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Μεταβιβάσεις
Θέλει μελέτη 
φέτος η αγορά 
δικαιωμάτων σελ. 27

Συνδεδεµένες
Μικρό ρετούς 
στην παλιά λίστα 
με νέα ΚΑΠ σελ. 10-11   

Τα αροτραία 
λύγισαν τα δέντρα
στα Βιολογικά

agrenda - σελ. 11

Στα 30 ευρώ 
ανά πρόβατο 
η πρόταση για 
ειδική ενίσχυση 

σελ. 8, 12, 50

Αποζημιώσεις 
όπως του 2021, 
διαβεβαιώνει 
ο Γεωργαντάς

σελ. 26-31

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ      
Κοντά στα 50 λεπτά παρά 
τις πιέσεις στη Θεσσαλία, µε 
45 το σκληρό στον Έβρο. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Δεύτερη φορά απόθεμα
σε νέους αγρότες το 2023
Δεύτερη αίτηση ενίσχυσης για δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα θα μπορούν να υποβάλουν 

μέσα στο 2023 οι νέοι και νεοεισερχόμενοι στο αγροτικό επάγγελμα με «ορφανές» εκτάσεις σελ. 4-5

Μέριµνα για τη «χαµηλή κάλυψη»
Κινητικότητα στο θέµα αποκλεισµού των υποψήφιων 
Νέων Αγροτών µε κηπευτικά χαµηλής κάλυψης, ώστε 
να δικαιωθούν οι πραγµατικοί παραγωγοί. σελ. 18-19
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τιµή παραγωγού αυξηµένη κατά 5 λεπτά από πέρυσι, στα 35 
έως 40 λεπτά, οι πράξεις στο υπαίθριο πεπόνι. Σηµάδια πρώτης 
αντίδρασης στην αγορά βάµβακος, µε προπωλήσεις σύσπορου 
στα 74 λεπτά. Κρατάει στα 48 λεπτά το σκληρό η Θεσσαλία, µε 
45 λεπτά τα προβληµατικά στον Έβρο. Με την ποικιλία Κατερίνα 
ξεκινά η συγκοµιδή το επόµενο δεκαήµερο των συµπύρηνων 
ροδάκινων και τη βιοµηχανία να έχει ανακοινώσει 35 λεπτά.

Ρυγχίτης στην ελιά
O ρυγχίτης (Rhynchites cribripennis) 
είναι ένα έντοµο που προσβάλλει 
αποκλειστικά την ελιά µέσω 
µηχανικής ρήξης του καρπού και 
προκαλεί έντονη καρπόπτωση. 
Συµπληρώνει µία γενεά ανά δύο 
έτη και διαχειµάζει ως αναπυγµένη 
προνύµφη στο έδαφος, τον πρώτο 
χειµώνα και ως ενήλικο, επίσης 
στο έδαφος, τον δεύτερο χειµώνα. 
Τα ενήλικα τρώνε για µερικές 
εβδοµάδες έως τα µέσα Ιουλίου 
τρυφερά φύλλα και κορυφές νέων 
βλαστών και αργότερα, όταν 
δηµιουργηθούν, νεαρούς καρπούς. 
Τον Ιούλιο και Αύγουστο, το θηλυκό, 
αφού µε το ρύγχος του ανοίξει στο 
µεσοκάρπιο οπή µέχρι το εξωτερικό 
στρώµα του ενδοκαρπίου, εισάγει 
µε το ωοθέτη του ένα αυγό, το οποίο 
κατατρώει τον αναπτυσσόµενο καρπό.

Μέτρα αντιµετώπισης
Αν βρεθούν περισσότερα από 3-4 
άτοµα κατά µέσο όρο ανά κλάδο, 
θεωρείται ότι θα προκληθεί 
οικονοµική ζηµιά και εποµένως 
θα πρέπει να γίνει ψεκασµός 
µε εγκεκριµένα σκευάσµατα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης 
της ετικέτας και τις συµβουλές 
των τοπικών γεωπόνων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο στα δυτικά. 

Κυριακή 03-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, µε 
πιθανότητα τοπικών όµβρων 
στα ορεινά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις και στο Αιγαίο 
πρόσκαιρα ισχυροί έως πολύ 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση κυρίως στα ανατολικά 
ηπειρωτικά της χώρας. 

∆ευτέρα 04-07-2022 
και Τρίτη 05-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα 
βορειοδυτικά ορεινά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διευθύνσεις, κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 06-07-2022 ως 
Παρασκευή 08-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά και πιθανότητα 
τοπικών όµβρων στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις κατά 
τόπους στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή σε όλη τη χώρα. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις 3-5 
µποφόρ, πρόσκαιρα 
έως 6, στο Αιγαίο 
κατά τόπους έως 
και 8 µποφόρ.

3-8Bf
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Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες και ως γνω-
στόν, µε τις λεπτοµέρειες δεν µπορεί να ασχο-
λείται κανένας υπουργός, πολλώ δε µάλλον ο 
πρωθυπουργός. Με αυτές ασχολούνται τα στε-
λέχη της δηµόσιας διοίκησης, τόσο κατά τη δι-
άρκεια προετοιµασίας των αποφάσεων όσο και 
στη φάση της εφαρµογής τους.

Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της δηµόσιας διοίκησης 
έχουν χάσει ολοκληρωτικά την έµπνευσή τους. 
Έχουν αποστασιοποιηθεί από το αντικείµενό 
τους, δεν αντιλαµβάνονται το ρόλο τους και τη 
συνεισφορά τους στα δηµόσια πράγµατα, απο-
φεύγουν να πάρουν πρωτοβουλίες και να επε-
ξεργασθούν θέσεις, φυγοπονούν ή υπεκφεύ-
γουν ακόµα και σε σαφείς άνωθεν εντολές. 

Όσο και αν οι γενικεύσεις αυτού το είδους αδικούν 
κάποιους, εκείνους τους λίγους που έχουν α-
ποµείνει για να βγάζουν στο τέλος το φίδι από 
την τρύπα, η εικόνα που αποπνέει εδώ και χρό-
νια η δηµόσια διοίκηση είναι αυτή και δεν αλ-
λάζει. Είναι αυτή, γιατί, πήρε αυτόν τον δρόµο 
από τη δεκαετία του ’80 στα χρόνια του ένδο-
ξου ΠΑΣΟΚ. ∆εν αλλάζει, γιατί οι κυβερνήσεις 
δεν διαθέτουν το πολιτικό θάρρος που απαιτεί 
µια γενναία µεταρρύθµιση στο συγκεκριµένο 
πεδίο, ενώ οι σφαίρες επιρροής και συµφερό-
ντων φαίνεται πως έχουν προσαρµοσθεί σ’ αυ-
τή την κατάσταση. Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουν συ-
νηθίσει να κάνουν ή νοµίζουν πως κάνουν τη 
δουλειά τους. Ευάλωτες µάλιστα όπως είναι, 
καθώς µ’ αυτό το περιβάλλον έχουν ταυτίσει 
την ύπαρξή τους, επιλέγουν τις αδυναµίες του 
γνωστού από την αβεβαιότητα του άγνωστου.

Η χώρα, πάντως, δύσκολα θα µπορέσει να βελτιώ-
σει της θέση της στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, µέ-
σα σ’ αυτό το νοσηρό κλίµα. Ειδικότερα, σε ό-
τι αφορά τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, 
υπάρχει τεράστιο έλλειµµα, µελέτης και σχεδι-
ασµού. Εδώ, η δηµόσια διοίκηση έχει αφεθεί 
στις νόρµες της ΚΑΠ, οι Κλαδικοί Οργανισµοί 
(Καπνού, Βάµβακος, Ελαιολάδου κ.α.) έχουν ε-
γκαταλειφθεί και οι παράπλευρες οργανωτικές 
δοµές (ΕΛΓΟ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΕΤ κ.α.) ασθε-
νούν βαριά από την ίδια νόσο. 

Κάπως έτσι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ακόµα και 
τις λίγες φορές που θα βάλει στην άκρη τις 
κοµµατικές της προτεραιότητες δεν έχει στα χέ-
ρια της επεξεργασµένες θέσεις και τεκµηριω-
µένες εισηγήσεις, οι οποίες να προτάσσουν το 
κοινό καλό και την ανάπτυξη του τόπου. Αλλά 
και όταν τις έχει ή παίρνει η ίδια το θάρρος α-
ναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες εκφράζοντας 
αυτό που λέµε την πολιτική της βούληση δεν 
βρίσκει την υποστήριξη που χρειάζεται από τη 
διοικητική µηχανή για να τη µετουσιώσει σε θε-
σµικό έργο και πολιτική πράξη.  

Η προεκλογική περίοδος που ανοίγει, ανεξάρτητα 
από τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εθνι-
κών εκλογών, ίσως είναι κατάλληλη για να τε-
θούν αυτά τα ζητήµατα. Μήπως και καλλιεργη-
θούν κάποιες προϋποθέσεις για να αντιµετω-
πιστούν, αµέσως µετά. ∆ιαφορετικά, ο χρόνος 
θα περνάει και τα προβλήµατα θα µεγαλώνουν.

        Agrenda

Ο υπουργός 
και ο διάβολος  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,05170

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34291

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99598

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85841

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
141,643

• Στο δίκτυο Claas διαθέσιµα και αυτόνοµα 
τρακτέρ µέσω της AgXeed σελ. 20-37
• Πέντε τόνους ναβαλίνες το στρέµµα µε 
οδηγίες της Timac Agro | ΛΥ∆Α σελ. 42

• Μεγάλες οι ζηµιές σε δέντρα, καλαµπόκι, 
βαµβάκι, ηλίανθο από το χαλάζι σελ. 26-31
• Προς πιστοποίηση δύο εγχώριες ποικιλίες 
φασολιού στον εθνικό κατάλογο σελ. 40

• ∆είχνει το δρόµο µε τα 48-50 λεπτά το 
κιλό η Θεσσαλία στο σκληρό σιτάρι σελ. 22
• Με απώλειες 20 ευρώ ο τόνος κρατά 
σταθερά τα 305 ευρώ το καλαµπόκι σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Παράθυρο να µπορέσουν να ω-
φεληθούν από το Εθνικό Απόθε-
µα την περίοδο 2023-2027, οι νέ-
οι και νεοεισερχόµενοι που ήδη έ-
λαβαν από αυτό δικαιώµατα στην 
τρέχουσα ΚΑΠ, αφήνει το στρατη-
γικό σχέδιο της χώρας µας. Συγκε-
κριµένα όπως αναφέρεται στο έγ-
γραφο που έχει υποβληθεί προς 
έγκριση «Οι δικαιούχοι ωφελού-
νται από το απόθεµα µόνο µια φο-
ρά στην περίοδο 2023-2027», χω-
ρίς να γίνεται αναφορά για την τρέ-
χουσα περίοδο. Η περίπτωση αυ-
τή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους νέους 
αγρότες που έκαναν πρώτη φορά 
ΟΣ∆Ε το 2021 για να ενταχθούν 
στο Μέτρο 6.1. Κι αυτό γιατί οι πε-
ρισσότεροι δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε τα 
ιδιόκτητα αγροτεµάχια ώστε να κα-
λύψουν τις ανάγκες µοριοδότη-
σης του προγράµµατος, για τα ο-
ποία αιτήθηκαν Εθνικό Απόθεµα. 

Στα πλάνα των περισσοτέρων ό-
µως είναι και η ενοικίαση επιπλέ-
ον αγροτεµαχίων όσο προχωρά 
το επενδυτικό τους πλάνο, τα ο-
ποία όµως δεν µπορούν να «ντύ-
σουν» µε δικαιώµατα. Και αυτό 
γιατί ο σηµερινός κανονισµός ό-
πως ισχύει, λέει πως δεν δύναται 

να αιτηθεί και να λάβει κάποιος 
δικαιώµατα από το Απόθεµα πά-
νω από µία φορά την τρέχουσα 
περίοδο. Μένει λοιπόν, εφόσον 
αλλάζει η προγραµµατική περίο-
δος από του χρόνου, να φανεί αν 
θα ανοίξει εκ νέου η δυνατότητα 
για νέους και νεοεισερχόµενους 
να κάνουν δεύτερη φορά αίτηση 
για δικαιώµατα από το Εθνικό Α-
πόθεµα. Σηµειώνεται εδώ πως η 
παραπάνω δυνατότητα θα οριστι-
κοποιηθεί µετά τις σχετικές εγκυ-
κλίους και αποφάσεις από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ που θα εκδοθούν από του 
χρόνου και όχι από το στρατηγι-
κό σχέδιο της χώρας. 

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αφή-
σει στο στρατηγικό της σχέδιο, α-
νοιχτό το ενδεχόµενο από τη νέα 
χρονιά να είναι σε θέση αγρότες 
που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
νέων και νεοεισερχόµενων να α-
ποκτήσουν πρόσβαση στο Εθνι-
κό Απόθεµα.

Ακόµα τρεις ριζικές αλλαγές 
αναµένονται στο Εθνικό 
Απόθεµα 2023-2027:

Πρώτον, στις µεταβιβάσεις δι-
καιωµάτων χωρίς γη µεταξύ α-
γροτών δεν θα επέρχεται µεί-
ωση της αξίας τους κατά 25%. 
Αλλά η ποινή θα αφορά τον α-
ριθµό των δικαιωµάτων. Για πα-
ράδειγµα, σε µεταβίβαση 4 δι-
καιωµάτων, στα χέρια του αγο-
ραστή θα φτάνουν 3 και ένα θα 
επιστρέφει στο Απόθεµα (σε πε-
ρίπτωση που θα εφαρµοστεί 25% 
ποινή στον αριθµό).

∆εύτερον, όταν το απόθεµα 
δεν θα επαρκεί για την κάλυψη 
της χορήγησης των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης αυτό θα αναπληρώνε-
ται µε γραµµική µείωση της αξίας 
όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
ανά αγρονοµική περιφέρεια. Για 
παράδειγµα, αν δεν φτάνει το πο-
σό για τα βοσκοτόπια, θα κόβε-
ται οριζόντια η βασική µόνο στα 
βοσκοτόπια και όχι σε αροτραίες 
και δενδρώδεις. Σήµερα, η περι-
κοπή γίνεται οριζόντια.

Τρίτον, τα αποκτούµενα από 
το απόθεµα δικαιώµατα δεν θα 
µπορούν να επαναµεταβιβαστούν 
(µε πώληση ή ενοικίαση) για µια 
πενταετία από την έναρξη της α-
πόκτησής τους.

Ακόμη μία κατανομή    
από το Απόθεμα για τους νέους    

Ανοιχτό αφήνει το 

στρατηγικό σχέδιο  

το ενδεχόμενο 

κατανομής 

δικαιωμάτων από 

το Εθνικό Απόθεμα 

2023-2026 σε νέους  

οι οποίοι ήδη έχουν 

λάβει κάποια την 

τρέχουσα περίοδο

Νέα προγραµµατική
Μένει να φανεί αν θα ανοίξει 

εκ νέου η δυνατότητα για 
νέους και νεοεισερχόµενους 
να κάνουν αίτηση για δικαιώ-
µατα από το Εθνικό Απόθεµα

Σχέδιο
Η Ελλάδα έχει αφήσει 
στο στρατηγικό της σχέδιο, 
ανοιχτό το ενδεχόµενο 
από τη νέα χρονιά να είναι 
σε θέση αγρότες που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία 
νέων και νεοεισερχόµενων 
να αποκτήσουν πρόσβαση 
στο Εθνικό Απόθεµα.

Μόρια
Οι περισσότεροι Νέοι 
Αγρότες δήλωσαν 
στο ΟΣ∆Ε τα ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια προκειµένου 
να καλύψουν τις ανάγκες 
µοριοδότησης του 
προγράµµατος, για τα 
οποία αιτήθηκαν Εθνικό 
Απόθεµα.

Χωρίς γη
Στις µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων χωρίς γη 
µεταξύ αγροτών δεν θα 
επέρχεται µείωση της 
αξίας τους κατά 25%. 
Αλλά η ποινή θα αφορά 
αριθµό των δικαιωµάτων. 
∆ηλαδή, σε µεταβίβαση 
4 δικαιωµάτων, στα χέρια 
του αγοραστή θα φτάνουν 
3 και ένα θα επιστρέφει 
στο Απόθεµα.
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Το ύψος του συµπληρωµατικού πριµ νεαρών θα 
εξαρτάται από τα συνολικά στρέµµατα στο ΟΣ∆Ε  
Τα 7 ευρώ για τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών 
υπολογίστηκαν µε την πρόβλεψη ότι θα δηλωθούν 4 εκατ. στρέµµατα από 
τους εν δυνάµει δικαιούχους. Αυτό σηµαίνει ότι αν δηλωθούν λιγότερα το 
πριµ ανεβαίνει και αντίστοιχα µε περισσότερα στρέµµατα κατεβαίνει 
ετησίως, καθώς το συνολικό ποσό που διατίθεται µένει σταθερό στα 28 
εκατ. ευρώ. Για την περίοδο 2014-2022 το ποσό ήταν περίπου 30 εκατ. 
ευρώ και ο µέσος όρος ενίσχυσης ανά στρέµµα ήταν τα 5,2 ευρώ 
σύµφωνα µε το στρατηγικό πλάνο της ΚΑΠ. 

