης, 
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων 
εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο.

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ: Τη διανομή της σειράς 
βιταμινούχων νερών CoolVIT ξεκίνησε 
από την 1η Ιουνίου η Β.Σ. Καρούλιας.

DANONE: Tην ενίσχυση της 
παρουσίας της στην ελληνική αγορά 
θέτει ως στόχο η Danone Nutricia 
Ελλάδος, που πρόσφατα ανέλαβε την 
εμπορία και διανομή γαλακτοκομικών 
& φυτικών προϊόντων της Danone σε 
Ελλάδα και Κύπρο, μαζί με προϊόντα 
βρεφικής και ειδικής διατροφής.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Oι κεντρικές τράπεζες τρέχουν να προλά-
βουν τις εξελίξεις, ωστόσο, οι επιθετικές 
αυξήσεις επιτοκίων θέτουν σε κίνδυνο τις 
αναπτυξιακές προοπτικές και προκαλούν 
τριγμούς στις αγορές μετοχών και ομολό-
γων. Σε απρόσμενη αύξηση των επιτοκί-
ων προχώρησε η Ελβετία, για πρώτη φο-
ρά μετά από 15 χρόνια, ενώ οι παρεμβά-
σεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
στις αγορές ομολόγων και της ομοσπονδι-
ακής Fed που προέβη στη μεγαλύτερη αύ-
ξηση επιτοκίων( κατά 75 μονάδες βάσης) 
από το 1994 ξεθύμαναν γρήγορα και δεν 
καθησύχασαν εν τέλει τις αγορές.

Διεθνείς αναλυτές διαβλέπουν δύσκολες 
μέρες, με τη γνωστή επενδυτική εταιρεία 
Dohmen Capital να προβλέπει μια στασι-
μοπληθωριστική δεκαετία… και το επιτό-
κιο της Fed στο ιλιγγιώδες 20%. Όπως α-
ναφέρει η επενδυτική εταιρεία «Όταν προ-

βλέπαμε στην επιστολή του Wellington το 
1979 ότι το βασικό επιτόκιο θα έφτανε στο 
20%, οι αναλυτές της Wall Street το χαρα-
κτήρισαν παράλογο. Όμως συνέβη τον 
Μάρτιο του 1980», σημειώνει. O αμερι-
κανικός οίκος Bank of America, αναφέ-
ρει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοι-
μαστούν για περισσότερη «μιζέρια», μετά 
την επίσημη είσοδο του S&P 500 στη bear 
market τη Δευτέρα 14 Ιουνίου.

Οι αγορές αναμένουν τώρα, εύλογα, μια 
πιο επιθετική απάντηση από τη Federal 
Reserve, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη οικονομική ύφεση. Εν ολί-
γοις, ο επικεφαλής αναλυτής της αμερι-
κανικής επενδυτικής τράπεζας Michael 
Hartnett, λέει ότι το «σοκ του πληθωρι-
σμού» δεν έχει τελειώσει, το «σοκ των ε-
πιτοκίων» μόλις αρχίζει και το «σοκ της 
ανάπτυξης» είναι καθ’ οδόν.

Κοκτέιλ
Η συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης 
Brown – Forman της Jack Daniel’s 
και της Coca-Cola ανακοινώθηκε στις 
13 Ιουνίου 2022, για το λανσάρισμα 
του εμβληματικού κοκτέιλ Jack & 
Coke, έτοιμο προς κατανάλωση. Το 
ρόφημα θα είναι διαθέσιμο σε αγορές 
διεθνώς, με την αρχική κυκλοφορία 
να έχει προγραμματιστεί για το 
Μεξικό στα τέλη του 2022. 

Λουξ
Στο λανσάρισμα της σειράς παγωμένου 
τσάι προχώρησε η εταιρεία Λουξ, 
συστήνοντας στο κοινό την ανανεωμένη 
σειρά λουξ Tea, η οποία αποτελείται από 
τρεις γεύσεις: μαύρο τσάι με λεμόνι, 
ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα 
φρούτα. Τα λουξ Tea περιέχουν 100% 
φυσικά γλυκαντικά, φυσικούς χυμούς σε 
ποσοστό 3% έως 5%, χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη και δεν περιέχουν συντηρητικά. 

Πίσω από τις εξελίξεις 
οι κεντρικοί τραπεζίτες

 Προβλέψεις για στασιμοπληθωριστική 10ετία
 Στη bear market ο S&P 500, μιζέρια στις αγορές
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,7000 +7,69%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. 0,7680 +2,40%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 6,1000 +1,67%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6640 +1,53%

COCA-COLA HBC AG 20,6800 +1,42%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1120 -20,00%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,8400 -20,00%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1220 -16,44%

EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ., ΕΚΠΑΙΔ. 4,6200 -11,49%

ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,0801 -8,98% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 29,879.74 -2.57%
 NASDAQ Comp 10,641.18 -4.13%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,441.72 -2.56%
Λονδίνo FTSE 100 7,045.24 - 3.14%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,062.20 - 3.14%
Παρίσι CAC-40 5,894.15 - 2.26%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,472.62 - 2.88%
Τόκιο NIKKEI-225 26,431.20 +0.40%
 
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

Μαχαίρι που πέφτει το 
χρηματιστήριο Αθηνών 
Την χρηματιστηριακή «αργκό» μαχαίρι που 
πέφτει (falling knife) χρησιμοποιούν οι αναλυτές 
για να περιγράψουν το κλίμα που επικρατεί στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από την αύξηση 
των επιτοκίων κατά 75 μονάδες. Όλα τα 
χρηματιστήρια βυθίστηκαν στο βαθύ κόκκινο 
στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν και αρκετοί 
επενδυτές απομακρύνονται από αγορές και 
τίτλους υψηλού ρίσκου. Στην ελληνική 
περίπτωση η εξίσωση είναι πιο σύνθετη λόγω 
των επερχόμενων εκλογών. 
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Οι αποδείξεις των φορολογικών δηλώσεων 
και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αγροτών

Έ
χω επισηµάνει αρκετές φορές ότι η ύπαρ-
ξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους α-
γρότες δεν είναι υποχρεωτική. Νοµίζω ό-
µως ότι ήρθε η ώρα  να δούµε µήπως τε-

λικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού 
του λογαριασµού.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τρο-
ποποίησε την ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθ-
µιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρω-
µών µε Κάρτα», ορίζεται η διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 
οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρε-
οι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκει-
µένου να δηλώσουν τους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς στην ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που γίνονται µε ηλεκτρονικά µέ-
σα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µε 
κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µε-
ταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, 
καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. 
Οι συναλλαγές που διενεργούνται 
µέσω του Επαγγελµατικού Λογαρια-
σµού αφορούν αποκλειστικά την ε-
µπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελ-
µατική δραστηριότητα του υπόχρεου. 

Συναλλαγές που αφορούν την εµπορική, επιχειρη-
µατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρε-
ου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του 
ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, δι-
ενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που 
έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. 

Όσοι έχουν Κ.Α.∆. που ορίζονται στην απόφαση υπο-
χρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώ-
στε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώ-

σει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν 

συνδέσει έναν τραπεζικό λογαρια-
σµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρή-

µατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω 
των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρε-
ωµένοι να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους 
δηλώσουν στην υποεφαρµογή που αναφέρεται στους 
επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, εξακολουθούν να µην συ-
µπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ 
δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι 
αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό δεν ισχύει. Τις ίδιες υπο-
χρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν 
τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχι-
στες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλ-
λουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συ-
γκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν που-
λάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές 

(τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλα-
γές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΡΘΡΑ για τους επαγ-
γελµατικούς λογαριασµούς έλεγα: «…Μέχρι να προ-
κύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαρια-
σµού, καλό είναι οι αγρότες ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ Ε-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Καλό είναι µάλιστα, 
να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν 
επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέ-
ζει; Αιτιολογώ: Εάν δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό 
λογαριασµό, αυτοµάτως στερείται το ακατάσχετο για 
τον λογαριασµό αυτό..».

Με αφορµή όµως τις φορολογικές δηλώσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, θέλω να επισηµάνω το πρό-
βληµα που παρατηρείται και ενδεχοµένως να δηµι-
ουργήσει µπερδέµατα στο µέλλον.

Στους κωδικούς 049/050 της φορολογικής δήλωσης 
δηλώνονται τα ποσά δαπανών που έγιναν µε τη χρήση 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ο φορολογούµενος 
αγρότης που δικαιούται αφορολόγητο πρέπει να έχει 
«ξοδέψει» µε τον τρόπο αυτό το 30% του συνολικού δη-
λωθέντος εισοδήµατος, για να έχει έκπτωση στο φόρο.

Παρατηρούµε ότι στον κωδικό 049/050 εµφανίζονται 
µεγάλα ποσά, που ξεπερνούν πολλές φορές τα 100.000 
ευρώ. Φυσικά όλες αυτές δεν είναι δαπάνες για ρούχα, 
παπούτσια και φαγητό αλλά και κινήσεις που αφορούν 
την αγορά και εξόφληση αγροτικών εφοδίων, µηχανο-
λογικού εξοπλισµού και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει 
µε την αγροτική δραστηριότητα.

Καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι σε µία δήλωση µε καθα-
ρά κέρδη 10 και 20.000 ευρώ, το να εµφανίζεται δαπά-
νη 100.000 ευρώ δηµιουργεί πρόβληµα, που θα ταλαι-
πωρήσει τον φορολογούµενο όταν κληθεί να αποδείξει 
πως τα χρήµατα αυτά ήταν επαγγελµατικές δαπάνες.

Συνεπώς, φροντίστε να έχετε ξεχωριστό λογαριασµό 
για προσωπικές σας δαπάνες, ώστε τα ποσά που έρχονται 
αυτόµατα στη φορολογική σας δήλωση, να µην έχουν 
καµία σχέση µε την επαγγελµατική σας δραστηριότητα.

Προαιρετικά
Το ότι δεν είναι υποχρε-
ωτικό, δεν σηµαίνει ότι 
απαγορεύεται. Όποιος 

θέλει, µπορεί να δηλώσει 

Με κάρτα
Στους κωδικούς 

049/050 δηλώνονται 
ποσά από δαπάνες που 

έγιναν µε χρήση κάρτας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Ένταξη σε συνεταιρισµό ή 
δηµιουργία Οµάδας Παραγωγών

Νέα δεδοµένα στη φορολογία των αγροτών 
φέρνει η δυνατότητα µείωσης του φόρου 
κατά 50%, για όσους αγρότες πουλούν την 
παραγωγή τους εντός των συνεταιριστικών 
σχηµάτων των οποίων είναι µέλη. ∆είτε το 
άµεσα και σίγουρα πριν από την πώληση της 
φετινής συγκοµιδής, γιατί η µείωση του φόρου 
ισχύει από το 2022. Συνεπώς θα το δούµε να 
λειτουργεί του χρόνου για τις φετινές δηλώσεις.

Ηλεκτρονικά βιβλία: παράταση έως 30/6
Παρατάθηκε έως 30/6 η δυνατότητα 

διαβίβασης των εσόδων του 2021 στην 
πλατφόρµα των MyDATA. Ωστόσο, όση 

παράταση και να δοθεί, το σύστηµα 
υπολειτουργεί και έχει τεράστια 

προβλήµατα. Κατανοητό  πρέπει να γίνει 
επίσης ότι η ΑΑ∆Ε οφείλει να ενηµερώσει 

τις επιχειρήσεις για το τεράστιο αυτό έργο. 
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Στην ιστορία περνούν οι αυτόματοι
πωλητές γάλακτος του ΘΕΣγάλα

  Από το success story στα 
αρνητικά κεφάλαια ύψους 
7,5 εκατ. ευρώ

  Σε αναζήτηση επενδυτή για 
εξυγίανση του θεσσαλικού 
συνεταιρισμού

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το πάλαι ποτέ success story, του πρω-
τοποριακού καθετοποιηµένου µοντέλου 
του θεσσαλικού συνεταιρισµού αγελαδο-
τρόφων ΘΕΣγάλα, που λάνσαρε το 2013 
στην αγορά τα ΑΤΜ γάλακτος, οδεύει σε 
απλό…story, καθώς τα τελευταία χρόνια 
η οντότητα παλεύει µε σοβαρά οικονοµι-
κά προβλήµατα. Μάλιστα, απόρροια της 
δυσχερής θέσης που έχει περιέλθει ο συ-
νεταιρισµός και οι τίτλοι τέλους στην λει-
τουργία των αυτόµατων πωλητών γάλα-
κτος σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
και η αναγκαστική διακίνηση των προϊό-
ντων του εφεξής µόνο από τα ράφια των 
συνεργαζόµενων σούπερ µάρκετ.

«Σας ενηµερώνουµε ό-
τι η λειτουργία των αυτό-
µατων πωλητών θα στα-
µατήσει στις 07/06/2022 
και σας ευχαριστούµε για 
την υποστήριξή σας όλα 
αυτά τα χρόνια. Ο Συνε-
ταιρισµός ΘΕΣγάλα», ανέ-
φερε η λιτή ανακοίνωση 
του συνεταιρισµού. Μάλι-
στα, το κλείσιµο των ση-
µείων αυτόµατης πώλη-
σης γάλακτος σηµατοδο-
τεί και το τέλος της πολιτι-
κής δικτύωσης µε τη µέθο-
δο του franchise, οδηγώ-
ντας τον συνεταιρισµό σε 

φάση περαιτέρω εσωστρέφειας και πίεσης.
Ο ΘΕΣγάλα ξεκίνησε φέρνοντας ένα ζω-

ογόνο αέρα στην αγορά. Στη συνέχεια ό-
µως βρέθηκε αντιµέτωπος µε την οικονοµι-
κή κρίση, τον µεγάλο ανταγωνισµό, αλλά 
και µε δάνεια που είχε συνάψει, προκειµέ-
νου να υλοποιήσει τα µεγαλόπνοα επενδυ-
τικά του σχέδια, και που σήµερα αδυνατεί 
να εξυπηρετήσει οδηγώντας τον στο άρθρο 
106α του Πτωχευτικού Κώδικα και στην α-
ναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. 

Αναµφίβολα, ο ΘΕΣγάλα περνά δύσκο-
λες στιγµές, ακόµη και µετά από τις τρεις 
πλήρεις προσπάθειες εξυγίανσης, που έ-
χουν επικυρωθεί αρχής γενοµένης από το 

2020, καθώς τα σχέδια ανεύρεσης εξωτερι-
κού επενδυτή για την ώρα δεν έχουν ευο-
δωθεί, όπως η περίπτωση της Φάρµα Κου-
κάκη, που είχε δείξει έντονο επιχειρηµατι-
κό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, πάντως, φέρε-
ται να έχει εκδηλώσει τελευταία η βιοµηχα-
νία τυροκοµικών «Όµηρος» που βρίσκεται 
στα Τρίκαλα Θεσσαλίας µε τις πληροφορίες 
να αναφέρουν ότι οι συζητήσεις εστιάζουν 
για το εργοστάσιο γάλακτος του «ΘΕΣγά-
λα», καθώς και για τη συνεργασία µε τους 
κτηνοτρόφους του συνεταιρισµού και όχι 
για τους αυτόµατους πωλητές γάλακτος. 

Από τις 24 Ιανουαρίου 2022 ο συνεταιρι-
σµός ΘΕΣγάλα βρίσκεται σε καθεστώς προ-
στασίας από τους πιστωτές του, µε στόχευ-
ση µια νέα συµφωνία εξυγίανσης που εν-
δέχεται να περιλαµβάνει νέα αναδιάρθρω-
ση του δανεισµού.

Να σηµειωθεί ότι µετά τις 18 Μαΐου 2022, 
ο συνεταιρισµός, στον οποίο µετοχικά αυτή 
τη στιγµή συµµετέχουν 30 κτηνοτροφικές 
µονάδες, βρέθηκε ξανά αντιµέτωπος µε λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές. Εξάλλου, στο τέλος 
του 2021, ο ΘΕΣγάλα είχε αρνητικά ίδια κε-
φάλαια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ και παράλλη-
λα, το ύψος των µακροπρόθεσµων δανεί-
ων ανέρχονταν σε 6,9 εκατ. ευρώ. 