Με δύο προκηρύξεις πρώτης εγκατάστασης και 
ΕΦΚ πετρελαίου η στήριξη νέων λέει η Ελλάδα 
«Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται 
η έκδοση δύο προκηρύξεων Νέων Αγροτών το 2023 και το 2025 ενώ 
στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των 
δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για την 
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών είναι η επιστροφή του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης (φορολογικά κίνητρα) στο πετρέλαιο 
που οδηγεί σε σηµαντικό περιορισµό των λειτουργικών δαπανών της 
γεωργικής εκµετάλλευσης», αναφέρει επί λέξη το στρατηγικό σχέδιο. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τρεις θα είναι οι βασικές προϋ-
ποθέσεις το 2023 για τη λήψη της 
συµπληρωµατικής ενίσχυσης των 
νεαρών αγροτών ύψους 7 ευρώ το 
στρέµµα και µέγιστο τα 1.750 ευ-
ρώ ανά εκµετάλλευση. Πρώτον, 
θα πρέπει o αγρότης να έχει εγκα-
τασταθεί ως αρχηγός της αγροτι-
κής εκµετάλλευσης από το 2019 
και µετά. ∆εύτερον θα πρέπει να 
είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το 
έτος υποβολής της πρώτης αίτη-
σης (2023). Και τρίτον, θα πρέπει 
να είναι καταρτισµένος/εκπαιδευ-
µένος. Το τελευταίο αυτό κριτήριο 
που εισάγεται είναι κάτι το «νέο» 
για τη νέα ΚΑΠ ωστόσο όχι ιδιαίτε-
ρα απαιτητικό. Σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρονται στο στρατηγικό σχέ-
διο, η κατάρτιση αυτή αποδεικνύ-
εται µε τους εξής τρόπους:

Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσε-
ων 4 (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύ-
κειο). Στο στρατηγικό σχέδιο δεν 
αναφέρεται ότι η γνώση πρέπει να 
είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ό-
πως στο πρόγραµµα Νέων Αγρο-
τών (µοριοδότηση).

Εκπαίδευση γεωτεχνικής κα-
τεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ω-
ρών) που δεν αποτελεί µέρος πι-
στοποιητικού ή διπλώµατος (µη 

τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση 
από την αρµόδια αρχή) και επίπε-
δο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυ-
τήριο γυµνασίου). 

Άσκηση του επαγγέλµατος του 
αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση 
επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύνα-
µο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο 
ωράριο, κατά την τελευταία δεκαε-
τία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί 
από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδο-
σίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγ-
γραφα, εφόσον διευκρινίζουν σα-
φώς τις επαγγελµατικές δραστηρι-
ότητες) και επίπεδο γνώσεων επι-
πέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

Με µέγιστο τα 250 στρέµµατα
Από εκεί και πέρα, για τον τρόπο 

καταβολής της ενίσχυσης θα πρέ-
πει να γνωρίζουν οι νεαροί ότι θα 
γίνεται µε βάση µόνο τα επιλέξιµα 
στρέµµατα και παρέχεται για µέγι-
στο µέγεθος έκτασης τα 250 στρέµ-
µατα. ∆ηλαδή ένας νεαρός µε 300 
στρέµµατα γη θα λάβει ενίσχυση 

για τα 250 κ.ο.κ. Ως εκ τούτου το 
µέγιστο πριµ θα είναι 1.750 ευρώ 
ανά εκµετάλλευση

Οι όροι για το ΟΣ∆Ε 2022
Για φέτος, τη συµπληρωµατική 

ενίσχυση θα λάβουν όσοι εγκατα-
στάθηκαν στην αγροτική εκµετάλ-
λευση από το 2018 και µετά και εί-
ναι έως 40 ετών. Το ύψος της ενί-
σχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, 
µε τον πολλαπλασιασµό των ενερ-
γοποιηµένων δικαιωµάτων από το 
νέο γεωργό, µε αριθµητική τιµή που 
αντιστοιχεί στο 25% µε 50%  της µέ-
σης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης που ενεργοποιεί ο γεωργός. Η 
ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτα-

του ορίου 25 δικαιωµάτων για κά-
θε δικαιούχο. ∆ηλαδή αν ένας γε-
ωργός διαθέτει µέσο όρο αξίας δι-
καιωµάτων 200 ευρώ η ενίσχυση 
θα υπολογιστεί σε µέγιστο 1.250 µε 
2.500 ευρώ ανάλογα την απόφα-
ση ΟΠΕΚΕΠΕ. Σηµειώνεται εδώ πως 
για το 2021 η προσαύξηση έγινε σε 
ποσοστό 36%. Ως εκ τούτου η µέγι-
στη δυνατή ενίσχυση στο παραπά-
νω παράδειγµα είναι 1.800 ευρώ. 

Το 2022 καταβλήθηκε ενίσχυση 
για τους γεωργούς νεαρής ηλικί-
ας ύψους 28.006.379,03 ευρώ σε 
64.881 δικαιούχους. ∆ηλαδή κα-
τά µέσο όρο 431 ευρώ ανά δικαι-
ούχο νεαρό αγρότη, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι τρεις όροι
για το 7ευρω  
των νεαρών  
Η ημερομηνία εγκατάστασης θα πρέπει να 
είναι από το 2019  και μετά για αγρότες κάτω 
των 40, για τη λήψη του συμπληρωματικού 
πριμ νεαρών αγροτών στο ΟΣΔΕ 2023

Μήνας εξελίξεων ο Ιούλιος για 
το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο 
της νέας ΚΑΠ, µε τις αρµόδιες 
αρχές να υποστηρίζουν µεν 
ότι όλα θα είναι έτοιµα έως 
το τέλος του µήνα αλλά να 
µην είναι σε θέση δε να 
παρουσιάσουν την οποιαδήποτε 
αλλαγή επισήµως. Προς το 
παρόν αυτό που «καίει» είναι 
οι συνδεδεµένες ενισχύσεις 
(βλ. σελ. 10) όπου αναµένεται 
σε µεγάλο βαθµό να διατηρηθεί 
η τρέχουσα λίστα µε την 
προσθήκη του καλαµποκιού 
και του µαλακού κριθαριού. 
Επιπλέον αλλαγές αναµένονται 
στις δράσεις του νέου 
πρασινίσµατος και στον αριθµό 
τους αλλά και στα ύψη 
ενίσχυσης. Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα καθεστώτα άµεσων 
ενισχύσεων δεν αναµένονται 
ριζικές αλλαγές. Όσον αφορά 
τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης εκεί θα υπάρξει 
αναθεώρηση ως προς τα 
καθεστώτα επενδύσεων 
µε τη βάση να δίνεται πλέον 
στην ενεργειακή αυτονοµία 
των αγροτών. Παράλληλα 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν 
γενναίες ενισχύσεις για τις 
προσπάθειες επένδυσης σε 
µονάδες βιοαερίου. Όσον 
αφορά τους Νέους Αγρότες, 
το καινούργιο πρόγραµµα δεν 
θα έχει ιδιαίτερες αλλαγές, 
ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα 
αύξησης του συνολικού πριµ 
µε περαιτέρω αύξηση 
των δεσµεύσεων. 

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Συνδεδεμένες,  
πρασίνισμα 

Μέχρι 25 δικαιώµατα
Η ενίσχυση των Νέων Αγρο-
τών χορηγείται µέχρι ανώτα-

του ορίου 25 δικαιωµάτων 
για κάθε δικαιούχο 
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ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (EYΡΩ) 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

9.329.018,73

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

30.399.711,17

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

3.765.890,69

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

2.103.691,19

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μικροπιστώσεις, υπόλοιπα παλαιότερων ετών 
και κάποιες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού που α-
κόµα εκκρεµούν προς τους αγρότες περιλαµβά-
νει το πλάνο πληρωµών για το επόµενο δίµη-
νο, αφού µέσα στην εβδοµάδα έκλεισαν οι εξο-
φλήσεις των άµεσων ενισχύσεων και των προ-
γραµµάτων του έτους 2021. Οι πιστώσεις των 
υπολοίπων του τσεκ της περσινής χρονιάς, συ-
νολικού ποσού 69 εκατ. ευρώ, ξεκίνησαν τελι-
κά µε µία µέρα καθυστέρηση, για να ακολουθή-
σουν τα προγράµµατα, µε ποσό περίπου στα 50 
εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρώτης εξόφλησης. 

Αιτία της καθυστέρησης οι αντιδράσεις ενός 
κρίσιµου πυρήνα στελεχών της διοίκησης, ο 
οποίος προτιµούσε να παίρνει εντολές από το 
κονκλάβιο των τεχνικών συµβούλων, παρά να 
υπακούει στο δηµόσιο συµφέρον. Βασικό εµπό-
διο το θέµα που πηγάζει από το Εθνικό Απόθε-
µα και τα αιτήµατα που σχετίζονται µε ορεινά 
βοσκοτόπια και δικαιώµατα χωρίς ζώα. Με ε-
ντολές του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά προς 
τους διοικούντες του Οργανισµού Πληρωµών 
σχετικά µε την τακτική που έπρεπε να ακολου-

θηθεί, να σηµειωθεί ότι σε σύνολο 2.500 περι-
πτώσεων έκδοσης δικαιωµάτων µόνο 900 εί-
ναι αυτές που πληρώθηκαν, ενώ  οι υπόλοιπες 
1.600 θα παραµείνουν σε εκκρεµότητα µέχρι 
να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να πιστοποιη-
θεί η πραγµατική κατάσταση. Το θέµα είναι ό-
τι η εν λόγω εκκρεµότητα που ξεκινάει από το 
2018 και φθάνει στο σήµερα και σε κάποιες εκ-
δοχές της έχει ήδη πάρει το δρόµο της δικαιοσύ-
νης, δείχνει να αποτελεί την «µεγάλη αµαρτία» 
και ταυτόχρονα τελευταίο χαρτί πίεσης της λε-
γόµενης «δυναστείας του ΟΣ∆Ε» προς την ση-
µερινή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Κάποιοι επιχειρούν, απ’ ότι φαίνε-
ται, να «λερώσουν» τον κ. Γεωργαντά µε τις δι-
κές τους… υπόγειες διεργασίες. Η άρνηση του 
ωστόσο να υπογράψει µε κλειστά µάτια τις συ-
γκεκριµένες απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθε-

µα, δείχνει ακριβώς την απόφασή του να µην 
καταστεί «όµηρος» της προηγούµενης κακοδι-
αχείρισης και των χαριστικών πράξεων σε µέ-
λη και φίλους της… δυναστείας.

Από δω και πέρα, εκτός από µεµονωµένες πε-
ριπτώσεις οι οποίες όταν θα λύνονται θα βγαίνει 
παρτίδα πληρωµής, οι αγρότες έχουν να περιµέ-
νουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµο-
λογείται για τον Σεπτέµβριο και τη δεύτερη εκ-
καθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον 
Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πληρω-
µή της προκαταβολής του τσεκ.   

Ειδικότερα, σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις 
του 2021, να σηµειωθεί ότι καταβλήθηκαν 43,5 
εκατ. ευρώ για εξόφληση βασικής και πράσινης 
ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας, 7,3 ε-
κατ. ευρώ για συνδεδεµένη ρυζιού, 4,5 εκατ. 
ευρώ για συνδεδεµένη κορινθιακής σταφίδας 
και 3 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους χωρίς γη.

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα από τα προ-
γράµµατα της περσινής χρονιάς, οι παρτίδες 
πληρωµής για την πρώτη εκκαθάριση «κόπη-
καν» κατά το προβλεπόµενο, όπως ορίζει ο κοι-
νοτικό κανονισµός την Πέµπτη 30 του µήνα, ω-
στόσο η ολοκλήρωση των πιστώσεων «έτρεξε» 
σταδιακά και χρειάστηκε και το Σαββατοκύρια-
κο. Σε επόµενη φάση, πάντως, οι δικαιούχοι 
παραγωγοί καλούνται σε υποβολή ενστάσεων 
από την Τρίτη 12 Ιουλίου και µέχρι τη ∆ευτέρα 
18 Ιουλίου για τη Βιολογική γεωργία και Κτη-
νοτροφία, τις Σπάνιες φυλές, τη Ζιζανιοκτονία 
ορυζώνων και µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου για 
τον αµπελώνα Θήρας, τον Ελαιώνα Άµφισσας.

Να σηµειωθεί -όπως αναφέρεται από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ- ότι «µε την ενδικοφανή προσφυγή οι 
παραγωγοί µπορούν να προβούν σε διόρθωση 
προφανών σφαλµάτων που αφορούν τα παρα-
στατικά συµµόρφωσης ή/και να προβάλουν α-
ντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων. Παράλληλα, 
οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικη-
τικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδοµέ-
νων στη µηχανογραφική βάση µέσω της οποίας 
πραγµατοποιούνται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι». 

Εγγραφή στο 
ΜΑΑΕ έως 
15 Ιουλίου για 
αποζημιώσεις 
από φωτιές 
Αίτηση εγγραφής έως και τις 15 
Ιουλίου καλούνται να καταθέσουν 
όσοι αγρότες δεν έχουν εγγραφεί 
στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ), µε τα οικονοµικά στοιχεία 
του φορολογικού έτους 2020, 
προκειµένου να επιταχυνθεί η 
διαδικασία αποζηµιώσεων τους από 
τις πυρκαγιές του έτους 2021.
Να σηµειωθεί ότι η διαδικασία 
εγγραφής, δηλαδή, η υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών, 
πραγµατοποιείται µέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία 
είναι διαθέσιµη στις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η είσοδος 
στην ψηφιακή εφαρµογή του 
Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά από 
τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους 
ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
άτοµο, µε τη χρήση των κωδικών 
εισαγωγής στην εφαρµογή της 
Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(Taxisnet). Οι επαγγελµατίες 
αγρότες, οι οποίοι επιθυµούν να 
εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση θα 
µπορούν να εξυπηρετούνται, µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού 
τηλεφώνου. Οι ενδιαφερόµενοι 
για πληροφορίες σχετικά µε την 
εγγραφή στο ΜΑΑΕ µπορούν να 
απευθύνονται στα κατά τόπους 
Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ελέγχων (ΤΑΑΕ).

Τρίζουν... τα πιάτα
τώρα οι ενστάσεις 
για προγράμματα 

Εκτός πληρωμής άφησε ο Γεωργαντάς 1.600 
ύποπτες περιπτώσεις δικαιωμάτων χωρίς ζώα  

Περίπου 3 λεπτά παρακάτω από τα αντίστοιχα περσινά 
επίπεδα καθορίστηκαν οι ενισχύσεις για το έτος 2021 
ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου 
γάλακτος, παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης. Πρόκειται για ποσά 
που πληρώθηκαν οι παραγωγοί µέσα στην εβδοµάδα.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση που 

αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια», το ύψος ενίσχυσης 
καθορίζεται ως εξής:

 σε 52,37 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού 
γάλακτος από 55,03 ευρώ πέρυσι

 σε 59,86 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αίγειου γάλακτος 
από 62,90 ευρώ πέρυσι 

 σε 82,31 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος 
από 86,48 ευρώ πέρυσι. 

Μειωμένες οι ενισχύσεις γάλακτος στο Αιγαίο

Φορολογικές δηλώσεις 
Παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 

η υποβολή των δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος φορολογικού 

έτους 2021
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Μέθοδο που θα οριοθετεί την έκτακτη ε-
νίσχυση της ΚΑΠ για τους κτηνοτρόφους 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 
στα πραγµατικά έξοδα των µονάδων ανα-
ζητούν το τελευταίο διάστηµα το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θεσµικοί 
εκπρόσωποι του κλάδου. Στόχος είναι ό-
σα από τα 100 εκατ. ευρώ των κοινοτικών 

κονδυλίων απορροφηθούν από το Μέτρο 
21, να µην κατανεµηθούν µε οριζόντιο 
τρόπο, όπως έγινε στην περίπτωση της ε-
πιστροφής 2% επί του τζίρου, που είδε αρ-
κετές κτηνοτροφικές µονάδες που αγκο-
µαχούν στο περιβάλλον ανατιµήσεων, να 
λαµβάνουν επιστροφή δυσανάλογη των 
εξόδων που έχουν καλύψει ή οφείλουν 
τους τελευταίους µήνες. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν τα ρεπορτάζ της 
Agrenda που ήθελαν την αξιοποίηση των 
κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται 
για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών, να εστι-
άζουν για το µεγαλύτερο µέρος τους στους 
κτηνοτρόφους. Η τελευταία εξέλιξη αφο-
ρά σε σχετικό αίτηµα της ηγεσίας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την 
ΕΘΕΑΣ, από την οποία ζητά την εκπόνηση 
σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο θα κα-
τανεµηθούν τα χρήµατα στους κτηνοτρό-
φους. Όπως σηµειώθηκε, βασική προτε-
ραιότητα του σχεδιασµού της ΕΘΕΑΣ, είναι 
η ενίσχυση που θα δοθεί, να ανταποκρίνε-
ται στα πραγµατικά έξοδα που έχουν κά-
νει οι κτηνοτροφικές µονάδες. Αυτό µπο-
ρεί να οριοθετηθεί µέσω µιας «εξίσωσης» 
που θα λαµβάνει υπόψιν  τόσο την παρα-
γωγικότητα των µονάδων (τζίρος) όσο ό-
µως και τα έξοδα που αυτές κάνουν. 

Με παραδόσεις και τιµολόγια 
Στην περίπτωση δηλαδή της αιγοπροβα-

τοτροφίας, το ποσό θα µπορεί να υπολο-
γιστεί βάσει των παραδόσεων σε γάλα σε 
συνάρτηση πάντα µε τα τιµολόγια που έ-
χουν κόψει οι κτηνοτρόφοι για την αγορά 
ζωοτροφών. Η κατεύθυνση προς τη λογι-
κή αυτή, έρχεται έπειτα από την εµπειρία 
που είχε ο κλάδος µε την επιστροφή του 
2% του τζίρου των εκµεταλλεύσεων, που 
είδε για παράδειγµα αρκετές επιχειρήσεις 
εκποίησης, µε µεγάλους τζίρους αλλά χα-
µηλότερες απαιτήσεις σε εισροές, να λαµ-
βάνουν ενισχύσεις αναλογικά και ουσια-
στικά µεγαλύτερες των κτηνοτρόφων, για 
τους οποίους άλλωστε υποτίθεται ότι έγι-
νε ο σχεδιασµός της ενίσχυσης.