Οικονοµική 
κρίση

Ο συνεταιρισµός 
παρότι ξεκίνησε 
φέρνοντας ένα 

ζωογόνο αέρα στην 
αγορά, κατόπιν βρέ-
θηκε αντιµέτωπος 
µε την οικονοµική 
κρίση, τον µεγάλο 

ανταγωνισµό, αλλά 
και µε υψηλά δάνεια

Από παραγωγοί
λιανέµποροι
ανταγωνιζόµενοι
τους µέχρι τότε
πελάτες τους
Το εγχείρηµα του ΘΕΣγάλα 
θεωρούνταν από γνώστες της 
αγοράς δύσκολο και µε πολλά 
ρίσκα καθώς οι παραγωγοί 
γάλακτος έγιναν και λιανέµποροι, 
ανταγωνιζόµενοι τους µέχρι τότε 
πελάτες τους και ένα κλάδο 
σύνθετο και απρόβλεπτο.
Βέβαια, οι πολίτες της Λάρισας 
όταν εγκαταστάθηκαν στην πόλη 
τους οι πρώτοι αυτόµατοι πωλητές 
τους υποδέχθηκαν µε µεγάλη 
θέρµη, δηµιουργώντας ουρές για 
να γεµίσουν τα µπουκάλια τους.
Οι τζίροι ανέβηκαν, το προϊόν 
έγινε γνωστό και εντάχθηκε στην 
καθηµερινότητα των πολιτών, 
µε αποτέλεσµα οι συνεταιριστές να 
πάρουν την απόφαση να στήσουν 
δική τους παραγωγική µονάδα 
όπου θα γινόταν η πρώτη 
παστερίωση µε στόχο να βγουν 
εκτός από τα όρια του νοµού 
Λάρισας. Η απόφαση ελήφθη το 
2014. Μέσα σε τρία χρόνια και εν 
µέσω capital controls η εταιρεία 
προχώρησε σε επενδύσεις 10 
εκατ. ευρώ µε βραχυπρόθεσµο 
δανεισµό. Το δίκτυο επεκτάθηκε 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι 
τζίροι έφθασαν έως τα 27 εκατ. 
ευρώ, αλλά στην πορεία προέκυψε 
ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Η 
κατανάλωση γάλακτος στο σύνολο 
της αγοράς υποχώρησε σωρευτικά 
τα τέσσερα τελευταία χρόνια πάνω 
από 25%, µειώνοντας περαιτέρω 
τις ταµειακές ροές του 
συνεταιρισµού.

2011
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ 
ο συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα

2015
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
στη Θεσσαλονίκη
το δίκτυο 
καταστηµάτων 
Αυτόµατων 
Πωλητών Γάλακτος 

2017
ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
εξελίσσονται 
σε συνεταιριστικές 
γωνιές ελληνικών 
προϊόντων 
καθηµερινής 
διατροφής.

2013
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ 
δίκτυο καταστηµάτων 
µε Αυτόµατους Πωλητές 
Γάλακτος στη Λάρισα

2016
ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

 Γάλακτος φθάνουν 
και στην Αθήνα

ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΓΑΛΑ



ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ 
psilioti@agronews.gr

Κύριος στόχος της οµάδας Afianes 
Wines από το 1997 που ο Νίκος 
Αφιανές µε τη Μαρία Καρούτσου 
ξεκίνησαν το έργο της οινοποίη-
σης, ήταν η ανάδειξη των τοπι-
κών ποικιλιών της Ικαρίας, όπου 
και βρίσκεται το οινοποιείο. Χαρα-
κτηριστικό της νοοτροπίας του οι-
νοποιείου Αφιανέ, είναι ο σεβα-
σµός στη γη, ενώ οι πρακτικές που 
εφαρµόζονται αποτελούν φυσικές 
µεθόδους, µε φυσικές οινοποιή-
σεις, αφιλτράριστους οίνους  και 
αυθόρµητες ζυµώσεις. 

Τα κρασιά είναι από Φωκιανό και 
Μπεγλέρι, και οινοποιούνται ανά-
λογα µε τις ιδέες και τις συνθήκες, 
µε πολύ χαρακτηριστικό του κτή-
µατος την υποθαλάσσια παραµο-
νή φιαλών αφρώδους οίνου για 
τη δευτερογενή τους ζύµωση- σει-
ρά  Afianes Underwater Sparkling 
Wine- αλλά και τη ζύµωση των οί-
νων σε πιθάρια θαµµένα στη γη- 
σειρά pithari. Το Tama είναι ο γλυ-
κός οίνος του οινοποιείου που πα-
ράγεται µόνο τις εκλεκτές ς χρονιές. 

Με πλώρη την ανάδειξη του terroir 
της Ικαρίας και πανί την τοπική οι-
νική παράδοση, το οινοποιείο έχει 
καταφέρει να διαφυλάξει τον θη-
σαυρό του νησιού, πετυχαίνοντας 

υψηλά στάνταρ, όπως η προσθήκη 
κρασιών του σε λίστα, του βραβευ-
µένου µε δύο αστέρια Michelin ε-
στιατορίου Alchemist στη Στοκχόλ-
µη, στην οποία φιγουράρουν πα-
γκοσµίως αναγνωρισµένα κρασιά. 

Με την πεποίθηση πως οι γη-
γενείς ποικιλίες αξίζουν την πα-
γκόσµια προσοχή  η οµάδα πετυ-
χαίνει την αµπελοκαλλιέργειά µε 
το ελάχιστο περιβαλλοντικό κό-
στος και την αξιοποίηση των φυ-
σικών πόρων. «Επόµενος στόχος 
µας είναι να διατηρήσουµε την 
ποιότητα που έχουµε στο κρα-
σί µας, καταφέρνοντας συγχρό-
νως µεγαλύτερη ενεργειακή αυ-
τονοµία και σεβασµό προς το πε-
ριβάλλον» µας υπογραµµίζουν.

Μέσα από τη διατήρηση ορισµέ-
νων παλαιών τεχνικών,σέβονται 
την παράδοση τόσο του νησιού ό-
σο και παλαιότερων γενεών. «Φυ-
σικά, απαιτείται και η χρήση σύγ-
χρονων µηχανηµάτων, καθώς ο πα-
ραδοσιακός τρόπος απαιτεί µεγά-
λο ρίσκο και πολύ µικρές ποσότη-
τες», δηλώνουν,  µε τα πιθάρια να 
σφραγίζονται µε κερί µετά το πέ-
ρας της ζύµωσης, και τις θερµοκρα-
σίες να µένουν δίχως παρέµβαση. 

«Θεωρούµε πως το κρασί ξεκι-
νάει από το αµπέλι γι’ αυτό και δί-
νουµε όλη µας της προσοχή στη 
γη» σηµειώνει η Ευτυχία Αφιανέ, 

µέλος της οικογένειας, προσθέ-
τοντας πως ο τόπος της Ικαρίας 
έχει πολλές δυσκολίες, µε βρα-
χώδη ανάγλυφα και διαµόρφω-
ση των αµπελιών σε πεζούλες. 
«Ο φυσικός τρόπος καλλιέργει-
ας και οινοποίησης έχουν σαν α-
ποτέλεσµα γεµάτα κρασιά, που ό-
ταν κανείς τα γεύεται, είναι σαν 
να δοκιµάζει την Ικαριακή γη». 

Η σηµασία του τόπου για την οι-
κογένεια Afianes wines, και του 
Αιγαίου πελάγους από το οποίο 
περιβάλλονται τα πρέµνα είναι 
«πόλος έλξης» για χιλιάδες επι-
σκέπτες, µε τη γαστρονοµία και το 
κρασί να αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι του τουρισµού. Επισηµαί-
νουν πως στα νησιά είναι αδύνατη 
η µαζική παραγωγή, καθώς η δι-
αµόρφωση του εδάφους δε συµ-
βάλλουν σε αυτό. «Οπότε το µέλ-

λον είναι µικρές οικογενειακές 
µονάδες ή µικρές οικοτεχνίες µε 
προϊόντα µικρής παραγωγής που 
σέβονται τη φύση, το εύ ζην των 
καταναλωτών και παρέχουν εξαι-
ρετικές υπηρεσίες», σηµειώνουν.

Φέτος, το Οινοποιείο γιορτά-
ζει πλέον τα 25 χρόνια λειτουργί-
ας του, και η οικογένεια Afianes 
Wines για να γιορτάσει την επέ-
τειο, ανοίγει το καλοκαίρι το κελά-
ρι και βάζει σε διαθεσιµότητα για 
πρώτη φορά ένα ξεχωριστό κρα-
σί, που ο Νίκος Αφιανές κρατού-
σε για µια σηµαντική στιγµή.. ένα 
παλαιωµένο λευκό µε ζύµωση α-
ποκλειστικά σε γρανιτένιο πατη-
τήρι για 30 ηµέρες. Στα µέσα Ιου-
λίου, το καταναλωτικό κοινό θα έ-
χει τη δυνατότητα να το απολαύ-
σει και να γνωρίσει την Ικαρία α-
πό µια άλλη πλευρά του Νησιού.

Το οινοποιείο Afianes διατηρεί παλιές τεχνικές όπως η ζύµωση σε γρανιτένιο πατητήρι. Μια ετικέτα ερυθρού οίνου µε το όνοµα της σειράς Icarus για την οικογένεια Afianes wines.

Το οικογενειακό οινοποιείο λειτουργεί µε παραδοσιακές µεθόδους, 
όπως η φυσική ροή του µούστου προς τα πιθάρια και τις δεξαµενές 
αλλά και οι αυθόρµητες ζυµώσεις των οινοποιήσεων.

Από τα βάθη
του Αιγαίου στ’ 
αστέρια Michelin 
Το οινοποιείο Afianes στην Ικαρία  με καινοτόμες 
ιδέες, σημαδεύει το παγκόσμιο οινόφιλο κοινό

25η επέτειος
Φέτος, το Οινοποιείο 

Afianes Wines γιορτάζει 
τα 25 χρόνια του και 

θα κυκλοφορήσει στην 
αγορά έναν ιδιαίτερο οίνο 

ΦΙΑΛΕΣ/ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΩΡΕΣ
20

ΗΠΕΙΡΟΙ
3

10.000
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Καταφύγιο τα εγγυοδοτικά 
εργαλεία αγροτών σε περίοδο 
υψηλών επιτοκίων δανεισμού

Μικροπιστώσεις
Μέσα στον Ιούνιο η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα θα απευθύνει κάλεσμα στις 
τράπεζες ώστε να βγάλουν προϊόντα 
μικροπιστώσεων ειδικά για αγρότες. 

Δανειακά προϊόντα με σύντομη αξιολόγηση και ευνοϊκούς 
όρους από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Ρευστότητα επιβίωσης και ανάπτυξης για τον 
αγροτικό κόσμο από την Τράπεζα Πειραιώς
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Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 
∆ανειακά προϊόντα µε σύντοµη 
αξιολόγηση και ευνοϊκούς όρους

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας 
το σηµαντικό ρόλο του πρωτογενούς τοµέα, στηρίζει 
ενεργά τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις παρέχοντας 
ευρεία γκάµα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που 
καλύπτουν επενδυτικές µακροπρόθεσµες ανάγκες 
και χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης. 
Από το 2020 παρέχονται χρηµατοδοτήσεις εγγυηµέ-
νες από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆η-
µοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ESIF).
Οι δράσεις του ΤΕΑΑ είναι η 4.1.4 και η 4.2.4. Το επι-
λέξιµο πελατολόγιο αφορά επαγγελµατίες αγρότες, 
νέους αγρότες, οµάδες παραγωγών, αγροτικούς συ-
νεταιρισµούς και µεταποιητικές επιχειρήσεις που ε-
πενδύουν στους κλάδους κρέατος, επεξεργασίας γά-
λακτος, αυγών, δηµητριακών, οίνου, προϊόντων ε-
λαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών κλπ. Οι επιλέξιµες 
δαπάνες αφορούν ενσώµατα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, καινούριο ή µεταχειρισµένο εξοπλισµό κλπ.

Τα δανειακά προϊόντα ΤΕΑΑ είνα:
Α) µακροπρόθεσµο επενδυτικό δάνειο από 10.000 
ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ, 
Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ συν-
δεδεµένα µε τη στήριξη επένδυσης και 
Γ) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ στα 
πλαίσια στήριξης COVID 19, ανεξαρτήτου επενδυτι-
κού σχεδίου ( διάθεση έως 31/12/2022 ). 

Τα οφέλη που αποκοµίζει το επιλέξιµο πελα-
τολόγιο της τράπεζας είναι: 
■ ευνοϊκή τιµολόγηση (όχι µεγαλύτερη από 5,50%) 
και µειωµένα έξοδα δανείου, 
■ προνόµιο εγγύησης στο 80 % του δανείου από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ESIF ).
■ παροχή περιορισµένων εξασφαλίσεων, 
■ αυξηµένη διάρκεια δανείων και 
■ σύντοµη και ευέλικτη εγκριτική διαδικασία µε πα-
ροχή Συµβουλευτικής Τραπεζικής. 
Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα τεθεί σε εφαρµο-
γή το Ταµείο Μικροπιστώσεων Αγροτών µε διαχει-
ριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκει-
ται για χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα παρέχει µι-
κρό-δάνεια στους αγρότες από 3.000 ευρώ έως και 
25.000 ευρώ µε ευνοϊκή τιµολόγηση. 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέχει ήδη µι-
κροχρηµατοδοτήσεις µέχρι 25.000 ευρώ στο πλαί-
σιο του προγράµµατος EaSI µε σκοπό την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτοµίας, 
µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύ-
σεων (EIF), µε στόχευση το σύνολο της επιχειρηµα-

τικότητας των µικρών επιχειρήσεων. 
Tα πλεονεκτήµατα των δανείων EaSI είναι οι περιορι-
σµένες εξασφαλίσεις και η ανταγωνιστική τιµολόγη-
ση. Οι επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές και 
µικρές επιχειρήσεις (σύσταση Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιλέξιµες δα-
πάνες αφορούν επενδυτικές και ανάγκες κεφαλαίου 
κίνησης µε την προϋπόθεση ότι έχουν αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Η περίοδος διαθεσιµότητας δανείων εί-
ναι µέχρι το τέλος του 2023 ή και µέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισµού, που έχει αναλάβει η Τράπεζα. 
Η ζήτηση δανείων EaSI είναι αυξηµένη καθώς µέχρι 
σήµερα έχει καλυφθεί άνω του 70% του προϋπολο-
γισµού της Τράπεζας. 
Επίσης, παρέχονται δάνεια σε συνεργασία µε την Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) όπως το τρέχον 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο περιλαµβάνει δάνεια επενδυτικού 
σκοπού από 25.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ. ευρώ, 
διάρκειας 5-10 έτη, µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπά-
νες που έχουν υπαχθεί σε κάποιο πρόγραµµα κρα-
τικής ενίσχυσης ή αφορούν ανεξάρτητο επενδυτικό 
σχέδιο. ∆ικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας.
Τα τελευταία 2,5ετη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έ-
χουν διατεθεί στο πελατολόγιο της τράπεζας δανεια-
κά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
άνω των 32 εκατ. ευρώ (ΕΑΤ - ΤΜΕ∆Ε, Ταµείο Εγ-
γυοδοσίας COVID 19, ΤΕΠΙΧ II κλπ). 
 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χρηµατοδο-

τεί επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα σχέδια βελτί-
ωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) µε ευνοϊκούς όρους, 
καλύπτοντας τόσο την ιδιωτική συµµετοχή όσο και 
την προεξόφληση της επιχορήγησης. Συνεργάζεται 
µε αντιπροσωπείες γνωστών οίκων αγροτικών µη-
χανηµάτων και µε αξιόλογα τοπικά γραφεία συµβού-
λων, ενώ µε το ίδιο σθένος θα στηριχθούν και τα νέα 
σχέδια βελτίωσης που αναµένεται να προκηρυχθούν. 
Επίσης, παρέχει χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων LEADER, των δράσεων 4.2 καθώς και 
του νέου Αναπτυξιακού Νόµου ο οποίος είναι προσα-
νατολισµένος στη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα. 
Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα της τράπεζας είναι 
η άµεση ανταπόκριση, η σύντοµη διάρκεια αξιολο-
γήσεων και η ευελιξία εξατοµικευµένης προσαρµο-
γής των δανειακών προϊόντων.
Επιπρόσθετα, παρέχονται καταθετικά προϊόντα µε α-
νταγωνιστικό επιτόκιο και ασφαλιστικά προϊόντα σε 
συνεργασία µε την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως 
ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερµοκηπίου, φυτικής 
παραγωγής, µηχανηµάτων, µεταφορών, αγροτικών 
οχηµάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

∆ηµήτριος Γάτος
Γενικός ∆ιευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ.