Στα πρώτα µισά του Ιουλίου αναµένεται 
να υπάρξουν και επίσηµες ανακοινώσεις α-
πό το υπουργείο, οι οποίες θα «κλειδώσουν» 
την κατανοµή των χρηµάτων. Πρόκειται για 
74 εκατ. ευρώ που προέρχονται από τη µετα-
φορά πόρων που βρίσκονται στο ταµείο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και ε-
πιπλέον 26 εκατ. ευρώ που προέρχονται από 
το αποθεµατικό κρίσης της Ε.Ε. Συνολικά, εί-
ναι ένα ποσό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, 
το οποίο βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγι-
ών θα πρέπει να κατανεµηθεί στους δικαιού-
χους µέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2022.

Σύµφωνα µε τα όσα συζητούνται τις τε-
λευταίες ηµέρες ανάµεσα σε όσους συµµε-
τέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης του 
σχεδίου, η µερίδα του λέοντος προορίζε-
ται για την αιγοπροβατοτροφία, ενώ µέ-
ρος των χρηµάτων, ιδίως των ποσών που 
προέρχονται από το αποθεµατικό κρίσης, 
ενδέχεται να κατευθυνθεί προς το αγρο-
τικό πετρέλαιο.

 Σε κάθε περίπτωση, µέχρι να υπάρξουν 
και επίσηµες ανακοινώσεις από το υπουρ-
γείο, τα πάντα είναι ρευστά, µε την εικόνα 
να αλλοιώνεται και από την πολιτική σπέ-
κουλα που αναπτύσσεται εν µέσω κλιµά-
κωσης των προεργασιών για τις εκλογές. 
Εξακολουθούν δηλαδή να διατυπώνονται 
αιτήµατα που διεκδικούν µερίδια από τα 
κοινοτικά κονδύλια προς άλλους κλάδους, 
όπως είναι η αµπελουργία, ιδίως από τοπι-
κούς παράγοντες και βουλευτές. 

Αύγουστο και Νοέµβριο για πετρέλαιο 
Πληροφορίες της Agrenda θέλουν πα-

ράλληλα το υπουργείο να έχει ξεκινήσει 
τις διαδικασίες ώστε να αυξήσει το κονδύ-
λι για το αγροτικό πετρέλαιο. 

Στο πεδίο αυτό, αναµένεται µια πληρω-
µή στις αρχές Αυγούστου, η οποία θα α-
φορά στα τιµολόγια που κόπηκαν το πρώ-
το εξάµηνο του 2022. 

Μέχρι τώρα τα κρατικά κονδύλια για το 
µέτρο ανέρχονται σε 60 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 50 περίπου θα πιστωθούν τον 
Αύγουστο. Τα 10 εκατ. που περισσεύουν, 
η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει τρόπο 
ώστε να τα αυξήσει, προκειµένου να προ-
χωρήσει σε µια ισόποση επιστροφή φόρου 
τον προσεχή Νοέµβριο. Το επιπλέον πο-
σό αναζητείται τόσο από τον εθνικό προϋ-
πολογισµό, όσο και από τα διαθέσιµα κοι-
νοτικά κονδύλια.

Με χαρτί και μολύβι 
η στήριξη κτηνοτρόφων

Την κατάλληλη 
φόρμουλα αναζητά 

το υπουργείο ώστε το 
έκτακτο κονδύλι για 

τους κτηνοτρόφους να 
λαμβάνει υπόψη τα 

πραγματικά τους έξοδα

Μέχρι τις επίσηµες 
ανακοινώσεις από 
το υπουργείο, τα 
πάντα είναι ρευστά, 
µε την εικόνα να 
αλλοιώνεται και 
από την πολιτική 
σπέκουλα που 
αναπτύσσεται στο 
δρόµο προς τις 
εκλογές.

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

Εκκινούν οι διαδικασίες για την πίστωση 
-σε όσους δεν την έλαβαν- της ενίσχυσης 
για αγορά ζωοτροφών µε ποσό που αντι-
στοιχεί στο 2% του τζίρου που δήλωσαν οι 
κτηνοτρόφοι κατά το 2021. Η συµπληρω-
µατική πληρωµή έρχεται δύο µήνες σχε-
δόν έπειτα από την πρώτη που έγινε στις 
20 Απριλίου, από την οποία όµως έµει-
ναν εκτός αρκετοί παραγωγοί οι οποίοι 
δεν είχαν επικαιροποιηµένα τα στοιχεία 
τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων. Για την εξέλιξη ε-
νηµέρωσε µε δελτίο Τύπου το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και έπειτα από τη 
λήξη της προθεσµίας για εγγραφές στο 
ΜΑΑΕ (ήταν µέχρι τις 30 Ιουνίου), πλέον 
αναµένεται πως θα προχωρήσει η υπόθε-
ση της πληρωµής. 

∆ικαιούχοι και όσοι γράφτηκαν 
στο ΜΑΑΕ έως τις 30 Ιουνίου

Σηµειώνεται ότι πλέον δίνεται η δυνα-
τότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελ-
µατίες αγρότες, που έκαναν εγγραφή 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
µεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου να γί-
νουν δικαιούχοι της ενίσχυσης, αφού α-
ποκλείστηκαν από την αρχική πληρωµή, 
για την οποία η αρχική απόφαση προέ-

βλεπε όσους είχαν εγγραφεί µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου του 2021.

Επίσης τροποποιείται ο υπολογισµός 
της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχό-
µενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν 
έναρξη µέσα στο έτος 2021, προκειµένου 
το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους 
και όχι των εσόδων τους που όριζε η αρ-
χική απόφαση που τροποποιείται.

Υπόλοιπο ποσό 10 εκατ. ευρώ
Υπενθυµίζεται ότι για την ενίσχυση αυ-

τή, είχαν προϋπολογιστεί συνολικά 50 ε-
κατ. ευρώ µε επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισµού. Από το συνολικό πο-
σό, πιστώθηκαν τελικά περίπου 40 εκατ. 
ευρώ, µε την επερχόµενη συµπληρωµα-
τική πληρωµή να αφορά ένα ποσό λίγο 
µεγαλύτερο των 10 εκατ. ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω ενίσχυση, δεν 
συµψηφίζεται µε τα ποσά της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής, όπως συνέβη στις πε-
ριπτώσεις των έκτακτων ενισχύσεων για 
τον κορωνοϊό. Κατά τα λοιπά, η ενίσχυση 
είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκ-
χώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης. Επιπλέον, δεν υπόκει-
ται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλ-
λη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013, δεν δεσµεύεται και δεν συµ-
ψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορο-
λογική ∆ιοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει. 
Η πληρωµή θα γίνει µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ο οποίος θα αποστείλει στην ΑΑ∆Ε τη λί-
στα από το Μητρώο Αγροτών.

Βάσει των εξόδων 
η επιστροφή 2% σε 
νεοεισερχόμενους
Για τους νεοεισερχόμενους που έκαναν έναρξη 
μέσα στο 2021, η ενίσχυση του 2% θα υπολογιστεί 
επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους, 
όπως όριζε η αρχική απόφαση που τροποποιείται

ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίσημη 
η παράταση 
για δηλώσεις 
ΟΣΔΕ, χωρίς 
ποινή ως 14/7
Μέχρι τις 14 Ιουλίου παρατείνεται η 
προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε 2022, µε απόφαση που 
υπέγραψε ο υπουργός, Γιώργος 
Γεωργαντάς, προκειµένου να 
ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και χωρίς 
δυσκολίες η σχετική διαδικασία. 
Παράλληλα µε την ανακοίνωση της 
παράτασης, το υπουργείο ενηµερώνει ότι 
από τις 4 Ιουλίου και µετά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα αποδεσµεύσει τους µοναδικούς 
κλειδάριθµους που έχουν δεσµεύσει τα 
ΚΥ∆ για τις εν λόγω αιτήσεις, 
προκειµένου στις επόµενες 10 ηµέρες, 
οι αγρότες να µπορούν να απευθυνθούν 
σε άλλα ΚΥ∆ της περιοχής  για να 
ολοκληρώσουν την επεξεργασία και 
οριστικοποίηση τους ή  να τις 
υποβάλλουν οι  ίδιοι τη δήλωση on line.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Εισφορές 
ΕΛΓΑ έως 30 
Σεπτεμβρίου
Την παράταση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς για το 2021 από 
την 30η Ιουνίου 2022 στις 30 
Σεπτεµβρίου 2022 ανακοίνωσε ο 
ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, 
ο ΕΛΓΑ προχώρησε στην απόφαση 
αυτή κατανοώντας τις αντιξοότητες τις 
οποίες αντιµετωπίζουν οι αγρότες της 
χώρας. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι 
προϋπόθεση για την πίστωση των 
αποζηµιώσεων τόσο της περασµένης 
χρονιάς όσο και των επισπευσµένων 
πιστώσεων για ζηµιές εντός του 2022, 
είναι η εξόφληση των εισφορών. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΗΛΩΜΕΝΟΥ
ΤΖΙΡΟΥ 2021

2% 50
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 

(θα υπολογιστεί 
βάσει εξόδων)

ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΩΘΕΙ

ΣΥΝΟΛΟ

40

10 
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 
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Συνδεδεμένες
Μαλακό σιτάρι και 
καλαμπόκι εντός 
της νέας λίστας
Συνεχίζουν με συνδεδεμένη βιομηχανική τομάτα, 
εσπεριδοειδή και σταφίδα, δηλώνει ο Γεωργαντάς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ιατηρείται και στη νέα ΚΑΠ, µετά το 
2023, η συνδεδεµένη ενίσχυση για τη 
βιοµηχανική ντοµάτα, τη σταφίδα και τα 
εσπεριδοειδή, ενώ θα προστεθούν στη 
λίστα το καλαµπόκι και το µαλακό σιτάρι. 

«Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
τα προϊόντα συνδεδεµένης θα είναι τα 
ίδια, όπως ήταν και τους προηγούµε-
νους µήνες. Και βεβαίως, για να µη 
δηµιουργούνται πάλι εντυπώσεις και 
συγχύσεις, λέω «στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία», καθώς υπάρχουν ένα-
δυο προϊόντα στα οποία η στόχευση του 

µέτρου έχει εκπληρωθεί», ανέφερε α-
πό το βήµα της Βουλής ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης,Γιώργος Γεωργα-
ντάς απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή Ηλείας της Ν∆ Ανδρέα Νι-
κολακόπουλου, σχετικά µε την αναδι-
αµόρφωση των συνδεδεµένων ενισχύ-
σεων για τη νέα ΚΑΠ. 

Στη λίστα των προϊόντων που θα προ-
στεθούν, όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, ή-
τοι µαλακό σιτάρι και αραβόσιτος, ο στό-
χος είναι η αύξηση της παραγωγής τους 
και η µείωση της εξάρτησης της χώρας 
από εισαγωγές. «Σε πολύ σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα θα έχουµε επίσηµες ανα-
κοινώσεις επί του συνόλου των προϊό-
ντων αυτών έτσι όπως θα αποσταλούν 
από εµάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», 
ανέφερε ο υπουργός. Εκτός από τη νέα 
λίστα συνδεδεµένων µένουν να ανακοι-
νωθούν επίσης και οι προϋποθέσεις λή-

ψης τους που θα είναι διαφορετικές σε 
σχέση µε την τρέχουσα περίοδο.

Σε Αραχωβίτη για το ΟΣ∆Ε
Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων στη 

Βουλή, ο κ. Γεωργαντάς, κάλεσε επίσης 
τον προκάτοχό του, πρώην υπουργό, 
βουλευτή Λακωνίας, Σταύρο Αραχωβί-
τη να µην επενδύει στην αποτυχία του 
gov.gr για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, γιατί, ό-
πως χαρακτηριστικά είπε, «…κύριε συ-
νάδελφε θα εκτεθείτε». Ήδη οι δηλώ-
σεις που έχουν οριστικοποιηθεί φθά-
νουν τις 400.000 και µε τη διαδικασία 
να τρέχει µε 20.000 δηλώσεις την ηµέ-
ρα, είναι βέβαιο ότι ο χρόνος που απο-

µένει µέχρι τις 14 Ιούλί-
ου (ολιγοήµερη παράτα-
ση), φθάνει και περισσεύει. 

Βιολογική µε 705 εκατ. 
Σε ερώτηση για τη βιο-

λογική γεωργία, ο κ. Γεωρ-
γαντάς παρέπεµψε στην 
αύξηση των κονδυλίων 
του προγράµµατος από τα 
490 εκατ. ευρώ στα 705 ε-
κατ. Επιπρόσθετα αναφέρ-
θηκε  στα µέτρα στήριξης 
των αγροτών για την α-

ντιµετώπιση του κόστους παραγωγής 
που ξεπερνούν τα 215 εκατ. καθώς και:

Νέα στοχευµένα µέτρα για στήρι-
ξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας 
από ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους 100 
εκατ. και για τη στήριξη των ελληνικών 
φυλών βοoειδών.

Κάλυψη πληγέντων αγροτών σε 
Ξάνθη, Σέρρες, Καβάλα, Κιλκίς και Μα-
γνησία, όπως έγινε και το 2021 που µέ-
σω ΕΛΓΑ δόθηκαν αποζηµιώσεις ύψους 
350 εκατ. ευρώ, αν και οι εισφορές προς 
τον Οργανισµό ήταν µόνο 158 εκατ. 

Θύµισε παράλληλα τη µείωση της φο-
ρολογίας κατά 50% στο εισόδηµα των 
συνεταιρισµένων αγροτών, ενώ σε ότι 
αφορά στα καύσιµα είπε ότι οι αγρότες 
ωφελούνται:α) Από την ενίσχυση των 
15 λεπτών στην αντλία, χωρίς όριο, για 
το πετρέλαιο. β) Την επιστροφή του ΕΦΚ 
που που θα δοθεί εντός του Αυγούστου.

Στις ∆ΑΟΚ
η ευθύνη για
Νέους Αγρότες
Η ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων 
για ένταξη στο πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών, προϋπολογισµού 520 εκατ. 
ευρώ που είναι το µεγαλύτερο που έχει 
ανακοινωθεί µέχρι σήµερα, ανήκει στις 
∆ΑΟΚ της κάθε Περιφέρειας και όχι στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, τόνισε ο ΥπΑΑΤ Γιώργος 
Γεωργαντάς, απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση της βουλευτού Χαλκιδικής 
του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακής Μάλαµα.
Όπως εξήγησε ο υπουργός, ευθύνη 
του ΥπΑΑΤ είναι η προκήρυξη του 
προγράµµατος και η ανάρτηση των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης που 
κάνει το επιστηµονικό προσωπικό των 
∆ΑΟΚ εφαρµόζοντας τις κανονιστικές 
διατάξεις και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπει το πρόγραµµα. Το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο είναι δεδοµένο και 
δεν πρέπει να εργαλειοποιείται από 
κανέναν προκειµένου να φανεί αρεστός, 
σηµείωσε ο κ. Γεωργαντάς.
Η ερώτηση της κ. Μάλαµα αφορούσε την 
απόρριψη αιτήσεων ελατοπαραγωγών 
στη Χαλκιδική, µε τον υπουργό να 
παραπέµπει σε ενστάσεις.
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΝΕΟΙ

ΠΑΛΙΟΙ

ΝΕΟΙ

ΠΑΛΙΟΙ

ΝΕΟΙ

ΠΑΛΙΟΙ

ΝΕΟΙ

ΠΑΛΙΟΙ

316.351.662

91.758.942

172.765.299

42.604.585

321.968.886

106.587.248

48.114.301

5.806.532

83.000.000

83.000.000

145.000.000

41.361.000

206.650.000

95.550.000

45.175.000

5.380.000

25 / 100

90 / 100

83 / 100

97 / 100

64 / 100

89 / 100

94 / 100

93 / 100

|

|

|

|

|

|

|

|

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ 1.105.957.455 705.116.000 64 / 100

Στα 705 εκατ. ευρώ 
από τα 490 εκατ. ευρώ 
αυξήθηκε το κονδύλι 
για τη Βιολογική 
γεωργία-κτηνοτροφία. 

Οι προϋπο-
θέσεις για 
τη λήψη 
των νέων 
συνδεδε-
µένων θα 
ανακοι-
νωθούν 
προσεχώς 
και θα 
είναι δια-
φορετικές 
από την 
τρέχουσα 
περίοδο.

21-22, 35-36
Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Iουλίου 2022

Με τιμή παραγωγού αυξημένη κατά 5 λε-
πτά σε σχέση με την περσινή εμπορική πε-
ρίοδο γίνονται πράξεις αυτές τις ημέρες για 
το εξαιρετικής ποιότητας υπαίθριο πεπό-
νι με την τιμή στα 35 έως 40 λεπτά. Όπως 
ενημερώνει ο παραγωγός Κώστας Σάμα-
ρης από την Αχαΐα, η συγκομιδή αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται πανελλαδικά στο απο-
κορύφωμα της με τις ποσότητες που δια-
τίθενται στην αγορά να μεγιστοποιούνται. 

Η εμπορική περίοδος ξεκίνησε με τις τι-
μές για το πρώιμο πεπόνι χαμηλής κάλυ-

ψης κοντά στο 1,30 το κιλό και ακολουθώ-
ντας το νόμο προσφοράς και ζήτησης, οι τι-
μές υποχώρησαν στο φουλ της παραγωγής 
από τα μέσα Ιουνίου. Όπως μας εξηγεί ο 
Κώστας Σάμαρης, η τωρινή αυξημένη τιμή 
σε σχέση με πέρυσι θα κρινόταν ως ικανο-
ποιητική αν το κόστος παραγωγής δεν είχε 
σημειώσει άνοδο 30% σε σχέση με πέρυσι. 
Υπενθυμίζεται ότι τα πεπόνια θερμοκηπί-
ου ξεκίνησαν στην εγχώρια αγορά στις αρ-
χές Απριλίου, με τιμή στα 3,50 ευρώ το κι-
λό για να πέσουν στη συνέχεια στο 1 ευρώ. 