Μέσω της 
τράπεζας παρέχονται 
καταθετικά προϊόντα 
µε ανταγωνιστικό 
επιτόκιο και ασφαλιστικά 
προϊόντα σε συνεργασία 
µε την Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική, όπως 
ασφάλιση αγροτικών 
κτιρίων, θερµοκηπίου, 
φυτικής παραγωγής, 
µηχανηµάτων, 
µεταφορών, αγροτικών 
οχηµάτων και γενικής 
αστικής ευθύνης.

Ορισµένα από τα 
πλεονεκτήµατα 
της τράπεζας είναι η 
άµεση ανταπόκριση, 
η σύντοµη διάρκεια 
αξιολογήσεων και η 
ευελιξία εξατοµικευµένης 
προσαρµογής των 
δανειακών προϊόντων.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο µε µία α-
πό τις πιο καινοτόµες προσεγγίσεις του µε-
γάλου ζητήµατος ανανέωσης της υπαίθρου, 
προβλέποντας και πριµ εξόδου 50.000 έως 
100.000 ευρώ και πριµ πρώτης εγκατάστα-
σης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κά-
ποιος να µελετήσει µε προσοχή το τι ετοιµά-
ζουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδο-
χής µέσω ΠΑΑ. Η Agrenda παρουσιάζει αυτά 
τα πλάνα, φιλοξενώντας τα κύρια σηµεία α-
πό τον σχεδιασµό επτά ευρωπαϊκών χωρών 
και συγκεκριµένα: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, 
Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ολλανδία και Πορτο-
γαλία. Στην Ελλάδα όπως τουλάχιστον απο-

τυπώνεται στο προσχέδιο του στρατηγικού 
σχεδίου πριν την αναθεώρηση, έχει διατη-
ρηθεί ο κορµός του προγράµµατος Νέων Α-
γροτών µε «πειραγµένο» απλά το ύψος του 
πριµ (30.000 έως 42.500 ευρώ).  Φαίνεται 
πως οι αρχές αν και έχουν προβλέψει ένα 
πολύ µεγάλο ποσό προϋπολογισµού (590 ε-
κατ. ευρώ) σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώ-
πη, προσέγγισαν το ζήτηµα διεκπεραιωτικά 
χωρίς την πρόθεση να εκµεταλλευτούν σε 
πλήρες βαθµό τις ευκαιρίες που παρέχει ο 
νέος Κοινοτικός Κανονισµός. Παρόλα αυτά, 
για το νέο πρόγραµµα σχεδιάζεται η επικαι-
ροποίηση των Τυπικών Αποδόσεων, που ο-
ρίζουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρό-
γραµµα µε ισχύς από το ΟΣ∆Ε 2023, σύµφω-
να µε τα όσα αναφέρει έγγραφο σχετικά µε 

την πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα παρουσι-
αστεί στις 20 Ιουνίου στα Χανιά.

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι σε καµία ευρω-
παϊκή χώρα, τουλάχιστον από τις επτά που 
φιλοξενούνται στις επόµενες σελίδες, δεν 
προβλέπεται ο νέος αγρότης να παραµείνει 
στο επάγγελµα για πάνω από µία 5ετία, κά-
τι που στην Ελλάδα µε βάση τα µέχρι στιγ-
µής δεδοµένα είναι 8ετία. 

Σηµειώνεται τέλος πως όλα τα στοιχεία 
για τις χώρες αντλήθηκαν από τα Στρατη-
γικά Σχέδια της ΚΑΠ όπως έχουν υποβλη-
θεί σε πρώτη φάση στην Ε.Ε και τα οποία έ-
χει δηµοσιεύσει η Κοµισιόν. Η µετάφραση 
προέρχεται από τη µητρική γλώσσα της κά-
θε χώρας.

Στήριξη έναρξης για άνω 
των 40 και ηρωική έξοδος  
Η Agrenda παρουσιάζει τα μέτρα διαδοχής από 7 χώρες της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ

Για µία 5ετία
Σε καµία ευρωπαϊκή 

χώρα, από τις επτά που 
φιλοξενούνται στον εν λόγω 
φάκελο δεν προβλέπεται ο 

νέος αγρότης να παραµείνει 
στο επάγγελµα για πάνω 

από µία 5ετία, κάτι που στην 
Ελλάδα είναι 8ετία
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Το πλάνο και οι ενισχύσεις 
στα µέτρα διαδοχής σε επτά 
κράτη-µέλη της Ευρώπης

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τα κύρια σηµεία σχεδιασµού των προγραµµάτων διαδοχής 
επτά ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει η Agrenda ενόψει της 
έναρξης της νέας προγραµµατικής περιόδου. Σύµφωνα µε τα 
σχέδια που έχουν κατατεθεί, φαίνεται πως οι πιο καινοτόµοι 
είναι οι Ούγγροι. Πρόκειται για µία πρόταση η οποία χωρίζει 
το µέτρο ανανέωσης γενεών στα τέσσερα. Πρώτο το κλασικό 
πριµ πρώτης εγκατάστασης, δεύτερο ένα µέτρο διαδοχής µε 
πριµ στον νεαρό αγρότη που λαµβάνει µία εκµετάλλευση από 
την οικογένεια, τρίτο το περιβόητο πριµ εξόδου έως 100.000 
ευρώ για τον συνταξιούχο που δίνει την εκµετάλλευσή του και 
τέταρτο ένα πριµ εγκατάστασης για τους δασοκόµους. Όλα τα 
πριµ εξαρτώνται αποκλειστικά από το µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης σε όρους Τυπικής Απόδοσης. Στη Γαλλία επιτρέπεται 
η πολυδραστηριότητα από τον νεαρό αγρότη, στην Ιταλία θα 

πρέπει η εκµετάλλευση που αναλαµβάνει ο νέος να µην προ-
έρχεται από συγγενή, στην Ισπανία θα πρέπει ο νέος να γίνει 
µέλος συνεταιρισµού, ενώ στην Ολλανδία προκύπτει πέραν 
του πριµ και ένα γενναίο µπόνους βιωσιµότητας ύψους έως 
30.000 ευρώ, συν το στάνταρ ποσό. Στη Βουλγαρία θα πρέπει 
ο νέος αγρότης να προχωρήσει σε επένδυση ύψους τουλά-
χιστον 35% του πριµ εγκατάστασης, ενώ στην Πορτογαλία τη 
µεγαλύτερη ενίσχυση θα λαµβάνουν οι νέοι αγρότες που θα 
προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες ή µεγαλύτερες των 80.000 
ευρώ. Όσον αφορά το ποσό του πριµ πρώτης εγκατάστασης 
σε Πορτογαλία και Βουλγαρία είναι µικρότερο από ότι στην 
Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες χώρες µεγαλύτερο. Οι προϋπο-
θέσεις ένταξης στο πρόγραµµα (ηλικία, δεξιότητες, ηµεροµη-
νία πρώτης εγκατάστασης) είναι σε γενικές γραµµές ίδιες, ε-
κτός από την περίπτωση της Ουγγαρίας. Κοινή συνισταµένη 
σε όλες τις χώρες είναι πως ο αγρότης δεν δεσµεύεται για πά-
νω από 5 χρόνια να παραµείνει στο επάγγελµα. 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο πραγµατικός τζίρος
µετράει για την ένταξη

Πολλαπλά φίλτρα για να φτάσει κάποιος νέος αγρότης το 
µέγιστο ποσό της ενίσχυσης που ξεκινάει από τα 20.000 
ευρώ και µπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ, έχει 
αποφασίσει να προβλέψει η Ισπανία. Συγκεκριµένα όπως 
αναφέρεται στο στρατηγικό της σχέδιο: 
Τα ποσά της ενίσχυσης θα ποικίλλουν ανάλογα µε το 
περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου. Τα στοιχεία 
που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι 
περιφερειακές αρχές για να δικαιολογήσουν την 
ενίσχυση, µεταξύ άλλων, µπορούν να είναι: 
1. ∆ιατήρηση ή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
2. Αύξηση Τυπικής Απόδοσης. 
3. Τοποθεσία εκµετάλλευσης.  
4. Αναγκαιότητα όγκου αρχικής δαπάνης για την 
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 
5. Συµβολή στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων 
περιβαλλοντικής φύσης.
6. Παραγωγικός προσανατολισµός κ.λπ.