Πιάνει 40 λεπτά το όψιμο πεπόνι
 Στο φουλ η συγκομιδή του υπαίθριου, με το κόστος αυξημένο 30% 
 Μειωμένη περίπου 20% η φετινή παραγωγή σε σχέση με το 2021
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Ζ 
εσταίνεται σιγά σιγά η εγχώρια α-
γορά βάμβακος και σ’ αυτό βοηθάει 
η ισορροπία στο χρηματιστήριο. Βέ-
βαια ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι 

η δίκαιη τιμή για τη σοδειά μας, καθώς οι αγο-
ραστές επηρεασμένοι από τη δραστική πτώση 
της ζήτησης αναμένουν πολύ χαμηλότερες τι-
μές, ενώ από την άλλη οι εκκοκκιστές λόγω της 
μεγάλης πτώσης στο χρηματιστήριο ζητούν να 
κρατήσουν το ίδιο πριμ με αυτό πριν την πτώ-
ση. Προσπαθούμε να πιάσουμε τιμές περί τα 
110 σεντς, αλλά οι αγοραστές ακόμα διστά-
ζουν, καθώς θεωρούν πως ο κύκλος των πολύ 
υψηλών τιμών και πριμ έχει κλείσει.

 Στην ελληνική αγορά έχει κοπάσει ο πα-
νικός που επικρατεί στα αλώνια σκληρού και 
αρχίζουν να φαίνονται σημάδια διόρθωσης. 
Μην ξεχνάμε πως όλα τα εμπορεύματα έχουν 
μειωθεί σημαντικά πλην των σκληρών, που α-
κόμα βαστούν στα υψηλά τους. Για την ώρα δεί-
χνει πιθανότερο να δούμε χαμηλότερες τιμές 
εξαγωγής στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι 
Ιταλοί αγοραστές φαίνονται πιο ψύχραιμοι, ε-
νώ βλέπουν τη σοδειά του Καναδά να εξελίσ-
σεται ομαλά και τις τιμές τους να μειώνονται. 

 Οι εκτάσεις με πορτοκάλια που φυτεύο-
νται στη Νότια Αφρική αυξήθηκαν 2% το 2021-
2022, φθάνοντας τα 477.500 στρέμματα, από 
468.100 στρέμματα το 2020-2021, σύμφωνα 
με έκθεση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ 
(USDA). Στις ποικιλίες, τα Βαλέντσια καλύπτουν 
τα 2/3 της συνολικής έκτασης με πορτοκάλια 
και οι Ναβαλίνες το υπόλοιπο 1/3. Η παραγω-
γή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6%, φθάνο-
ντας τους 1,6 εκατ. τόνους, λόγω σταθερής α-
νάπτυξης των νεόφυτων εκτάσεων, αλλά και 
των βροχών που ήταν πάνω από το μέσο όρο. 

Δύσκολα 1 ευρώ 
ξανά το σύσπορο

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/0603/05 08/06

558,78
543,23

495,96

557,55

16/06 30/06

487,37

Εκτάσεις 
Μειωμένες περίπου 15%  

οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
υπαίθριου πεπονιού  
σε σχέση με το 2019

Αποδόσεις 
Η μέση στρεμματική από-

δοση για το πεπόνι χαμηλής 
κάλυψης κυμαίνεται στους 

3.000 τόνους

Εξαγωγές 
Περίπου η μισή εγχώρια  

παραγωγή πεπονιού βρίσκει  
το δρόμο για τις αγορές  

του εξωτερικού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

438

383

370

124

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

340

119

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

345

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

348

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

410

357

348

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

410

347

306

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

26/05 02/06 08/06 16/06

560

3,38 3,41

3,37
3,33

3,38

3,43

570 570 570
580 580

23/06 30/06

Τιμή παραγωγού 
υπαίθριου πεπονιού  
(λεπτά το κιλό)

Τέλη Ιουνίου 2022  35-40 

Τέλη Ιουνίου 2021 30-35 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
υπαίθριου πεπονιού 
(λεπτά το κιλό)

Τέλη Ιουνίου  2022: 35-40

Τέλη Ιουνίου  2021: 30-35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έκατσαν στα 74 
λεπτά οι προπωλήσεις 
στο σύσπορο βαμβάκι

Με 48-50 λεπτά το 
σκληρό στη Θεσσαλία, 
45 λεπτά στον Έβρο

Σε 10 µέρες τα πρώτα 
συµπύρηνα µε 35 λεπτά
Mε την ποικιλία Κατερίνα ξεκινά το 
επόµενο δεκαήµερο η συγκοµιδή των 
συµπύρηνων ροδάκινων στα πεδινά 
παραγωγικά κέντρα, µε τη βιοµηχανία 
να έχει ήδη ανακοινώσει τιµές γύρω 
από τον άξονα των 33 µε 35 λεπτών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έως 40 λεπτά 
οι πράξεις 
στο υπαίθριο 
πεπόνι 
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Αντικείµενο συζήτησης στον γαλλι-
κό αµπελοοινικό τοµέα, έχει γίνει το 
αίτηµα για ενίσχυση της οριστικής ε-
κρίζωσης που υπεβλήθη επίσηµα από 
τους φορείς του Μπορντό, ενώ εδώ κι 
ένα µήνα βρισκόταν στην ηµερήσια 
διάταξη του διοικητικού συµβουλίου 
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Οίνων 
και Αποσταγµάτων AOC (CNAOC). 

«Το Μπορντό βρίσκεται σήµερα σε 
µια κατάσταση που δεν είναι κυκλι-
κή, αλλά δοµική. Έχουν ανάγκη ε-
κριζώσεων που όλοι καταλαβαίνου-
µε. Ειδικά αφού το Μπορντό µπορεί 
να εξοµοιωθεί µε άλλες περιοχές. 
«Είµαστε σαφώς αντιµέτωποι µε µια 
δοµική ανισορροπία στα κρασιά του 
Μπορντό. Τα αποθέµατα είναι πολύ 
µεγάλα, δεν βλέπουµε πώς θα ανα-
κάµψουν βραχυπρόθεσµα», αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του CNAOC. 

Υποστηρίζοντας κατ’ αρχήν, το αί-
τηµα ο φορέας των οίνων ΠΟΠ, ζητά 
τώρα λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 
όρους των ρυθµίσεων και κυρίως τη 
χρηµατοδότησή τους.

Πραγµατοποιήθηκε την περασµέ-
νη εβδοµάδα η ανάρτηση της κα-
τάταξης των δικαιούχων στη Βιο-
λογική Γεωργία, ύστερα από την 
κατανοµή των επιπλέον πόρων 
της προκήρυξης. 

Σύµφωνα µε τη νέα κατανοµή 
των 705 εκατ. ευρώ (βλ. πίνακα) 
φαίνεται ότι ιδιαίτερα ευνοηµένοι 
είναι οι καλλιεργητές αροτραίων 
που ήδη εφάρµοζαν πρακτικές 
βιολογικής γεωργίας. Το ίδιο ι-
σχύει και στην περίπτωση της βι-
ολογικής κτηνοτροφίας. Με άλ-
λα λόγια, οι «παλιοί» φαίνεται ό-
τι µπαίνουν όλοι. Να σηµειωθεί 
εδώ πως στα κηπευτικά (παλιοί) 
το ποσό που είχε αρχικώς διατε-
θεί έφτανε και περίσσευε για την 
ένταξη όλων των υποψηφίων, ω-
στόσο φαίνεται πως το αιτούµε-
νο ποσό δεν ικανοποιείται εξολο-
κλήρου. Ίσως µιλάµε λοιπόν για 
απεντάξεις, ή για µείωση του τε-
λικού ποσού που θα λάβουν κά-
ποιοι δικαιούχοι. Αναλυτικότερα 
τα ποσά της πρόσκλησης κατανέ-
µονται πλέον τα εξής:

Αροτραίες καλλιέργειες
Νέοι: 83.000.000 ευρώ. Αναλο-
γία ένταξης 25 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ή-

ταν 316.351.662 ευρώ
Παλιοί: 83.000.000 ευρώ. Αναλογία 
ένταξης 90 στους 100 µε αιτούµενα 
κονδύλια ήταν 91.758.942 ευρώ

Κηπευτικά-∆έντρα
Νέοι: 145.000.000 ευρώ . Ανα-
λογία ένταξης 83 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ήταν 
172.765.299 ευρώ
Παλιοί: 41.361.000 ευρώ . Ανα-
λογία ένταξης 97 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ήταν 
42.604.585 ευρώ

Κτηνοτροφία
Νέοι: 206.650.000 ευρώ. Ανα-
λογία ένταξης 64 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ήταν 
321.968.886 ευρώ
Παλιοί: 95.550.000 ευρώ. Ανα-
λογία ένταξης 89 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ήταν 
106.587.248 ευρώ

Μελισσοκοµία
Νέοι: 45.175.000 ευρώ. Αναλο-
γία ένταξης 94 στους 100 κα-
θώς τα αιτούµενα κονδύλια ή-
ταν 48.114.301 ευρώ
Παλιοί: 5.380.000 ευρώ. Αναλο-
γία ένταξης 93 στους 100. Αιτού-
µενα κονδύλια 5.806.532 ευρώ.

ΜΕΤΡΟ 11
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
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ΝΕΟΙ
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316.351.662

91.758.942

172.765.299

42.604.585

321.968.886

106.587.248

48.114.301

5.806.532

83.000.000

83.000.000

145.000.000

41.361.000

206.650.000

95.550.000

45.175.000

5.380.000

25 / 100

90 / 100

83 / 100

97 / 100

64 / 100

89 / 100

94 / 100

93 / 100

|

|

|

|

|

|

|

|

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ 1.105.957.455 705.116.000 64 / 100

Αιτήματα
για εγκατάλειψη 
αμπελώνων
στο Bordeaux

Ευνοημένοι οι «παλιοί» στα 
αποτελέσματα Βιολογικών

Οι εκπρόσωποι της αµπελουργίας του 
Μπορντό ζητούν από τον Υπουργό 

Γεωργίας, Marc Fesneau να µπορούν 
να κινούνται χρηµατοδοτώντας 

µε τη βοήθεια της ΕΕ µεταξύ 
αναδιάρθρωσης, επενδύσεων 

σε οινοποιεία και εκρίζωσης 
για 3 ή 4 χρόνια.

Μια σύντοµη 
στάση στη 
γαλακτοβιοµηχανία 
ΜΕΒΓΑΛ έκανε ο 
υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
στο περιθώριο 
πρόσφατης 
επίσκεψής του στο 
∆ήµο Χαλκηδόνας.

Η νέα εποχή στην κτηνοτροφία δεν έρχεται χωρίς
ζωικό κεφάλαιο και σύγχρονες υποδοµές

Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης του κτηνοτροφικού κλάδου µε ισχυρό ζωικό 
δυναµικό και σύγχρονες υποδοµές που θα εισφέρει µε τα παραγόµενα 
προϊόντα υπεραξία στον παραγωγό και στο εθνικό εισόδηµα υπόσχεται να 
ανοίξει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς.
Ο υπουργός ανέπτυξε το σκεπτικό του, στο περιθώριο πρόσφατης επίσκεψης 
του στο ∆ήµο Χαλκηδόνας (για να ενηµερωθεί για τις ζηµιές που υπέστησαν οι 
αγρότες από ακραία καιρικά φαινόµενα), και µιας σύντοµης στάσης στην 
γαλακτοβιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ όπου συναντήθηκε µε την Πρόεδρο της 
εταιρείας, κα Μαίρη Χατζάκου, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Κ. Παπαδόπουλο 
-Χατζάκο, στελέχη της εταιρείας και το Σωµατείο Εργαζοµένων. Ιδιαίτερα στον 
κλάδο της προβατοτροφίας τονίσθηκε ότι θα είναι καθοριστική η προσέλκυση 
νέων επιχειρηµατιών αλλά και η αξιοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων και λειτουργικότητας των 
µονάδων. Επίσης συζητήθηκε το θέµα των κρατικών ελέγχων, της στήριξης της 
Φέτας ΠΟΠ αλλά και της προφύλαξη του Ελληνικού Στραγγιστού Γιαουρτιού, 
που κινδυνεύει από αποµιµήσεις που εκµεταλλεύονται τη φήµη-ποιότητά του.

Αροτραία
Σύµφωνα µε την νέα 
κατανοµή των 705 

εκατ. ιδιαίτερα ευνοη-
µένοι είναι οι καλλιερ-
γητές αροτραίων που 
εφάρµοζαν πρακτικές 
βιολογικής γεωργίας



Γύρω από το επίπεδο των 1,60 ευρώ 
το κιλό δείχνει να χτίζεται η τιµή για 
το πρόβειο γάλα της νέας περιόδου, ε-
νώ δεν αποκλείεται και το γίδινο γάλα 
να προσεγγίσει το 1 ευρώ, σε µια συ-
γκυρία που η αγορά ήδη πληρώνει τα 
1,45 για τα καλοκαιρινά πρόβεια γά-
λατα της περιόδου που κλείνει. 

Η ζήτηση από τη βιοµηχανία γάλα-

κτος µόνο συγκαλυµµένη δεν είναι, 
µε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 
του κλάδου να κινητοποιεί σε συνα-
ντήσεις µε µεγάλους παραγωγούς και 
επικεφαλής συλλογικών σχηµάτων ώ-
στε να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις 
γύρω από την τιµή που θα πληρωθεί 
το πρόβειο και το γίδινο γάλα τη νέα 
περίοδο. Αν κάτι είναι βέβαιο και απο-
δεκτό και από τις δύο πλευρές, είναι ό-
τι τα δεδοµένα της παραγωγής φέτος 
είναι πολύ διαφορετικά από πέρυσι. 

Οι διεκδικήσεις των παραγωγών βλέ-
πουν και υψηλότερα ποσά και µένει 
πλέον να φανεί κατά πόσο η βιοµηχα-
νία µπορεί να ακολουθήσει στο κλίµα 
που επιχειρείται το τελευταίο διάστηµα 

να διαµορφωθεί. Άλλωστε, αυτό που 
διακυβεύεται φέτος είναι η συντήρη-
ση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας 
σε κρίσιµους πληθυσµούς και δεν α-
ποκλείεται η αγορά να βάλει πλάτες 
προκειµένου να αποφευχθεί το ενδε-
χόµενο συρρίκνωσης του κοπαδιού 
που συνεπάγεται µείωση της διαθέσι-
µης πρώτης ύλης για τις βιοµηχανίες. 

Ήδη οι περσινές συµφωνίες, σε αρ-
κετές περιπτώσεις, αναπροσαρµόστη-
καν προς τα πάνω, αφού τα 1,20 το κι-
λό που έγραψαν οι διαπραγµατεύσεις 
του περασµένου καλοκαιριού στο πρό-
βειο, αποδείχθηκαν λίγα, ειδικά µετά 
τις ισχυρές ανατιµήσεις των ζωοτρο-
φών από τον Φεβρουάριο 2022 και µε-

τά, αλλά και το κόστος του ρεύµατος που 
εκτροχίασε τα οικονοµικά δεδοµένα των 
κτηνοτροφικών µονάδων. 

Τις τελευταίες εβδοµάδες, η αγορά έχει 
διαµορφώσει τα 1,45 ευρώ για το καλοκαι-
ρινό πρόβειο, τιµή που πληρώνει µεγάλη 
µονάδα στη Μαγνησία, η οποία  προσφέ-
ρει και 0,87 µε 0,90 ευρώ για το γίδινο, 
σύµφωνα µε πληροφορίες από άνθρω-
πο µε καλή εικόνα της εγχώριας αγοράς.

Λίγο ως προς τις ανατιµήσεις
Σηµαντική µερίδα του κτηνοτροφικού 

κόσµου αξιολογεί τη ζώνη του 1,50 ευρώ 
που ακουγόταν πριν από δυο µήνες ως 
µικρή ως προς τις ανατιµήσεις που έχει 
κληθεί να καλύψει και ειδικά µια περίο-
δο κατά την οποία σύµφωνα µε τα όσα α-
κούγονται στην πιάτσα, αρκετά ζώα οδη-
γούνται στο σφαγείο και αδύναµες µονά-
δες κλείνουν. Αυτή την περίοδο, οι κτηνο-
τροφικές µονάδες εφοδιάζονται ζωοτρο-
φές µε το τριφύλλι στα 32 λεπτά το κιλό, 
το καλαµπόκι στα 41 µε 42 λεπτά, το συ-
µπύκνωµα στα 52 λεπτά, το κριθάρι στα 
35 µε 37 λεπτά και τη σόγια στα 62 λεπτά, 
επίπεδα σαφώς υψηλότερα από τα περσι-
νά και κοντά στις τιµές µε τις οποίες γινό-
ταν ο συµπληρωµατικός εφοδιασµός των 

Περί το 1,60 ευρώ 
το πρόβειο και 1 ευρώ γίδινο 
Δεν αποκλείεται η βιομηχανία να βάλει πλάτες για να μην συρρικνωθούν άλλο τα κοπάδια

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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οργανωµένων µονάδων κατά τους χειµε-
ρινούς και ανοιξιάτικους µήνες. 

Από την άλλη, η τιµή χονδρικής της Φέ-
τας έχει αγγίξει τα 7,30 ευρώ το κιλό, µε τις 
εξαγωγές να µην «κλωτσάνε» προς το πα-
ρόν έπειτα από την ενίσχυση που µπορεί 
να φτάνει και το 1 ευρώ το κιλό συγκρι-
τικά µε τα περσινά επίπεδα στην αγορά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ακούγονται και φω-
νές που θέλουν την τιµή για το πρόβειο 
να σπάει και το φράγµα των 1,65 ευρώ. 
Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και 
άτυπη σύσκεψη 32 εκπροσώπων συνεται-
ριστικών σχηµάτων προ ολίγων ηµερών 
στη Λάρισα όπου τέθηκε ο στόχος για τι-
µή πάνω από τα 1,70 ευρώ αφού οι συµ-
µετέχοντες υπολόγισαν τα 1,60 µε 1,65 
ευρώ ως το µεσοσταθµικό κόστος για την 
παραγωγή ενός κιλού γάλακτος. Μιλώ-
ντας στην Agrenda o πρόεδρος του Συνε-
ταιρισµού Αγελαδοτρόφων και Προβατο-
τρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας, Γιώργος Βαϊ-
όπουλος, παρουσίασε και τον στόχο δια-
µόρφωσης µιας µεγάλης οµάδας που θα 
εκπροσωπεί τους συνεταιρισµούς στις δι-
απραγµατεύσεις µε τις βιοµηχανίες. Μια 
πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις διεκδικήσεις 
των κτηνοτρόφων θα προκύψει από συνά-
ντηση προγραµµατισµένη στις 5 Ιουλίου.

Το κλίµα αβεβαιότητας για την παγκόσµια οικονο-
µία και η κόπωση στις αγορές αγροτικών εµπορευµά-
των να ανατροφοδοτούν σταθερά τους τελευταίους 
µήνες τη διαµόρφωση νέων υψηλών, ενεργοποίη-
σαν µια απότοµη διόρθωση των τιµών σε σιτηρά και 
βαµβάκι, µε τους δείκτες να ξεκινούν την περασµέ-
νη εβδοµάδα στο κόκκινο πριν εµφανίσουν µερικά 
σηµάδια ανοδικής αντίδρασης τα τελευταία 24ωρα.

Μετά από τη διόρθωση, οι τιµές παραµένουν στα 
υψηλά του εύρους, αλλά απέχουν από τα ιστορικά 
υψηλά που διαµόρφωσε η αγορά στο µαλακό σιτάρι, 
το καλαµπόκι και το βαµβάκι τον προηγούµενο µήνα.  

Οι νέες σοδειές σιτηρών στην Ευρώπη βρίσκουν 
πλέον το δρόµο τους για τις αγορές και τα σιλό, α-
ποφορτίζοντας την επιβαρυµένη κατάσταση που ε-
πικρατούσε τους προηγούµενους µήνες στο πεδίο 
της προσφοράς. Την εξίσωση επηρεάζει σε σηµαντι-
κό βαθµό και η ιδιαίτερα καλή σοδειά σίτου που α-
λωνίζεται στη Ρωσία. Ήδη η χώρα έχει µειώσει τον 
φόρο εξαγωγής προκειµένου να καταστήσει πιο α-
νταγωνιστική τη σοδειά της συγκριτικά µε την Ευ-
ρώπη, σε µια προσπάθεια να διατηρήσει και τα κέρ-
δη για το εθνικό της νόµισµα, αφού ως γνωστόν έ-
χει υποχρεώσει όλες τις διεθνείς συναλλαγές για ε-
µπορεύµατα της να γίνονται µε ρούβλια. 

Παρά τη διόρθωση, η τιµή για το µαλακό σιτά-
ρι κρατιέται στη ζώνη των 360 ευρώ ο τόνος έναντι 
των 438 που ήταν τα υψηλά για τα συµβόλαια Σε-
πτεµβρίου 2022. Το καλαµπόκι υποχώρησε στη ζώ-
νη των 305 µε 310 ευρώ ο τόνος για τη νέα σοδειά 
έναντι των 379 ευρώ ο τόνος.

Απώλειες 10,29% στα αγροτικά εµπορεύµατα 
αλλά αντοχές στο σιτάρι βλέπει η Πειραιώς

Μια αρνητική επενδυτική ψυχολογία στις µετοχι-
κές αγορές αλλά και διόρθωση στους δείκτες των α-
γροτικών εµπορευµάτων 10,29% λόγω αποκόµισης 
κερδών και ανησυχιών για το ευρύτερο οικονοµικό 
περιβάλλον καταγράφει το τελευταίο ∆ελτίο Τιµών 
Αγροτικών Προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Από την άλλη, εκτιµά πως το σενάριο αποκλιµά-
κωσης των τιµών στα αγροτικά εµπορεύµατα απο-
δυναµώνεται τόσο εξαιτίας της παρατεταµένης σύ-
γκρουσης στην Ουκρανία που επηρεάζει τις εµπορι-
κές ροές σιτηρών, όσο και των καιρικών συνθηκών 

σε Ευρώπη και Αµερική, που επίσης ευνοούν τις τι-
µές για το σιτάρι και το καλαµπόκι. 

«Για το σιτάρι, η τιµή του θα παραµείνει υψηλή, µε 
τη µειωµένη προσφορά από Ρωσία και Ουκρανία να 
επιδρά θετικά στην τιµή του. Για το καλαµπόκι, η ζέ-
στη και η έλλειψη βροχοπτώσεων σε ΗΠΑ και Ευρω-
ζώνη δύναται να ενδυναµώσουν την τιµή του. Κα-
θώς ο ρυθµός των εξαγωγών της Ουκρανίας παρα-
µένει αβέβαιος και η παραγωγή στις ΗΠΑ πλήττεται 
από καύσωνα, οι ανοδικές πιέσεις δύναται να συνε-
χιστούν στην τιµή της σόγιας» αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά στο σχόλιο αγοράς της Τράπεζας, η οποία α-
ποτιµά θετικά για τις αγορές αγροτικών εµπορευµά-
των την χαλάρωση των µέτρων covid στην Κίνα. Α-
νασταλτικοί παράγοντες ενδεχοµένως να αποτελέ-
σουν η ενίσχυση του δολαρίου, ως αποτέλεσµα τα-
χύτερης σύσφιξης της Fed, καθώς και οι προοπτικές 
για επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης.

Εξαίρεση το σκληρό σιτάρι
Στην περίπτωση του σκληρού σίτου, τα δεδοµένα 

της αγοράς κρύβουν µια πιθανή εξαίρεση στη γενι-
κευµένη εικόνα πτώσης που παρατηρείται στις υπό-
λοιπες κατηγορίες αγροτικών εµπορευµάτων. Αυτό 
γιατί η παραγωγή σε Ιταλία και Ελλάδα δείχνει πο-
λύ χαµηλότερη των προσδοκιών, ειδικά στην Ιταλία 
όπου προεξοφλείται µείωση της παραγωγής κατά 
τουλάχιστον 15% από πέρυσι (4 εκατ. τόνοι συγκο-
µίστηκαν το 2021) ενώ στη Βόρεια Αφρική η νέα σο-
δειά είναι σηµαντικά πεσµένη. 

Από την άλλη, σε µερικούς µήνες αναµένεται η 
σοδειά του Καναδά, η οποία δεν εµφανίζει προβλή-
µατα προς το παρόν και όλα δείχνουν πως θα επι-
στρέψει σε επίπεδα άνω των 5 µε 5,5 εκατ. τόνων έ-
πειτα από το στραβοπάτηµα λόγω ξηρασίας και υψη-
λών θερµοκρασιών του 2021. Οι δύο αυτοί παράγο-
ντες θα µπορούσαν να επιτρέψουν διατήρηση τιµών 
κοντά στα σηµερινά επίπεδα της αγοράς, ωστόσο τα 
περιθώρια περαιτέρω ανόδου δείχνουν λίγα. Σε κά-
θε περίπτωση, η σοδειά του Καναδά φέτος καλείται 
να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες παραδοσιακών 
πελατών από Β. Αφρική και Ιταλία, ενώ θα χρειαστεί 
να ισορροπήσει και η κατάσταση στα αποθέµατα σί-
του της χώρας, τα οποία αποδεκατίστηκαν την προ-
ηγούµενη εµπορική περίοδο 2021-2022.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Παραμένουν στα ψηλά του εύρους οι τιμές 
αγροτικών εμπορευμάτων μετά τη διόρθωση

ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

580,00

358,50 306,00 315,00

350,00
304,50351,75510,00

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΣΕΠ. 22

∆ΕΚ. 22

ΑΥΓ. 22

ΝΟΕ 22

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΡΙΘΑΡΙ

Φόρος εξαγωγής
Η Ρωσία ήδη έχει µειώσει 

τον φόρο εξαγωγής 
για να καταστήσει πιο 

ανταγωνιστική τη σοδειά 
της συγκριτικά µε την 

Ευρώπη, σε µια προσπάθεια 
να διατηρήσει και τα κέρδη 
για το εθνικό της νόµισµα

Ρωσική σοδειά
Σε µερικούς µήνες 

αναµένεται η σοδειά του 
Καναδά, για την οποία όλα 
δείχνουν ότι θα επιστρέψει 
σε επίπεδα άνω των 5 µε 

5,5 εκατ. τόνων έπειτα από 
το στραβοπάτηµα λόγω 
ξηρασίας και υψηλών 

θερµοκρασιών του 2021
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Ίχνη βοτρύτη σε 
λευκές ποικιλίες
Πληγές στις ράγες από ευδεμίδα 
και ωίδιο φέρνουν φαιά σήψη

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι ασταθείς καιρικές συνθή-
κες των προηγούµενων ηµε-
ρών ευνόησαν και εξακολου-
θούν να ευνοούν την εκδήλω-
ση του βοτρύτη στους αµπε-
λώνες της Θεσσαλίας, σύµ-
φωνα µε τις παρατηρήσεις 
των γεωπόνων του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Βόλου. Σηµειώνε-
ται πως στην ευρύτερη περι-
οχή του Τυρνάβου έχει παρα-
τηρηθεί σηµαντική προσβο-
λή από τον µύκητα σε τσα-
µπιά λευκών κυρίως ποικι-
λιών. Οι τοπικοί γεωπόνοι 
προειδοποιούν πως οι σχη-
µατιζόµενες πληγές των ρα-
γών από την ευδεµίδα και το 
ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτε-
ρογενών προσβολών από την 
τεφρά σήψη, στην περίπτω-

ση που επικρατούν καιρικές 
συνθήκες που ευνοούν την 
εξάπλωσή του (θερµοκρασί-
ες έως 25 βαθµούς Κελσίου 
και βροχή ή υγρασία µε τη 
µορφή οµίχλης και δροσιάς).  

Για την προληπτική αντιµε-
τώπιση της ασθένειας συνι-
στάται η εφαρµογή µίας σει-
ράς καλλιεργητικών και άλ-
λων µέτρων, όπως η σωστή 
διαχείριση της κόµης των δέ-
ντρων για τη µείωση της υ-
γρασίας και την αποτελεσµα-
τική κάλυψη των βοτρύων µε 

ψεκαστικό υγρό, αποφυγή υ-
περβολικής άρδευσης, αποτε-
λεσµατική προστασία των βο-
τρύων από το ωίδιο στα προ-
ηγούµενα στάδια ανάπτυξης 
και ορθολογική χρήση ορµο-
νικών σκευασµάτων σε πυ-
κνόραγες ποικιλίες.

Παράλληλα, σε υγρές και 
δροσερές περιοχές µε ιστορι-
κό προσβολών από βοτρύτη, 
συνιστάται η διενέργεια µίας 
επέµβασης µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο µυκητοκτό-
νο στην έναρξη της ωρίµαν-
σης. Οι ψεκασµοί στο στάδιο 
αυτό συνιστάται να γίνονται 
µε χαλκούχα σκευάσµατα δι-
ότι προκαλείται σκλήρυνση 
της επιδερµίδας των ραγών 
και συνεπώς στην αύξηση της 
αντοχής τους στον βοτρύτη, 
σύµφωνα µε τις επισηµάν-
σεις γεωπόνων από το Περι-
φερειακό Κέντρο Προστασί-

ας Φυτών Ιωαννίνων.
∆εδοµένων των τρεχουσών 

καιρικών συνθηκών, οι γεω-
πόνοι από τη Θεσσαλία συ-
νιστούν επίσης άµεσα επέµ-
βαση µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο 
στους αµπελώνες του Τυρνά-
βου, καθώς και σε αµπελώ-
νες µε ιστορικό προσβολής 
και σε ευαίσθητες ποικιλίες, 
ενώ εξίσου απαραίτητη είναι 
η άµεση επέµβαση - µετά από 
χαλαζόπτωση ή επικράτηση 
ισχυρών ανέµων - που προ-
καλούν τραυµατισµούς στην 
τρυφερή βλάστηση.

Στη µείωση της έντασης 
της ασθένειας συµβάλλουν 
η καταπολέµηση του ωιδί-
ου και της ευδεµίδας καθώς 
και η εφαρµογή καλλιεργη-
τικών µέτρων που µειώνουν 
την υγρασία στο περιβάλλον 
του αµπελώνα.

∆ραστήρια η Μύγα Μεσογείου στα πυρηνόκαρπα
Στις αρχές Ιουλίου διαπιστώνεται παραδοσιακά σηµαντική δραστηριότητα 
των ακµαίων του δίιπτερου σε όλες τις περιοχές (πεδινές και ηµιορεινές) 
της Θεσσαλίας, αλλά και προσβολές σε ωριµάζοντες καρπούς σύµφωνα 
µε τη σχετική ενηµέρωση των γεωπόνων από το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Το δίπτερο µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 
καταστρεπτικό για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου 

ωρίµανσης (αλλαγή χρώµατος) και µέχρι τη συγκοµιδή. Οι γεωπόνοι συνιστούν 
άµεση προστασία των καρπών µε ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο, µε τη διενέργεια 
ψεκασµού κάλυψης ή δολωµατικού, µε υποσηµείωση πως οι ψεκασµοί κάλυψης 
πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, 
ενώ οι δολωµατικοί περίπου ανά εβδοµάδα. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που 
βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιµάται συνήθως η εφαρµογή δολωµατικών 
ψεκασµών, οι οποίοι είναι αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή τους σε µία περιοχή 
είναι καθολική, δηλαδή όταν εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ωίδιο
Αντιµετώπιση ωίδιου και 
ευδεµίδας κάνει δύσκολη 
και τη ζωή του βοτρύτη 

στα αµπελοτόπια 

Ωίδιο της µηλιάς
Το ωίδιο της µηλιάς οφείλεται στη δράση του 
ασκοµύκητα Podosphaera leucotricha και 
προσβάλλει µεταξύ άλλων και την αχλαδιά 
αλλά και τη ροδακινιά. Παρά το γεγονός ότι 
σπάνια θα προκαλέσει τον θάνατο του ξενιστή 
του, η µόνιµη παρουσία του συµβάλλει στην 
καταβολή του φυτού, στη µειωµένη ευρωστία 
του, στη µείωση της παραγωγικής του 
ικανότητας αλλά ακόµα και στην ποιοτική 
υποβάθµιση του παραγόµενου προϊόντος. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου αναφέρουν πως 
σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου 
έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς 
στη Θεσσαλία, συνιστάται άµεσα επέµβαση, 
σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του 
φουζικλάδιου.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Nimrod 25 EC, Embrelia 
SC
Bayer Hellas: Luna Care WG, Luna 
Experience SC
CORTEVA: Fontelis 20SC, Vetavine Core
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Cyflamid 5EW, Tebu-
max 20EW
SIPCAM: Altis 25EC,  Galileo EW
SYNGENTA: Topas 100 EC, Cidely 50 EW
UPL-LTD: Colpenn 80 WG, Pencol 10 EC

Περονόσπορος στην πατάτα
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο 
οροπέδιο του Λασιθίου στα µέσα του µήνα 
Ιούνιου ευνοούν την εµφάνιση συµπτωµάτων 
του µύκητα Phytophthora infestans. Ο 
περονόσπορος µπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
µείωση µέχρι και ολική απώλεια της 
παραγωγής, υποβάθµιση της ποιότητας των 
κονδύλων, ενώ µπορεί να δυσκολέψει τη 
συντήρηση του παραγόµενου προϊόντος κατά 
την αποθήκευση. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου αναφέρουν πως οι 
πατατοκαλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο 
στάδιο του κλεισίµατος και µετά, έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας, συνιστώντας τον 
εντατικό έλεγχο των φυτειών για τα 
συµπτώµατα του περονόσπορου καθώς και την 
άµεση επέµβαση µε διεισδυτικά ή 
διασυστηµατικά σκευάσµατα ή µίγµατα αυτών 
µε σκευάσµατα επαφής, αν ανιχνευτεί 
προσβολή.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Leimay-S, Verbono SC
Bayer Hellas: Volare SC, Aliette WG
CORTEVA: Zorvec Endavia 10 OD, 
Daramun SC
FMC Hellas: Vendeta 525 SC, Zgnal 50 SC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Presidium One SC, 
Kocide 2000 35WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto WG, 
Grekale
SYNGENTA: Carial Flex 25/18 WG
UPL-LTD: Proxanil Duo SC, Diprospero SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Θυσία για ακόµη µία φορά φαίνεται 
πως θα γίνει το Μέτρο 8.1 «∆άσωση», 
το οποίο δεν βρίσκεται στην ατζέντα 
των νέων προκηρύξεων για το 2022 
όπως αυτή παρουσιάστηκε από τις δι-
αχειριστικές αρχές στην περασµένη ε-
πιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ. 
Το Μέτρο το οποίο είχε αναµορφωθεί 
µετά από απόφαση του γ.γ του ΥΠΑ-
ΑΤ ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, φαίνεται 
πως δεν χωράει πλέον στα πλάνα κα-
θώς οι αρχές αποφάσισαν να βάλουν 
επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στους Νέους 
Αγρότες, 215 εκατ. ευρώ στα Βιολογικά 
και 74 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες του 
µέτρου ειδικής ενίσχυσης για στήριξη 
αγροτών και κτηνοτρόφων.  