Όροι ένταξης
1. Για να εκπληρώσουν την προϋπόθεση του νεαρού 
αγρότη οι υποψήφιοι θα πρέπει: α. Να έχουν 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην 
έχουν συµπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας κατά το 
έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
2. Να υποβάλουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο µε 
ελάχιστο περιεχόµενο που χρησιµεύει στην ανάλυση 
της βιωσιµότητάς του. 
3. Να µην έχουν λάβει κατά το παρελθόν πριµ πρώτης 
εγκατάστασης. 
4. Οι περιφερειακές αρχές θα καθορίσουν την αρχική 
κατάσταση, κάτω από την οποία, θεωρείται ότι ένας 
νέος εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως ιδιοκτήτης 
αγροκτήµατος, η οποία µπορεί να έχει, µεταξύ άλλων, 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Γεωργικό εισόδηµα µεγαλύτερο από το 20% του 
εισοδήµατος αναφοράς, πώληση αγροτικών προϊόντων 
άνω των 10.000 ευρώ, οικονοµική διάσταση άνω των 
8.000 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης
Ανάλογα την περιφέρεια το ύψος ενίσχυσης διαφέρει. 
Για παράδειγµα στην Ανδαλουσία µπορεί να φτάσει τα 
90.000 ευρώ, αλλού τα 50.000 ευρώ κ.ο.κ.

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ 602.835.000 ΕΥΡΩ
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ΙΤΑΛΙΑ

Εκτός όσοι έλαβαν
τη γη από τους συγγενείς

Στην Ιταλία το ενδιαφέρον είναι πως δεν επιτρέπεται η 
ένταξη στο πρόγραµµα όσων παίρνουν την εκµετάλλευση 
από τα χέρια συγγενή για να µπουν σε αυτό. Το βαθµό 
συγγένειας τον καθορίζουν οι περιφέρειες. Αυτό γίνεται 
γιατί όπως είναι σύνηθες µπορεί η εκµετάλλευση να 
µεταβιβάζεται από έναν πατέρα στο γιο, αλλά κουµάντο 
συνεχίζουν να κάνουν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία για τις 
ανάγκες λειτουργίας της εκµετάλλευσης. Επιπλέον, 
φαίνεται να δίνεται µεγάλος χώρος για επιπλέον κριτήρια 
ένταξης στις περιφέρειες, µε τις κεντρικές αρχές απλά 
να θέτουν κάποιες γενικές αρχές. Συγκεκριµένα, στους 
όρους ένταξης η Ιταλία αναφέρει: 

Όροι ένταξης
Στο Μέτρο γίνονται δεκτοί νέοι 18-41 ετών οι οποίοι:
● Εγκαθίστανται σε εκµετάλλευση που δεν προέρχεται 
από διάσπαση οικογενειακής επιχείρησης που ανήκει σε 
συγγενείς ή από υποδιαίρεση εταιρείας στην οποία 
υπάρχουν συγγενείς. Οι περιφέρειες ή οι αυτόνοµες 
επαρχίες που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ορίζουν τους 
σχετικούς βαθµούς συγγένειας που επιτρέπονται µε 
βάση τις δικές τους εδαφικές ιδιαιτερότητες. 
● Ο αιτών δεν πρέπει να έχει ήδη επωφεληθεί από το 
πριµ πρώτης εγκατάστασης στο παρελθόν.

∆εν δικαιούνται υποστήριξη οι νέοι που: 
Εγκαθίστανται σε εκµεταλλεύσεις µε παραγωγή 
χαµηλότερου ή υψηλότερου επιπέδου ή δυνητική 
παραγωγή σε ορισµένα ελάχιστα και µέγιστα 
κατώφλια. Οι Περιφέρειες και οι Αυτόνοµες Επαρχίες 
που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ποσοτικοποιούν τα 
αντίστοιχα κατώτατα όρια µε βάση τις περιφερειακές 
τους ιδιαιτερότητες. Πριν από την υποβολή της 
αίτησης πριµοδότησης έχουν ήδη ιδιοκτησία ενός 
αγροκτήµατος.  

Ύψος ενίσχυσης
Η χορηγούµενη στήριξη έχει ανώτατο όριο τις 
100.000. Υπολογίζεται µέση στήριξη 42.000 ευρώ 
ανά δικαιούχο. Η στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µε τη 
µορφή εφάπαξ ενίσχυσης ακόµη και σε διάφορα 
στάδια προόδου του επιχειρηµατικού σχεδίου ή µε τη 
χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων ή µε συνδυασµό 
των δύο µεθόδων.

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ 838.298.978 ΕΥΡΩ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ενίσχυση και για έξοδο
από το αγροτικό επάγγελµα

Το πιο καινοτόµο και φροντισµένο πρόγραµµα 
ανανέωσης της υπαίθρου έχει η Ουγγαρία, η οποία 
προβλέπει και πριµ εξόδου. Συγκεκριµένα: 

Υποστήριξη start-up για νέους αγρότες: Πρόκειται 
για το κλασσικό µέτρο όπως το προσεγγίζουν οι 
περισσότερες χώρες. Το µέγιστο ποσό στήριξης µπορεί 
να είναι 100.000 ευρώ, ως εξής: Μη επιστρεπτέα κατ’ 
αποκοπή επιχορήγηση 40.000 ευρώ συν υποχρεωτική 
επένδυση εντός 5 ετών, ελάχιστης αξίας 30.000 ευρώ.

Υποστήριξη της διαδοχής: Η προς µεταβίβαση 
γεωργική εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος 
εκµετάλλευσης 10.000 ευρώ ή κύκλο εργασιών 10.000 
ευρώ. Ο νέος είναι τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερος από 
τον µεταβιβάζοντα. Επίσης ο νέος δεσµεύεται να 
δουλεύει την εκµετάλλευση τουλάχιστον για 5 έτη, κατά 
τη διάρκεια των οποίων το µέγεθος της εκµετάλλευσης 
δεν µπορεί να πέσει κάτω από το µέγεθος της κατά τη 
στιγµή της µεταβίβασης. 
Ποσό της ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου:
● Μεταξύ 10.000  και 50.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 
40.000 ευρώ πριµ.
●  Μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 
100.000 ευρώ πριµ.

Πριµ εξόδου:  Η παρέµβαση απευθύνεται σε αγρότες σε 
ηλικία συνταξιοδότησης που σχεδιάζουν να µεταφέρουν 
τις εκµεταλλεύσεις τους αλλά είναι αβέβαιοι για το 
µέλλον. Ο εκχωρητής της εκµετάλλευσης θα πρέπει να 
έχει συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή θα την 
έχει συµπληρώσει µετά από 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο και 
θα πρέπει να ασχολείται µε γεωργική παραγωγή σε 
επαγγελµατική βάση για 10 χρόνια πριν από τη 
µεταβίβαση της εκµετάλλευσης. Το µέγεθος της 
µεταβιβαζόµενης εκµετάλλευσης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης. 
Ο δέκτης της εκµετάλλευσης θα πρέπει να είναι έως 55 
ετών. Τα ποσά της ενίσχυσης για τον αγρότη που θα 
µεταβιβάσει την εκµετάλλευση είναι:
● Για εκµετάλλευση µεταξύ 10.000 και 50.000 ευρώ 
Τυπική Απόδοση: 50.000 ευρώ πριµοδότηση. 
● Για εκµετάλλευση µεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ  
Τυπική Απόδοση: 70.000 ευρώ πριµοδότηση.

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ 215.595.795 ΕΥΡΩ

ΓΑΛΛΙΑ

Οι πολυδραστήριοι
δεν αποκλείονται από το Μέτρο

Οι Γάλλοι φαίνεται να προσεγγίζουν τη γεωργία, ως ένα 
επάγγελµα που µπορεί να αποφέρει έσοδα από έναν 
συνδυασµό γεωργικών και συµπληρωµατικών 
δραστηριοτήτων. ∆ηλαδή, δεν αποκλείονται από το 
πρόγραµµα και όσοι έχουν παράλληλες δραστηριότητες. 
Συγκεκριµένα για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραµµα οι 
υποψήφιοι: 
● Πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγµή της 
εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και επαγγελµατικής 
πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, 
είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο να αποκτήσει 
σταδιακά αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση. 
● Πρέπει να υποβάλουν µια οικονοµική µελέτη που να 
καθορίζει όλα τα βήµατα που συµβάλλουν στη 
βιωσιµότητα  του έργου εγκατάστασής τους. Τα κριτήρια 
για τον καθορισµό της βιωσιµότητας θα καθοριστούν ανά 
περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης 
(κυρίως, δευτερεύουσα, προοδευτική εγκατάσταση) και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τοµέα. 
● Για τους υποψηφίους για εγκατάσταση, το έργο 
εκτιµάται στο σύνολό του και µπορεί να αποφέρει έσοδα 
από έναν συνδυασµό γεωργικών δραστηριοτήτων και 
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων. 
Οι προηγούµενες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας καθώς 
και άλλες σχετικές µε τον συγκεκριµένο στόχο µπορούν 
να οριστούν, σε επίπεδο κάθε περιφερειακής αρχής, στα 
έγγραφα υλοποίησης και να κοινοποιηθούν µέσω αυτού 
µε διαφανή τρόπο στους δικαιούχους. 