Παράλληλα, από τις διαχειριστικές 
αρχές του ΥΠΑΑΤ βγαίνει προς τα έξω 
ένα κλίµα τύπου «νίπτω τας χείρας µου» 
σχετικά µε τη ∆άσωση, καθώς την ευ-
θύνη του έχει το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ε-
δώ πως στο στρατηγικό σχέδιο της ερ-
χόµενης ΚΑΠ θεωρείται δεδοµένο ό-
τι θα γίνει προκήρυξη φέτος, καθώς 
έχει προβλεφθεί µόνο η κάλυψη των 
ανειληµµένων υποχρεώσεων που θα 
γεννήσει το πρόγραµµα των 12ετών 
δεσµεύσεων. Για τη ∆άσωση ο προϋ-
πολογισµός που είχε προβλεφθεί ή-
ταν 90 εκατ. ευρώ. Πράγµατι, πάντως 
αποτελεί ένα µέτρο το οποίο είναι µεν 
δελεαστικό µε την πρόβλεψη 12ετούς 
πριµ, ωστόσο δεν ακολουθεί τις επιτα-
γές περί εξασφάλισης της επισιτιστικής 

ασφάλειας, καθώς οι αγρότες καλού-
νται να αποσύρουν από την παραγω-
γή αγρούς για να φυτέψουν δέντρα.  

Η νέα ατζέντα προκηρύξεων
Συγκεκριµένα στην ατζέντα των νέ-

ων προσκλήσεων του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αυτή πα-
ρουσιάστηκε στα Χανιά είναι µέτρα ύ-
ψους 246 εκατ. ευρώ και συγκεκριµένα: 

  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού, που προάγουν την από-
δοση των πόρων, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της γεωργίας ακριβείας και της 
έξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, 
της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρο-
νισµού των µηχανηµάτων και του ε-
ξοπλισµού παραγωγής: Πρόκειται για 
τα γνωστά Σχέδια Βελτίωσης τα οποία 
ετοιµάζονται για να καλυφθούν οι ε-
πενδυτικές ανάγκες κυρίως των Νέ-
ων Γεωργών που µπήκαν µε την πρό-

σκληση του 2021. ∆ηµόσια δαπάνη, 
180.000.000 ευρώ. 

Στήριξη για νέα συµµετοχή σε 
συστήµατα ποιότητας: Το συγκεκρι-
µένο Μέτρο έχει προδηµοσιευτεί και 
στη σχετική προκήρυξη ύψους 41 ε-
κατ. ευρώ θα µπορούν να κάνουν αί-
τηση οµάδες βαµβακοπαραγωγών, µε 
το Μέτρο να καλύπτει τις δαπάνες πι-
στοποίησης ολοκληρωµένης διαχεί-
ρισης. Η ενίσχυση ορίζεται από 540 
ευρώ έως 856 ευρώ ανά εκµετάλλευ-
ση-µέλος οργάνωσης. 

Ευζωία ζώων: To µέτρο αυτό που 
έχει προδηµοσιευτεί αφορά χοιροτρό-
φους. Η οικονοµική ενίσχυση θα χο-
ρηγείται σε ετήσια βάση και ανά ΜΖΚ 
(Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου). Το πο-
σό της οικονοµικής ενίσχυσης θα 
φτάνει τα 189 ευρώ ανά χοιροµητέ-
ρα και για τα λοιπά χοιρίδια τα 158 
ευρώ ανά ΜΖΚ. 

Προς ακύρωση ξανά η Δάσωση Γαιών 
για ενισχύσεις σε ζωοτροφές, πετρέλαιο
Εκτός ατζέντας προκηρύξεων των διαχειριστικών αρχών το πολυαναμενόμενο Μέτρο 8.1 

ΥΠΕΝ
Σε κάθε ερώτηµα 

σχετικά µε το µέλλον 
της ∆άσωσης οι δια-

χειριστικές αρχές του 
υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξη ρίχνουν 
το µπαλάκι στους 

συναδέλφους τους 
στο Περιβάλλοντος  

∆άσωση 
Η ∆άσωση αποτελεί 

ένα µέτρο δελεαστικό 
µεν µε την πρόβλεψη 
12ετούς πριµ, ωστόσο 

δεν ακολουθεί τις 
επιταγές περί εξασφά-

λισης της επισιτιστι-
κής ασφάλειας 

Από τις διαχειριστικές αρχές 
του ΥΠΑΑΤ βγαίνει προς τα 
έξω ένα κλίµα τύπου «νίπτω 
τας χείρας µου» σχετικά 
µε τη ∆άσωση, καθώς την 
ευθύνη του έχει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος. 

Την πρώτη
φορά το
«έφαγαν» 
οι ελιές
Η πρώτη φορά που 
ακυρώθηκε το Μέτρο 8.1 
ήταν όταν µεταφέρθηκαν 
οι πόροι του για τις ανάγκες 
της έκτακτης ενίσχυσης 
Covid των ελαιοπαραγωγών. 
Κάτι παρόµοιο φαίνεται πως 
θα γίνει και φέτος µε την 
έκτακτη ενίσχυση λόγω του 
ρωσοουκρανικού. Από εκεί 
και πέρα δεν αποκλείεται 
να γίνει η πρόσκληση 
αλλά µε πολύ µειωµένο 
προϋπολογισµό, κάτι που 
όµως συγκεντρώνει τις 
λιγότερες πιθανότητες. 
Υπενθυµίζεται πως 
σύµφωνα µε τον οδηγό του 
αναθεωρηµένου µέτρου 
∆άσωσης, προβλέπονται 
επιδοτήσεις για την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση 
των δέντρων και την 
απώλεια εισοδήµατος. 
Η ενίσχυση µε 12ετή 
διάρκεια για την απώλεια 
εισοδήµατος λόγω 
αντικατάστασης των 
καλλιεργειών που κατείχε 
ο δικαιούχος µε δασικά είδη 
κυµαίνεται από 14,2 ευρώ 
το στρέµµα και φτάνει τα 
282 ευρώ, ανάλογα την 
καλλιέργεια. Επιπλέον 
υπάρχει διαχωρισµός 
για αρδευόµενες και µη 
αρδευόµενες εκτάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2014�2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

180.000.000

41.000.000

25.000.000

246.000.000

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν 
την απόδοση των πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας 

ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, της 
ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και 

του εξοπλισµού παραγωγής

Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας

Ευζωία ζώων
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Συνάντηση Γεωργαντά με μελετητές 

Κινητικότητα στο θέμα 
του αποκλεισμού Νέων 
Αγροτών με χαμηλής 
κάλυψης καλλιέργειες

 Η αρμόδια αρχή φαίνεται να ξαναβλέπει το ζήτημα, ώστε 
να μπορέσουν να περάσουν τουλάχιστον όσοι πράγματι 
ασχολούνται συστηματικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εντείνονται οι αντιδράσεις των απο-
κλεισθέντων από το τελευταίο Πρό-
γραµµα Νέων Αγροτών, ως αποτέλε-
σµα της αλλαγής στον τρόπο υπολο-
γισµού της Τυπικής Απόδοσης των 
υποψηφίων µετά την υποβολή των 
αιτήσεων και τη δραστική µείωση της 
βαθµολογίας ή τον αποκλεισµό από 
τα κριτήρια ένταξης στην περίπτωση 
που οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε αφορούσαν 
σε καλλιέργειες χαµηλής κάλυψης.

Εκτός από τους ίδιους τους απο-
κλεισθέντες, στο χορό των αντιδρά-
σεων έχουν µπει τις τελευταίες ηµέ-
ρες, δηλαδή µετά την ανάρτηση των 
αποτελεσµάτων και οι γεωπόνοι µε-
λετητές, οι οποίοι εισπράττουν µε µε-
γάλη ένταση τη γκρίνια των αποκλει-
σθέντων, καθώς τους αποδίδεται ευ-
θύνη στη διαχείριση των φακέλων. 

Επί της ουσίας, ενώ είναι γνωστό 
ότι από τη «χαραµάδα» που άφηνε η 
προκήρυξη για τις καλλιέργειες χα-
µηλής κάλυψης (πεπόνια, καρπού-
ζια κ.α.) και την υψηλή τυπική από-
δοση που προέβλεπε αρχικά (6.892 
ευρώ το στρέµµα) γι’ αυτή την περί-
πτωση, προσπάθησε να περάσει υ-
περβολικός αριθµός υποψηφίων, η 
αλήθεια είναι ότι κάποιοι εξ αυτών 
επιδίδονται συστηµατικά στη συγκε-
κριµένη δραστηριότητα. 

Έτσι, ενώ οι υπεύθυνες διαχειρι-
στές αρχές εντόπισαν κάποια στιγµή 
την «εκµετάλλευση» που πήγαινε να 
γίνει και µε απόφαση της πολιτικής 
ηγεσίας, έκλεισαν αυτή τη «χαραµά-
δα», υπάρχουν κάποιες λίγες ωστό-
σο περιπτώσεις που αδικούνται κα-
τάφορα από τις αλλαγές στο βαθµο-
λογικό πίνακα και τον αποκλεισµό 
συλλήβδην όσοι δήλωσαν καλλιέρ-
γειες χαµηλής κάλυψης. 

Τα τελευταία 24ωρα και µετά το 

Χαρακτηριστική είναι η πραγµα-
τική περίπτωση µε δύο αδέλφια, 
όπου ο ένας εντάχθηκε κανονικά 
σε Νέους Αγρότες (το 2016) και σε 
Σχέδιο Βελτίωσης, ενώ ο άλλος µε 
τον ίδιο αριθµό στρεµµάτων και 
καλλιεργειών αποκλείστηκε από 
το πρόγραµµα Νέων Αγροτών 2021 
γιατί άλλαξε η ερµηνεία του πίνα-
κα τυπικών αποδόσεων ύστερα α-
πό πρωτοβουλία των διαχειριστι-
κών αρχών. Αυτό το παράδειγµα 
παρουσιάστηκε στον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γε-
ωργαντά, από µερίδα γεωπόνων 
µελετητών που πραγµατοποίησαν 
µαζί του στις 22 Ιουνίου συνάντη-
ση εργασίας στο ΥΠΑΑΤ. Πέρα από 
το ζήτηµα της Τυπικής Απόδοσης, 
οι γεωπόνοι µελετητές έθεσαν και 
ζήτηµα ως προς την ακολουθηθεί-
σα διαδικασία κατά την εφαρµογή 
της τηλεπισκόπησης. Συγκεκριµέ-
να, οι µελετητές υποστήριξαν, ότι 
δεν ακολουθήθηκε το αναγνωρι-
σµένο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αλλά µια µέθοδος ταυτοποίησης 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών σε 

συνδυασµό µε φωτοερµηνείες α-
πό το Google Earth µε ηµεροµηνίες 
ανάρτησης φωτογραφιών ακόµα 
και του 2020. Όπως επιβεβαιώνει 
ανάλογο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
µε αποτέλεσµα τα πολλά λανθα-
σµένα αποτελέσµατα όπως: υπαρ-
κτά θερµοκήπια αναγνωρίστηκαν 
ώς µη καλλιεργηµένα αγροτεµά-
χια, αγροτεµάχια µε δασική βλά-
στηση αναγνωρίστηκαν ως καλλι-
εργηµένα, αγροτεµάχια µε υπαρ-
κτή την υπαίθρια καλλιέργεια α-

Ζήτημα και με τη μέθοδο

θόρυβο που έχει ξεσπάσει, είναι γε-
γονός ότι η αρµόδια αρχή και φυσικά 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, ξαναβλέπουν το 
ζήτηµα, όχι στην προοπτική να δικαιώ-
σουν το σύνολο των υποψηφίων αυτής 
της κατηγορίας, αλλά στο ενδεχόµενο 
να αξιολογήσουν περαιτέρω εκείνους 
µόνο που µε βάση την ιστορική εικόνα 
των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων 
διαθέτουν τα απαραίτητα πειστήρια, ώ-
στε να τύχουν µιας διαφορετικής αντι-
µετώπισης. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέ-
τοιο δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο. 
Όλοι γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία των 
αιτούντων αυτής της κατηγορίας προ-
σπάθησαν να εκµεταλλευθούν το «πα-
ράθυρο» της προκήρυξης. Βεβαίως, το 
γεγονός ότι η «διόρθωση» ήρθε κατό-
πιν εορτής, δηλαδή µετά την υποβολή 
των φακέλων, δίνει ένα ακόµα «πάτη-
µα» στους υποψήφιους. Σε κάθε περί-
πτωση, το πρόβληµα από τεχνικό γί-
νεται και πάλι πολιτικό. 

Πάνω απ’ όλα όµως τίθεται ζήτηµα 
άνισης µεταχείρισης των υποψηφίων. 
Οι καλλιέργειες χαµηλής κάλυψης θε-
ωρήθηκαν θερµοκηπιακές και υπολογί-
στηκαν µε Τυπική Απόδοση (Τ.Α) 6.892 
ευρώ το στρέµµα στους Νέους Αγρότες 
του 2016 και στα Σχέδια Βελτίωσης του 
2017. Με τον ίδιο πίνακα τυπικής απόδο-
σης, το 2021, µετά το τέλος των αιτήσε-
ων, θεωρήθηκαν υπαίθριες και έπεσαν 
στα 752,5 - 1.177 ευρώ το στρέµµα Τ.Α..

Το εντόπισαν
Οι διαχειριστές αρχές εντό-
πισαν την «εκµετάλλευση» 
που πήγαινε να γίνει και µε 

απόφαση της πολιτικής ηγεσίας 
έκλεισαν αυτή τη «χαραµάδα»

Σε κάθε περίπτωση 
το πρόβληµα µε 
τις διορθώσεις από 
τεχνικό γίνεται 
πάλι πολιτικό.
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Αξιολόγηση
Στο τραπέζι το ενδεχόµενο 
να αξιολογήσουν περαιτέρω 
εκείνους µόνο που µε βάση 
την ιστορική εικόνα των 
οικογενειακών εκµεταλλεύσεων 
διαθέτουν τα απαραίτητα 
πειστήρια, ώστε να τύχουν µιας 
διαφορετικής αντιµετώπισης. 

Αδικία
Υπάρχουν κάποιες λίγες 
περιπτώσεις που αδικούνται 
κατάφορα από τις αλλαγές 
στο βαθµολογικό πίνακα και 
τον αποκλεισµό συλλήβδην 
όσοι δήλωσαν καλλιέργειες 
χαµηλής κάλυψης. 

6.892 ευρώ
Οι καλλιέργειες χαµηλής 
κάλυψης θεωρήθηκαν 
θερµοκηπιακές και 
υπολογίστηκαν µε Τυπική 
Απόδοση (Τ.Α) 6.892 ευρώ το 
στρέµµα στους Νέους Αγρότες 
του 2016 και στα Σχέδια 
Βελτίωσης του 2017. 



ελέγχου

Με ένα καλαθάκι 
καλωσορίσματος
χτίζεις κατάλυμα   
Ούτε καν το πόδι του σε χωράφι 
δεν θα απαιτείται να έχει πατή-
σει ο ενδιαφερόµενος επενδυ-
τής, για να γίνει δεκτός στα πλαί-
σια του προγράµµατος «Πράσι-
νος Αγροτουρισµός» που ανοί-
γει στις 12 Ιουλίου. Μόνη προ-
ϋπόθεση για την επιδότηση δα-
πάνης κατασκευής τουριστικού 
καταλύµατος, είναι τουλάχιστον 
να είναι σε θέση να προσφέρει 
ένα καλαθάκι καλωσορίσµατος 
µε αγροδιατροφικά προϊόντα τα 
οποία θα είναι από α’ ύλη αγρο-
τική στο 60% µε συµβόλαια. Αυ-
τό τουλάχιστον «βγάζουν» προς 
τα έξω  οι διευκρινίσεις που προ-
σφέρουν οι αρµόδιοι για την υ-
λοποίηση του προγράµµατος. Χα-
ρακτηριστική είναι η παρακάτω 
ερωταπάντηση:

Ερώτηση: Οι προϋποθέσεις της 
δράσης συνεπάγονται και την υ-
ποχρεωτική παροχή υπηρεσιών ε-
στίασης πχ ύπαρξη εγκαταστάσε-
ων πρωινού ή εστιατορίου, κλπ., 
από τους δυνητικούς δικαιούχους; 
∆ηλαδή µια επιχείρηση αυτόνο-
µων τουριστικών διαµερισµάτων 

που θα παρέχει πρώτες ύλες/συ-
σκευασµένα προϊόντα προερχό-
µενα κατ’ ευθείαν από παραγω-
γούς σε συνδυασµό και µε επι-
πλέον δραστηριότητες µε συνερ-
γασίες εκτός του καταλύµατος, 
θεωρείται ότι εµπίπτει στις ενι-
σχυόµενες δραστηριότητες; Εν-
νοείται πως η αγορά των προϊό-
ντων που θα διατίθενται θα απο-
δεικνύεται µε σχετικά παραστα-
τικά και συµφωνίες. 

Απάντηση: Κάθε επιχείρηση 
δύναται να προσφέρει προϊόντα 
διατροφής και προϊόντα αγρο-
διατροφής στους επισκέπτες, ε-
ντός του χώρου εγκατάστασης ή 
και στον τόπο παροχής υπηρεσι-
ών βιωµατικού τουρισµού της ε-
πιχείρησης, είτε σε οργανωµέ-
νους χώρους παροχής υπηρε-
σιών εστίασης, είτε ως παροχές 
στα καταλύµατα. Στην περίπτω-
ση µη κύριων τουριστικών κατα-
λυµάτων θα υπάρχει πρόβλεψη 
για την παροχή καλαθιού καλω-
σορίσµατος το οποίο θα περιλαµ-
βάνει γεωργικά προϊόντα ή µε-
ταποιηµένα προϊόντα τα οποία 
προκύπτουν από Α’ Ύλη γεωρ-
γικών προϊόντων. 

Μένει να φανεί τώρα αν το πρό-
γραµµα αυτό θα έχει την ίδια τύ-
χη µε την Αγροτική Μεταποίηση 
του Ταµείου Ανάκαµψης, όπου 
ο προϋπολογισµός της προκήρυ-
ξης «εξαντλήθηκε» από θέµα ζή-
τησης στις πρώτες 6 ώρες ανοίγ-
µατος της εφαρµογής αιτήσεων. 