Όταν η ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή 
χρηµατοδοτικών µέσων:
● Οι δικαιούχοι πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγµή 
της εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και 
επαγγελµατικής πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο 
να αποκτήσει αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση.
● Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν µια οικονοµική 
µελέτη που να καθορίζει όλα τα βήµατα που συµβάλλουν 
στη βιωσιµότητα του έργου εγκατάστασής τους. 

Ύψος ενίσχυσης
Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό των 100.000 
ευρώ ανά δικαιούχο και µπορεί να συνδυαστεί µε 
χρηµατοδοτικά µέσα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 498.948.852 ΕΥΡΩ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το 35% της επιδότησης
πρέπει να πάει σε επενδύσεις
Στη Βουλγαρία η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη µιας επένδυσης σε 
µηχανήµατα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ή την εκτέλεση 
εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή αγοράς 
γεωργικής γης που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της 
γεωργικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του ποσού 
του ελήφθη ως πρώτη πληρωµή. Έτσι οι βουλγαρικές 
αρχές εξασφαλίζουν µε έναν τρόπο ότι στο πρόγραµµα δεν 
θα ενταχθούν νέοι που δεν έχουν όρεξη να επενδύσουν 
στο αγροτικό επάγγελµα. Κατά τα άλλα οι όροι ένταξης στο 
πρόγραµµα µοιάζουν µε εκείνους που έχει προβλέψει η 
χώρα µας στο στρατηγικό της σχέδιο. Συγκεκριµένα:

Οι επιλέξιµοι αγρότες πρέπει επίσης να πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● Το οικονοµικό µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης 
κυµαίνεται από πάνω από 8.000 έως 20.000 ευρώ 
Τυπική Απόδοση.
● Να έχουν επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στην αγροτική εκµετάλλευση.
● Οι αγρότες µε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, για τις 
οποίες ισχύει, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Νόµου για την κτηνιατρική δραστηριότητα.
● Η περίοδος υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου 
ορίζεται στους 36 µήνες.
Η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να 
εξασφαλίζει αύξηση του οικονοµικού µεγέθους της 
εκµετάλλευσης κατά τουλάχιστον 2.000 έως 4.000 
ευρώ Τυπική Απόδοση. Η υλοποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη µιας 
επένδυσης σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ή 
την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή 
γεωργικής γης που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της 
γεωργικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του 
ποσού του ελήφθη η πρώτη πληρωµή.

Ύψος ενίσχυσης
Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή εφάπαξ ενίσχυσης για 
την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου.
● Η στήριξη ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ανά γεωργική 
εκµετάλλευση.
● Η στήριξη χορηγείται σε πρώτο στάδιο µετά την 
έγκριση (15.000 ευρώ) και σε δεύτερο στάδιο µετά την 
υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 158.716.487 ΕΥΡΩ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μεγαλύτερη επένδυση
υψηλότερη και η ενίσχυση
Τη µεγαλύτερη ενίσχυση στην Πορτογαλία θα λαµβάνουν 
οι νέοι αγρότες που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες 
ή µεγαλύτερες των 80.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα 
κίνητρο για να «πιάσει τόπο» το πριµ πρώτης 
εγκατάστασης, ενώ τις επενδύσεις που προβλέπονται, οι 
νέοι θα πρέπει να τις έχουν ολοκληρώσει µέσα σε µία 
2ετία. Ως εκ τούτου η προκαταβολή είναι αυξηµένη στο 
80% του ποσού ενίσχυσης. Πιο συγκεκριµένα:

Ύψος ενίσχυσης
Βασικό πριµ πρώτης εγκατάστασης ύψους 20.000 ευρώ 
µε τις ακόλουθες προσθήκες.
● Συν 25% του πριµ, εάν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
περιλαµβάνει επενδύσεις µεγαλύτερες ή ίσες µε 80.000 
ευρώ. Στο πριµ, συµπεριλαµβανοµένης της προσθήκης, 
προστίθεται συνιστώσα 5.000 ευρώ σε περίπτωση που ο 
νέος εγκατασταθεί σε αποκλειστική βάση (επάγγελµα και 
εισόδηµα), αυξάνοντας την αξία αυτή σε 10.000 ευρώ 
εάν ο νεαρός αγρότης βρίσκεται σε καθορισµένη 
ευάλωτη ζώνη. 
Η πληρωµή της στήριξης θα γίνεται σε δύο δόσεις: 80% 
στην αρχή της εγκατάστασης (ποσοστό µεγαλύτερο από 
το σύνηθες του 70%). Το υπόλοιπο 20% µετά την 
επαλήθευση της καλής εκτέλεσης του επιχειρηµατικού 
σχεδίου.

Κριτήρια ένταξης:
● Ο νέος διαθέτει επαρκή γεωργική κατάρτιση ή 
δεσµεύεται να την αποκτήση εντός µέγιστης περιόδου 12 
µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης. 
● Ύπαρξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου πενταετούς 
διάρκειας.

∆εσµεύσεις
● Εκπλήρωση της ιδιότητας του ενεργού αγρότη εντός 
12 µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης. 
● Άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στην 
εκµετάλλευση για ελάχιστη περίοδο 5 ετών από την 
ηµεροµηνία αποδοχής της χορήγησης στήριξης. 
● Ολοκλήρωση της εκτέλεσης των επενδύσεων που 
προβλέπονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο εντός µέγιστης 
περιόδου 24 µηνών από την ηµεροµηνία αποδοχής της 
χορήγησης στήριξης, αν και η διαχειριστική αρχή µπορεί 
να εγκρίνει την παράτασή της.

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ

75.000.000 ΕΥΡΩ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Με πριµ βιωσιµότητας
συν 30.000 ευρώ ανά γεωργό

Στην Ολλανδία, η «καινοτοµία» είναι πως οι αρχές έχουν 
προβλέψει ένα πριµ βιωσιµότητας το οποίο κυµαίνεται 
µεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ ανάλογα τα όσα 
προβλέπονται στο επενδυτικό πλάνο του δικαιούχου. 
Παράλληλα το βασικό ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από 
τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει ο νεαρός αγρότης και 
δεν έχει σχέση µε δείκτες όπως για παράδειγµα η Τυπική 
Απόδοση. Συγκεκριµένα, οι Ολλανδοί προβλέπουν πως:
Η ενίσχυση παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσού 
ανά αγρότη. Το ποσό συνδέεται µε το αναµενόµενο 
ακαθάριστο λειτουργικό εισόδηµα της επιχείρησης στην 
οποία ο αιτών εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως 
αγρότης, συµπληρωµένο µε ένα ποσό που µπορεί να 
ληφθεί µε υψηλή βαθµολογία στον βαθµό βιωσιµότητας 
του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το ακαθάριστο έσοδο 
πρέπει να είναι υψηλότερο από 40.000 ευρώ ανά 
γεωργό και κατ’ ανώτατο όριο τα 600.000 ευρώ. Η 
ενίσχυση καταβάλλεται σε πέντε ισόποσες δόσεις για 
µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Πριν την καταβολή της 
τελευταίας δόσης ελέγχεται εάν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της επιδότησης. Η µετάβαση 
σε µια περιβαλλοντική γεωργία ενθαρρύνεται αρχικά 
δίνοντας υψηλότερη βαθµολογία σε επιχειρηµατικά 
σχέδια που στοχεύουν στη βιωσιµότητα. Επιπλέον, θα 
διερευνηθεί εάν αυτό το κίνητρο µπορεί να ληφθεί και µε 
αύξηση του εφάπαξ ποσού  µε µπόνους βιωσιµότητας. 
Για παράδειγµα: Σύνδεση µιας βαθµολογίας για τη 
βιωσιµότητα 1, 2, 3 µε ένα  µπόνους 10.000, 20.000 ή 
30.000 ευρώ αντίστοιχα.
Το ύψος της ενίσχυσης είναι:
● Ακαθάριστα έσοδα από 40.000 ευρώ και άνω: 
40.000 ευρώ πριµοδότηση. 
● Ακαθάριστα έσοδα από 200.000 ευρώ: 55.000 ευρώ 
πριµοδότηση.  
● Ακαθάριστα έσοδα από 350.000 ευρώ: 70.000 ευρώ 
πριµοδότηση.
Κατά τα άλλα, οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο 
πρόγραµµα, δεν έχει κάποια µεγάλη διαφοροποίηση σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Οι τρεις προϋποθέσεις 
είναι η ηλικία (κάτω των 40 ετών), η επαγγελµατική 
ικανότητα και/ή δεξιότητες και ο χρόνος εγκατάστασης. 
Επιπλέον δεν απαγορεύεται το συµπλήρωµα εισοδήµατος 
και από µη γεωργικές δραστηριότητες από τους όρους 
ένταξης στο πρόγραµµα. 