Κρίσιµες διορίες
για το Μέτρο 6.1  
Σύµφωνα µε τις διοικητικές 
αποφάσεις αξιολόγησης των 
αιτήσεων Νέων Αγροτών που 
δηµοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια, 
οι ενστάσεις ανά περιφέρεια 
θα γίνουν εντός 15 ηµερών 
και η προσκόµιση επιπλέον 
δικαιολογητικών εντός ενός 
µηνός µετά τις ηµεροµηνίες: 

∆υτική Μακεδονία: 17 Ιουνίου. 
∆υτική Ελλάδα: 20 Ιουνίου
Κρήτη, Θεσσαλία: 21 Ιουνίου
Κεντρική Μακεδονία: 23 

Ιουνίου
Στερεά Ελλάδα: 27 Ιουνίου
Ήπειρος: 28 Ιουνίου
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 30 

Ιουνίου
Σύµφωνα µε τις σχετικές 
αποφάσεις, οι εν δυνάµει 
δικαιούχοι που καλούνται 
για επιπλέον δικαιολογητικά είναι 
1.800. Οι επιλαχόντες 
είναι στο σύνολό των παραπάνω 
περιφερειών 2.502 και µπορούν 
να υποβάλλουν ενστάσεις όπως 
και οι απορριφθέντες. Σύντοµα 
αναµένονται οι αποφάσεις για 
τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

ναγνωρίστηκαν ως µη καλλιεργη-
µένα και πολλά άλλα. Επίσης εί-
τε δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης επιτόπι-
οι έλεγχοι των ∆ΑΟΚ, ή όπου αυ-
τοί λήφθηκαν υπόψη ακυρώθη-
καν από την ∆ιαχειριστική.

Ο υπουργός υποσχέθηκε, ότι 
το ζήτηµα θα επαναεξεταστεί, ως 
προς τη αξιοπιστία του, ενώ θα ε-
ξεταστούν και θα αξιολογηθούν 
όλα τα τεκµήρια που θα συνοδέ-
ψουν τις όποιες ενστάσεις. 

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι δύναται να 

κριθούν όλες οι ΜΜΕ που 
προσφέρουν υπηρεσίες 

εστίασης ή προϊόντα 
αγροδιατροφής µε α’ ύλη 

στο 60% συµβολαιακή
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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: 12/07/2022
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 25 
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.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ �ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ�

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΑ

181,5 98,1

49,0 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΑΓΡΟ�
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

166,7

14,7

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ
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ΤOY   BΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Claas επενδύει περαιτέρω στην εταιρεία 
AgXeed, τα ροµπότ της οποίας θα διανέµο-
νται από επιλεγµένους αντιπροσώπους στη 
Γερµανία και την Ελβετία. Εκείνοι θα γίνουν 
αντιπρόσωποι -µε τµήµα συντήρησης- για 
τη σειρά αυτόνοµων ηλεκτρικών οχηµάτων 
AgBot που φέρουν κινητήρα 154 ίππων (115 
kW) αλλά και για τρίτροχα και τετράτροχα 
τροχοφόρα µηχανήµατα 74 ίππων (55kW). 
Εκτός από την πώληση AgBots, θα είναι δι-

αθέσιµα και µοντέλα για ενοικίαση. 
Η Claas εκτιµά ότι αυτό θα διευκολύνει 

τους πελάτες να ξεκινήσουν µε την αυτό-
νοµη γεωργική τεχνολογία δοκιµαστικά, α-
ναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη. Ως εκ 
τούτου, µαζί µε την Claas και τους άλλους 
συνεργάτες (βλέπε Amazone), η AgXeed 
σκοπεύει να επιταχύνει περαιτέρω την α-
νάπτυξη αποτελεσµατικών λύσεων τα επό-
µενα χρόνια.

Το νέο τεσσάρων τροχών όχηµα έχει ισχύ 
55 kW από έναν τετράχρονο κινητήρα πετρε-
λαίου 2,9 λίτρων. Συνδέεται µε µια γεννή-

Στα αυτόνομα 
τρακτέρ και η Claas 
μέσω της AgXeed   
Εμπορικά διαθέσιμα μέσω το δίκτυο Claas από φέτος 
το καλοκαίρι τα ρομποτικά μηχανήματα των 154 ίππων

Η Yara στο συνέδριο 
Farm to Fork 2022
∆υναµική ήταν η συµµετοχή της Yara στο συνέδριο Farm 
to Fork 2022 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 
21 έως τις 23 Ιουνίου, όπου στη συζήτηση πρωταγωνίστη-
σαν οι βιοδιεγέρτες και ο ζωτικός ρόλος που παίζουν αυ-
τοί στην επίτευξη βιώσιµης γεωργίας. Το συνέδριο που δι-
οργανώθηκε από την New AG International και την EBIC, 
την οργάνωση του οποίου η Yara υποστήριξε ως Χρυσός 
Χορηγός, αποτέλεσε µια πλατφόρµα για την ανταλλαγή 
γνώσεων µεταξύ των διαφόρων παραγόντων στην αγρό-
διατροφική αλυσίδα ώστε ανοίξουν το το δρόµο προς το 
µέλλον. Ένα µέλλον στο οποίο οι βιοδιεγέρτες καλούνται 
να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην βελτίωση των αποδόσε-
ων των καλλιεργειών και στην αειφορία προστατεύοντας 
το έδαφος και διασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της, η Marion Martinez, 
SVP, South Europe, Yara δήλωσε: «Οι βιοδιεγέρτες αποτε-
λούν το κατάλληλο εργαλείο για τις παραγωγούς για να 
επιτύχουν ισορροπηµένη θρέψη στις καλλιέργειες, καθώς 
τις καθιστούν πιο ανθεκτικές στις προκλήσεις από τις επι-
πτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και βελτιώνουν την απο-
δοτικότητα των θρεπτικών στοιχείων. Οι βιοδιεγέρτες σε 
συνδυασµό µε µια ορθολογική προσέγγιση της θρέψης 
µπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη: µειωµένες απώ-
λειες στο χωράφι, καθώς και αυξηµένη παραγωγή τροφί-
µων και κερδοφορία των αγροτών.»

Από το Μιλάνο 
οι ανακοινώσεις 
για τα υποψήφια 
Τρακτέρ της Χρονιάς
Για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδηµίας, η κριτική 
επιτροπή για το Τρακτέρ της Χρονιάς (ToTY) θα συναντη-
θεί στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 15 και 16 Ιουλίου για την 
εκδήλωση Let the Challenge Begin. Αυτό σηµατοδοτεί την 
έναρξη του ToTY 2023, όπου τα υποψήφια τρακτέρ θα πα-
ρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή. 
Τα υποψήφια τρακτέρ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Κα-
λύτερα ειδικά, Καλύτερα Utility και Τρακτέρ της Χρονιάς, µε 
όλους τους φιναλίστ τρακτέρ να συµµετέχουν στο βραβείο 
Βιώσιµο Τρακτέρ της Χρονιάς 2023. Η λίστα των φιναλίστ 
θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου, ξεκινώντας µια εις βά-
θος διαδικασία αξιολόγησης πεδίου, η οποία θα διαρκέσει 
έως τον Οκτώβριο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην έκ-
θεση EIMA International στις 9 Νοεµβρίου. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης, µαζί µε εκπροσώπους από τους φι-
ναλίστ, κάθε ένα από τα διαγωνιζόµενα τρακτέρ θα πα-
ρουσιαστεί σε µια ειδική εξωτερική αρένα ToTY.
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Διπλό χτύπημα 
κατά του τετράνυχου 
στο βαμβάκι 
με το AWARD SC
Ο τετράνυχος είναι από τους σηµαντικότερους εχθρούς της 
καλλιέργειας του βαµβακιού και ευνοείται από ξηρό και ζε-
στό καιρό. Μπορεί ταχύτατα να αναπτύξει µεγάλους πλη-
θυσµούς και να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές (µεταχρωµα-
τισµό φυλλώµατος και αποφύλλωση). Η αντιµετώπισή του 
πρέπει να γίνεται έγκαιρα, σε χαµηλό επίπεδο πληθυσµού. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε προσεκτικό και συστηµατικό 
έλεγχο της καλλιέργειας. Η προσβολή ξεκινά από τις άκρες 
των χωραφιών, οι πρώτες προσβολές παρατηρούνται από 
τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ενώ συνήθως εµφανί-
ζει µεγαλύτερη έξαρση από τις αρχές Ιουλίου έως µέσα Αυ-
γούστου. Προσβάλει ευκολότερα φυτά εξασθενηµένα από 
διάφορες αιτίες (νεροκρατήµατα, κακή ανάπτυξη, δίψα). 

Για την καταπολέµηση του τετράνυχου στο βαµβάκι η Κ&Ν 
Ευθυµιάδης προτείνει εφαρµογές µε AWARD SC.

Το AWARD SC είναι ένα ακαρεοκτόνο επαφής και στο-
µάχου µε δράση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρε-
ων (αυγά, προνύµφες, νύµφες και ενήλικο). Περιέχει δύο 
δραστικά συστατικά που καταπολεµούν σε δύο διαφορετι-
κές θέσεις τα ακάρεα:

 α) Το hexythiazox (3.12 % β/ο), µε δράση επαφής και 
στοµάχου, µη διασυστηµατικό 
µε καλή διελασµατική κίνηση 
που αναστέλλει τη σύνθεση της 
χιτίνης και την ανάπτυξη των 
ατελών σταδίων των ακάρεων 
και β) Το fenpyroximate (6.24 
% β/ο), κυρίως µε δράση επα-
φής, που παρεµποδίζει τη µε-
ταφορά ηλεκτρονίων στη µι-
τοχονδριακή αλυσίδα (METI), 
µπλοκάροντας τη λειτουργία 
του συµπλόκου Ι µε συνέπεια την αναστολή της µιτοχον-
δριακής αναπνοής των κυττάρων όλων των κινητών στα-
δίων των ακάρεων. 

Το AWARD έχει κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στο 
βαµβάκι για την αντιµετώπιση του κίτρινου τετράνυχου, 
για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ροδόπης, Έβρου, Ξάν-
θης, ∆ράµας, Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πέλλας, Φθιώτιδας, 
Βοιωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Κιλκίς και Σερρών. 

Πλεονεκτήµατα του AWARD SC:
Εξαιρετική αποτελεσµατικότητα σε όλα τα στάδια των 

τετράνυχων, από το αυγό µέχρι το ενήλικο.
Συνδυασµός δυο δραστικών ουσιών µε διαφορετι-

κό τρόπο δράσης.
Άµεση δράση (knock down).
Μεγάλη διάρκεια δράσης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & MKT ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

τρια που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στους 
πίσω τροχούς, διαθέτει προαιρετικό PTO και 
σύνδεση υψηλής τάσης. Για να συνδυάσει 
κοινά εργαλεία, αυτό το µοντέλο έχει επί-
σης έναν τυπικό µπροστινό σύνδεσµο Cat 
2 µε ανυψωτική ικανότητα 1,5 τόνου και έ-
ναν Cat 3 πίσω σύνδεσµο µε ανυψωτική ι-
κανότητα 4 τόνων.

Να πούµε ότι εως και τρεις αναλογικές υ-
δραυλικές βαλβίδες DW, LoadSensing και 
σύνδεση ISOBUS συµπληρώνουν τη λίστα 
επιλογών. Αυτό που θα ευχαριστήσει πολ-
λούς αγρότες είναι η µεγάλη ποικιλία πλά-
τους τροχιάς που προσφέρει αυτό το µηχά-
νηµα: από 1,50 µ. έως και 3 µ.

Έτσι, το νέο αυτό µοντέλο προσφέρει την 
ευελιξία που του επιτρέπει να χρησιµοποι-
είται για ειδικές καλλιέργειες έως δραστη-

ριότητες σε βοσκοτόπια. Τα ελαστικά µπο-
ρούν να έχουν πλάτος 270 χιλιοστά και να 
φτάνουν µέχρι τα 710 χιλιοστά. Σε συνδυ-
ασµό µε το συνολικό βάρος των 3,2 τόνων, 
είναι λοιπόν αυτό ακριβώς που χρειάζεται 
το πεδίο για να µειωθεί η συµπύκνωσή του.

Για χρήση όλο το χρόνο και εµπορική 
διάθεση από dealers της Claas

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για όλα τα 
Agbots είναι το γεγονός ότι αυτά δεν περι-
ορίζονται σε συγκεκριµένες εργασίες. Ο 
τυπικός κοτσαδόρος για συµβατικά εργα-
λεία δίνει σε όλους την ευκαιρία να χρη-
σιµοποιούν τα µηχανήµατα όλο το χρόνο. 
Το ίδιο και το νέο 2.055W4, που εκτός από 
το τσάπισµα είναι επίσης εξαιρετικά κατάλ-
ληλο για προετοιµασία σπόρων, σπορά και 
φροντίδα των καλλιεργειών. Το µηχάνηµα 
θα βρεθεί σε διάφορες εµπορικές εκθέσεις 
και επιδείξεις φέτος, µε την παράδοση να 
ξεκινά την άνοιξη του 2023, ενώ οι προπα-
ραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ ότι από το φετινό καλοκαί-
ρι το ροµπότ της AgXeed θα αρχίσει να πω-
λείται από επιλεγµένους dealers της εται-
ρείας Claas σε Γερµανία και Ελβετία, σύµ-
φωνα µε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

Για όλα τα παρελκόµενα
Ο τυπικός κοτσαδόρος για συµβατικά 
εργαλεία δίνει σε όλους την ευκαιρία 

να χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα 
όλο το χρόνο
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Η αρχή το ήμισυ 
του παντός

 ∆ιαχρονικό: Η αρχή είναι πάντα 
τόσο σηµαντική, όσο σηµαντική είναι 
και η κατεύθυνση της πορείας.

 Φόρος ρεψίµατος: Η Νέα 
Ζηλανδία ανακοίνωσε νοµοσχέδιο 
για να φορολογήσει από το 2025 
τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
από την κτηνοτροφία, όπως είναι 
το ρέψιµο προβάτων και βοοειδών. 
Σχεδόν το ήµισυ των αερίων του 
θερµοκηπίου στη Νέα Ζηλανδία 
προέρχονται από την κτηνοτροφία 
και τη γεωργία. Το νοµοσχέδιο 
καταρτίσθηκε σε συνεργασία µε 
εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και 
δίνει κίνητρα για όσους µειώνουν τις 
εκποµπές µέσω πρόσθετων τροφίµων. 
Τα έσοδα από τη φορολόγηση αυτή 
θα επενδυθούν σε έρευνα, ανάπτυξη 
και υπηρεσίες συµβουλών για 

κτηνοτρόφους. 
Reuters, 
8/6/2022

 Αστικές 
µέλισσες: Οι 
µέλισσες 
αξιοποιούνται 
ως «φρουροί» 

του περιβάλλοντος στις πόλεις της 
Ιταλίας. Από το 2018, µέλη των 
Carabinieri, που διαθέτουν ειδική 
µονάδα ειδικά για την προστασία 
των δασών και του περιβάλλοντος, 
φροντίζουν µέλισσες στην οροφή 
του κτιρίου της υπηρεσίας στη Ρώµη. 
Οι µέλισσες εξερευνούν 1,5 -2 χλµ 
πέριξ συλλέγοντας µαζί µε τη γύρη, 
διοξίνες και ρύπους ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η Ρώµη έχει γίνει µια 
πρωτοποριακή πόλη στην Ευρώπη 
όσον αφορά τη διατήρηση αποικιών 
µελισσών σε αστικές περιοχές. G. 
Orlandi. euronews, 10/6/2022.

 Έκπληξη: Ειδική Γραµµατεία 
για την Προστασία των Ζώων 
Συντροφιάς συγκροτείται στο 
υπουργείο Εσωτερικών, για την  
προστασία των ζώων συντροφιάς, 
την εξασφάλιση της ευζωίας τους 
και την υλοποίηση του στόχου: 
κανένα ζώο κακοποιηµένο, κανένα 
ζώο αδέσποτο, όπως προβλέπει 
ο Ν4830/2021 για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς και την 
εξασφάλιση της ευζωίας τους. 
Επικεφαλής της Ειδικής 
Γραµµατείας η Μ. ∆ηµοπούλου. 
ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 
10/6/2022.            *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Να επανασυστήσει το ελληνικό κρα-
σί στην εγχώρια αγορά επιχειρεί αυ-
τό τον καιρό η Εθνική ∆ιεπαγγελµα-
τική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου 
(Ε∆ΟΑΟ), ξεδιπλώνοντας ένα νέο διε-
τές συγχρηµατοδοτούµενο µε 3,3 εκατ. 
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρό-
γραµµα προβολής και προώθησης. Η 
διαφορά στο συγκεκριµένο πρόγραµ-
µα έγκειται στην προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται όχι µόνο για την προβολή 
αλλά και για την εκπαίδευση των συ-
ντελεστών του κλάδου, όπως και των 
καταναλωτών, για τη διαχείριση του 
προϊόντος σε κάθε του στάδιο. 

Την ευθύνη για την εκπαιδευτική δι-
άσταση του προγράµµατος έχει αναλά-
βει ο εκπαιδευτικός όµιλος του WSPC, 
µε τον Master of Wine Κωνσταντίνο Λα-
ζαράκη και την οµάδα του να καταθέ-
τουν τη γνώση τους γύρω από το κρασί 
για την ανάδειξη της ποιότητάς του και 
την πειθώ της κοινότητας των οινόφι-
λων για τα µεγάλα βήµατα που έχουν 
γίνει τελευταία στην Ελλάδα.  