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ 57.500.000 ΕΥΡΩ
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Ρευστότητα επιβίωσης και ανάπτυξης 
για τον αγρότη από την Τράπεζα Πειραιώς
Ο Έλληνας γεωργός, ο Έλληνας κτηνοτρόφος α-
ντιµετωπίζουν σήµερα µια από τις πιο δύσκολες 
οικονοµικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετι-
ών. Μετά από µια δεκαετία οικονοµικής κρίσης και 
µια διετία υγειονοµικής κρίσης βρίσκονται αντιµέ-
τωποι µε τις επιπτώσεις του πολέµου στη Βορει-
οανατολική Ευρώπη. Η επιβίωσή τους είναι άµε-
σα συνδεδεµένη µε τον εκσυγχρονισµό της εκµε-
τάλλευσής τους, προκειµένου να καταστούν αντα-
γωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.
Η χρηµατοδότησή τους είναι εκ των ων ουκ ά-
νευ. Την αρχή αυτή υπηρετεί και η Τράπεζα Πει-
ραιώς, η οποία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυ-
ξη του αγροτικού τοµέα και ως εκ τούτου την α-
νάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, στελέχη του Αγροτικού Τοµέα της Τράπε-
ζας βρέθηκαν 13 Μαΐου στο Ηράκλειο, 19 Μαΐ-
ου στη Σητεία, 14 Ιουνίου στο Ρέθυµνο και 15 Ι-
ουνίου στη Στυλίδα, για να απαντήσουν σε δύο 
καίρια ερωτήµατα που έθεσαν τα µέλη των: ΕΑΣ 
Ηρακλείου και ΕΑΣ Πεζών, ΕΑΣ Σητείας, ΑΣ Ρε-
θύµνου και Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρι-
σµού Στυλίδας, αντίστοιχα. 

1) Πώς µπορώ να καλύψω καθηµερινές 
ανάγκες ρευστότητας;
Η καθηµερινή ανάγκη σε ρευστό καλύπτεται από 
τα «4» προϊόντα της Τράπεζας και συγκεκριµένα:

■Κάρτα Αγρότη. Μέχρι την είσπραξη της αγρο-
τικής επιδότησης, ο αγρότης-δικαιούχος προει-
σπράττει µέρος αυτής µέσω της Κάρτας που του 
παρέχει η Τράπεζα σε συνεργασία µε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η Κάρτα χρη-
σιµοποιείται µόνο για ανάγκες της εκµετάλλευσης 
(π.χ. αγροεφόδια, καύσιµα, πληρωµή αγροτικού 
ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λπ.) και εξοφλείται αυτό-
µατα µε την είσπραξη της επιδότησης. 

■Κάρτα Συµβολαιακής Τραπεζικής. Το πλέον 
«καινοτόµο» χρηµατοδοτικό µοντέλο που προ-
σφέρει η Τράπεζα από το 2013 σε αγρότες που 
είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Τραπεζικής, για διασφάλιση ρευστότητας, από τον 
παραγωγό µέχρι τη µεταποίηση και την εµπορία 
αγροτικών προϊόντων. Με την Κάρτα ο αγρότης 
αγοράζει σε τιµές µετρητοίς (π.χ. αγροεφόδια) 
και πληρώνει άµεσα τους λογαριασµούς (π.χ. η-
λεκτρικό ρεύµα).

■Μικροχρηµατοδότηση. Ο αγρότης που εισπράτ-
τει την αγροτική επιδότηση µέσω της Τράπεζας Πει-
ραιώς µπορεί να αντιµετωπίσει έκτακτα προβλή-
µατα ρευστότητας, µε ένα δάνειο µέχρι 5.000€, για 
κάλυψη αγροτικών αναγκών, ό-
πως: αποκατάσταση ζηµιάς γε-
ωργικού εξοπλισµού, τοποθέ-
τηση inverter για καλύτερη α-
πόδοση ηλεκτροκινητήρα γε-
ώτρησης κ.ά.

■Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών 
(Α∆Α). Για κάλυψη αναγκών 
της εκµετάλλευσης, ο παραγω-
γός έχει ένα ετήσιο πιστοδοτικό όριο συνδεδεµέ-
νο µε είδος καλλιέργειας ή εκτροφή και µέγεθος 
εκµετάλλευσης.

2)Πού µπορώ να βρω χρήµατα για µια 
επένδυση;
Από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και συγκεκριµένα:

■Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, µε 
χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, συγχρηµατο-
δοτούµενο από Ελληνική ∆ηµοκρατία και Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί (10.000€ 
έως 5 εκατ. €) µε προνοµιακούς όρους και µειω-
µένες εξασφαλίσεις αγρότες, αγροτικούς συνεται-

ρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, κα-
θώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για υλοποίηση ε-
πενδυτικών σχεδίων σε πρωτογενή παραγωγή ή 
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

■Ταµείο Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας. Με συνολικό προ-
ϋπολογισµό 520 εκατ. ευρώ, 
χρηµατοδοτούνται επενδύσεις 
σε: καινοτοµία και µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, εκσυγ-
χρονισµό πρωτογενούς τοµέα, 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών,  
αγροτουρισµό, γενετική βελτί-

ωση ζώων, υδατοκαλλιέργειες, εθνικό δίκτυο άρ-
δευσης και ψηφιακό µετασχηµατισµό. 

■Νέοι Αγρότες. Το µεγάλο στοίχηµα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είναι η ηλικιακή ανανέωση ανθρώ-
πινου δυναµικού στη γεωργία, για την ανάπτυξη 
της αγροτικής οικονοµίας. Εν αναµονή των απο-
τελεσµάτων αξιολόγησης του Υποµέτρου 6.1 του 
ΠΑΑ, ο αγρότης µπορεί να αναζητήσει στην Τρά-
πεζα το εξειδικευµένο «∆άνειο Υποστήριξης Νέ-
ων/ Νεοεισερχοµένων Αγροτών», προκειµένου 
να έχει ρευστότητα κατά την αρχική εγκατάστα-
ση ή τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενης γεωργικής 
εκµετάλλευσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει τους αγρότες 
παρέχοντάς τους κεφάλαια 

για τις καθηµερινές ανάγκες 
τους, αλλά και την υλοποίηση 

των επενδυτικών σχεδίων 
εκσυγχρονισµού τους.

Κάρτα Αγρότη, 
Κάρτα Συµβολαιακής 
Τραπεζικής, Μικρο-
χρηµατοδότηση και 

Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών
για να καλύψουν τις 

καθηµερινές ανάγκες τους σε 
ρευστότητα.

Μέσα από τα προγράµµατα 
του Ταµείου Εγγυήσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του Ταµείου Ανάκαµψης

και Ανθεκτικότητας
µπορούν να υλοποιήσουν τα 

επενδυτικά τους σχέδια.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το 

εξειδικευµένο «∆άνειο 
Υποστήριξης Νέων/ 
Νεοεισερχοµένων 

Αγροτών», µε στόχο την 
ηλικιακή ανανέωση του 

ανθρώπινου δυναµικού στη 
γεωργία.
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