Η νέα καµπάνια της Ε∆ΟΑΟ, που βρέ-
θηκε στο επίκεντρο ενηµερωτικής εκ-

δήλωσης την Τρίτη 28 Ιουνίου, επιδι-
ώκει να προβάλλει τη µακραίωνη ιστο-
ρία και οινική κουλτούρα και τις πάνω 
από 300 αυτόχθονες ποικιλίες σταφυ-
λιού που δίνουν µικρές αλλά συµπυ-
κνωµένες παραγωγές από µπουτίκ οι-
νοποιεία. Το πρόγραµµα αφορά την ε-
νηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τη 
λελογισµένη κατανάλωση επώνυµου 
οίνου, καθώς και το ενωσιακό καθε-
στώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ και 
ΠΓΕ και η προώθηση τους σε Ελλάδα 
και Γερµανία. Στόχος να αναδειχθούν 
τα εγγενή, ανώτερα χαρακτηριστικά των 
υπό ενηµέρωση ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων, η ε-
φαρµογή των αυστηρών ευρωπαϊκών 
κανόνων που διέπουν την παραγωγή 
και την εµπορία, καθώς και η εφαρµο-
γή πρότυπης αµπελουργίας όπου καλ-

λιεργούνται οι οίνοι ενδιαφέροντος.
Ο πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ Κωσταντί-

νος Ευσταθίου αναφέρθηκε στην άµε-
ση σύνδεση που έχει η Ελλάδα µε το 
κρασί, λέγοντας ότι: «Το κρασί είναι 
συνυφασµένο µε την κουλτούρα µας», 
εντούτοις υπογράµµισε ότι υπάρχουν 
ακόµη πολλά να γίνουν σε σχέση µε 
την ενηµέρωση των καταναλωτών για 
τα κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ο ίδιος µάλι-
στα εξήγησε ότι για να µπορέσει να ε-
κλείψει όλο αυτό το καθεστώς της «α-
µάθειας», η Ε∆ΟΑΟ µερίµνησε και δη-
µιούργησε ένα ενηµερωτικό πρόγραµ-
µα, που ακούει στο όνοµα ENOS, για 
κράτη της Ε.Ε ξεκινώντας µε την Γερ-
µανία, µε σκοπό την ενηµέρωση γύρω 
από τις ελληνικές ποικιλίες και την δι-
άδοση τους στο διεθνή κοινό.

Μια καινούργια οινική 
κουλτούρα στην εγχώρια 
αγορά βάζει στόχο 
η ΕΔΟΑΟ Στόχος της νέας καμπάνιας της ΕΔΟΑΟ 

η προώθηση των ελληνικών οίνων ΠΟΠ 
και ΠΓΕ στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Ο πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, 
Κωσταντίνος Ευσταθίου.

Σύνδεση των ελληνικών αµπελουργικών ζωνών
και γηγενών ποικιλιών µε τον παγκόσµιο οινικό χάρτη

Το νέο πρόγραµµα της Ε∆ΟΑΟ φιλοδοξεί, επίσης, να παράσχει στους 
επαγγελµατίες του οίνου πληροφορίες και εργαλεία για την παρουσίαση 
του κρασιού µε υπευθυνότητα, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ελληνικών αµπελουργικών περιοχών και των γηγενών 
ποικιλιών, σε µια προσπάθεια να καθιερώσει τους ελληνικούς οίνους ΠΟΠ 
και ΠΓΕ στον παγκόσµιο οινικό χάρτη και να συνδέσει τον ελληνικό οίνο 
µε την ισχυρή πολιτιστική ελληνική ταυτότητα. Η καµπάνια περιλαµβάνει 
ενηµερωτικές εκστρατείες στον τύπο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ενώ η συµµετοχή της Ε∆ΟΑΟ στην PROWEIN, την κορυφαία εµπορική 
έκθεση κρασιών και οινοπνευµατωδών, τον περασµένο Μάιο στο 
Ντίσελντορφ της Γερµανίας ήταν η πρώτη από µια σειρά δράσεων σε 
πόλεις της Ελλάδας και της Γερµανίας που πλαισιώνουν την καµπάνια.

ΠΟΠ/ΠΓΕ
Σε 200.000 

HL ανέρχονται 
οι οίνοι ΠΟΠ 
(33 οίνοι) και 
415.000 HL 
οι ΠΓΕ (114 

οίνοι)

ΕΝOS
Στο πρό-

γραµµα ENOS 
που ξεκινά από 

τη Γερµανία, 
η ενηµέρωση 

για τις ελληνι-
κές ποικιλίες 

300
Μακραίωνη 
ιστορία και 

πάνω από 300 
αυτόχθονες 

ποικιλίες 
προβάλλει η 

νέα καµπάνια 

ΤOY  ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
zissispanagos@agronews.gr
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Στροφή στο παρελθόν της αµπελοκαλ-
λιέργειας προτείνεται από Γάλλους ει-
δικούς προς αντιµετώπιση της κλιµατι-
κής αλλαγής, δεδοµένου ότι έναν αιώ-
να πρίν το Merlot στο Μπορντό ήταν δυ-
σεύρετο. Με αφορµή συµπόσιο που δι-
εξήχθη στο Μπορντό, µε επίκεντρο την 
κλιµατική αλλαγή, και συµπτωµατικά 
κατά τη διάρκεια ακραίου καύσωνα και 
σφοδρών καταιγίδων, µεγάλη έµφαση 
δόθηκε από τους παρευρισκόµενους  
στις ποικιλίες που χρησιµοποιούνται 
ως αντίδοτο στις αλλαγές του κλίµατος. 

Με την αυξανόµενη ταραχή να προ-
καλεί στους παραγωγούς και στους ε-
ρευνητές η ολοένα και συχνότερη εκ-
δήλωση ακραίων καιρικών φαινοµέ-
νων, πολλοί τονίζουν πως «τα χειρότε-
ρα χρόνια έρχονται», ενώ επισηµαίνουν  
πολυάριθµους παγετούς και δραµατική 
επιρροή αυτών στις αποδόσεις. 

Το θέµα δεν αφορά µόνο τη Γαλλία, 
αλλά εκτείνεται σε παγκόσµιο βεληνε-
κές, ρίχνοντας ένα ένα τα πιόνια στο τα-
µπλό της οινοπαραγωγής. Η µείωση της 
οξύτητας των σταφυλιών και η αύξηση 
του αλκοολικού τίτλου εµποδίζουν την 
παραγωγή ποιοτικά άρτιων οίνων, µε 
τους αµπελουργούς να θεωρούν µεγάλη 
πρόκληση την παραγωγή ελαφρύτερων 
κρασιών, µε λιγότερα ποσοστά αλκοόλ. 

Η Marta Mendonça του Πρωτοκόλλου 
του Πόρτο τόνισε πως «οι αµπελοοινικές 
περιοχές θα πρέπει να επανεξετάσουν 
τον τρόπο µε τον οποίο έκαναν τα πράγ-
µατα εδώ και αιώνες». Κάτι τέτοιο συνε-
πάγεται επαναφορά  γηγενών, παραδο-
σιακών ποικιλιών προς εξέταση των χα-
ρακτηριστικών τους σε συνάρτηση µε 
την εξέλιξή τους στο θερµότερο κλίµα. 
Το 2021, επτά νέες ποικιλίες, συµπερι-
λαµβανοµένων των Touriga Nacional 
και Alvarinho, πιο γνωστές στην Πορτο-
γαλία, εγκρίθηκαν για χρήση στο κρα-
σί Bordeaux. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα 
έχουν τονιστεί παραδοσιακές ποικιλίες 

ως πιο ανθεκτικές στις νέες περιβαλλο-
ντικές συνθήκες, όπως Βερτζαµί, Ζου-
µιάτικο και Παµίδι. Εξάλλου, πριν πολ-
λά χρόνια υπάρχαν άλλες ποικιλίες που 
σήµερα µάλλον αποτελούν τον από µη-
χανή Θεό, «κουµπώνοντας» πιο εφαρ-
µοστά στις νέες συνθήκες. 

Παρόµοιες συζητήσεις έγιναν και πρό-
σφατα στην Κεφαλονιά, σχετικά µε την ε-
πιλογή γηγενών ποικιλιών αλλά και την 
υιοθέτηση βιώσιµων πρακτικών καλλι-
έργειας και οινοποίησης. Ανησυχία και 
µεγάλο πλήγµα έχουν προκαλέσει και οι 
υπερευαισθησίες των πρέµνων στα µε-
γάλες ζέστες, µε εξάρσεις µολύνσεων 
και ασθενειών. Οι αυτοφυείς ποικιλίες 
θεωρητικά µπορούν να προσαρµοστούν 
ιδανικότερα στις περιβαλλοντικές αλλα-
γές στην ατµόσφαιρα και στο έδαφος. 

Κ. ΨΙΛΙΩΤΗ

Με ξεχασμένες γηγενείς
ποικιλίες σμιλεύεται το 
καλούπι του νέου αμπελώνα

Οδηγός στα τρόφιμα η αστικοποίηση 
της Ασίας και η γηράσκουσα Δύση
Με την συνεχή αύξηση του εισο-
δήµατος και αστικοποίηση Κίνας, 
Ινδίας και Νοτιοανατολικής Ασί-
ας να αποτελούν τον οδηγό στην 
αύξηση της ζήτησης τροφίµων για 
πολλά βασικά προϊόντα αλλά και 
την µείωση της κεφαλήν κατανά-
λωσης στις χώρες υψηλού εισοδή-
µατος του δυτικού κόσµου των ο-
ποίων ο πληθυσµός γηράσκει και 
ζητά λιγότερο θερµιδοφόρες τρο-
φές θα κινηθεί την επόµενη δεκα-
ετία η βιοµηχανία τροφίµων.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση 
για τις αγροτικές αγορές του ΟΟΣΑ 
για την δεκαετία 2022-2031, σύµ-
φωνα µε την οποία η πρόκληση για 
την αγροτική παραγωγή είναι τε-
ράστια καθώς η παγκόσµια ζήτηση 
τροφίµων προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά 1,4% ετησίως, λόγω της αύξη-
σης του πληθυσµού και του κατά 
κεφαλήν εισοδήµατος. Η περισσό-
τερη πρόσθετη ζήτηση για τρόφιµα 
θα συνεχίσει να προέρχεται από χώ-
ρες χαµηλού και µεσαίου εισοδή-
µατος, ενώ στις χώρες υψηλού ει-
σοδήµατος θα περιοριστεί από την 
αργή αύξηση του πληθυσµού και 
τον κορεσµό στην κατά κεφαλήν 
κατανάλωση πολλών προϊόντων. 

Ο παγκόσµιος πληθυσµός προ-
βλέπεται να αυξηθεί από 7,8 δις το 
2021 σε 8,6 δις το 2031. Τα 2/3 αυ-
τής της αύξησης αναµένεται να ση-
µειωθούν στην Υποσαχάρια Αφρι-
κή, την Ινδία και την Εγγύς Ανατο-
λή και τη Βόρεια Αφρική. Κατά συ-
νέπεια, αυτές οι περιοχές θα δηµι-
ουργήσουν µεγάλο µερίδιο πρό-
σθετης ζήτησης για τρόφιµα, ιδίως 
δηµητριακά (τα 2/3 της πρόσθετης 
ζήτησης) και άλλα βασικά προϊό-
ντα (π.χ όσπρια, γαλακτοκοµικά). 

Η Κίνα αναµένεται να αντιπρο-
σωπεύει το 41%   και το 34% της πρό-
σθετης παγκόσµιας ζήτησης τροφί-
µων για ψάρι και κρέας, αντίστοι-
χα, ενώ το ήµισυ της πρόσθετης πα-
γκόσµιας ζήτησης για φρέσκα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα θα προέρ-
χεται από την Ινδία. Σε παγκόσµιο 
επίπεδο, η µέση κατανάλωση τρο-
φίµων ανά άτοµο προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 4% και να φτάσει τις 
3.070 kcal/άτοµο/ηµέρα το 2031. 

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
τροφίµων θα µειωθεί στις χώρες 
υψηλού εισοδήµατος καθώς ο γη-
ράσκων πληθυσµός και ο πιο καθι-
στικός τρόπος ζωής περιορίζουν τις 
πρόσθετες απαιτήσεις σε θερµίδες.

Με χρυσό
στο Decanter
το «Κτήµα 
Μοντοφώλι» 
Tο «Κτήµα 
Μοντοφώλι» του 2013, 
ο λιαστός επιδόρπιος 
οίνος που παράγεται 
στο οµώνυµο κτήµα 
στην Κάρυστο από τις 
ποικιλίες Ασσύρτικο, 
Αθήρι, Αηδάνι και 
Λιάτικο µε πενταετή 
παλαίωση σε βαρέλι, 
έλαβε το Χρυσό 
βραβείο στο Decanter 
World Wine Awards 
2022, µε 95 βαθµούς. 
Στη διοργάνωση πήραν 
µέρος 18,244 κρασιά 
από τα οποία µόλις 677 
(3,71%) έλαβαν Χρυσό 
βραβείο. Ο οίνος 
«Κτήµα Μοντοφώλι» 
παράγεται σε 
ιδιόκτητους αµπελώνες 
13 στρεµµάτων, ενώ 
ο τρύγος ξεκινάει µετά 
τα µέσα Αυγούστου. Έναν αιώνα πριν, το Merlot 

στο Μπορντό ήταν δυσεύρετο. 

 Αλλαγές
Η αύξηση του εισοδή-
µατος και η αλλαγή 
των προτιµήσεων 

των καταναλωτών θα 
αυξήσουν τη ζήτηση 

για θρεπτικά τρόφιµα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2031

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ | ΕΤΗΣΙΩΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΑΤΟΜΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1,4%

4%

18%
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Ο «Πελεκάνος» 
δρομολογεί την 

πιστοποίηση των δύο 
φημισμένων τοπικών 

ποικιλιών φασολιού 
στον εθνικό κατάλογο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Φασόλια «γίγαντες» και «ελέφαντες», 
µε την ποιότητα, αλλά και την προσαρ-
µοστικότητα, που είχαν αναπτύξει οι 
τοπικές ποικιλίες, πριν από 30-40 χρό-
νια, όταν ακόµη δεν είχε συντελεστεί 
η γενετική διάβρωση της καθαρότητάς 
τους από διασταυρώσεις µε σπόρους 
από άλλες περιοχές, θα µπορούν να 
καλλιεργούν και µε τη… βούλα, σύντο-
µα οι παραγωγοί στις Πρέσπες, ευελ-
πιστώντας να προσδώσουν υπεραξία 
στο προϊόν και να το «οχυρώσουν» και 
έναντι της πληγής των αποµιµήσεων.

Η πρωτοβουλία για την αναβίωση 
και τη διαιώνιση παλαιών ποικιλιών 
ανήκει στον Συνεταιρισµό Φασολοπα-
ραγωγών «Πελεκάνος», ο οποίος, αξι-
οποιώντας ένα ερευνητικό πρόγραµ-
µα που υλοποίησε µε τη βοήθεια ερευ-
νητών του ΕΚΕΤΑ και του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα, ολοκλήρωσε τη γενετική κάθαρ-
ση των σπόρων στις δύο φηµισµένες 
τοπικές ποικιλίες φασολιού και πλέ-
ον δροµολογεί και την πιστοποίησή 
τους στον εθνικό κατάλογο.

«Βρισκόµαστε στο τελευταίο στάδιο 
για την πιστοποίηση των σπόρων. Η αί-
τηση για την εγγραφή στον εθνικό κα-
τάλογο έγινε τον Ιανουάριο του 2022 
και µέχρι Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο θα 
στείλουµε επιπλέον δικαιολογητικά 
και δείγµατα των σπόρων για να αρ-
χίσουν µέσα στο 2023, δοκιµές», εξη-
γεί η γεωπόνος του Συνεταιρισµού, Σό-
νια Μιχαηλίδου κι εκφράζει την εκτί-
µηση ότι «αν όλα πάνε καλά η εγγρα-
φή µπορεί να έχει γίνει έως το τέλος 

του 2023 και θα αφορά και τα ΠΓΕ».
Τα οφέλη που αναµένονται από 

την πιστοποίηση -κάτι που αναµέ-
νεται να αρχίσει και για τα «πλακέ» 
φασόλια Πρεσπών- είναι πολλαπλά. 

«Πέρα από την ποιότητά τους, οι 
συγκεκριµένοι σπόροι είναι ανθεκτι-
κοί σε ασθένειες κι εντοµολογικούς 
εχθρούς. Επίσης αναµένεται να µει-
ωθεί πολύ η φύρα η οποία σήµερα 
φτάνει σε µεγάλα ποσοστά, ενώ α-
κόµη κι αν υπάρξει µια φυσική κα-
ταστροφή, οι ποικιλίες δεν θα χα-
θούν, καθώς θα φυλάσσονται στην 
τράπεζα γενετικού υλικού», τονίζει ο 
πρόεδρος της οργάνωσης Κωνστα-
ντίνος Ναλπαντίδης, προσθέτοντας 
πως «µελλοντικά αν, όπως ακούγε-
ται, και οι επιδοτήσεις θα συνδεθούν 
µε τη χρήση πιστοποιηµένου σπό-
ρου, δεν θα υπάρχει κίνδυνος για 
τους παραγωγούς να τις χάσουν».

«Όπλο» κατά των αποµιµήσεων
Μέσα από την πιστοποίηση των 

σπόρων, όµως, ο συνεταιρισµός θε-
ωρεί πως µπορεί να βρει ένα ακόµη 

ισχυρό «όπλο» για να καταπολεµήσει 
τα κυκλώµατα, τα οποία δρουν ανεξέλε-
γκτα, κάνοντας αθρόες εισαγωγές φα-
σολιών από τρίτες χώρες, που τα «βα-
φτίζουν» Πρεσπών, αφού θα µπορεί 
να γίνει εύκολα η ταυτοποίησή τους.

«Το πρόβληµα είναι τεράστιο. Έ-
χουµε πληροφορηθεί ότι έχουν εισα-
χθεί αθρόες ποσότητες από την Κίνα 
µε 2,60 και 2,80 ευρώ το κιλό, που θα 
βγουν από το φθινόπωρο στην αγορά 
και θα γίνει µεγάλο πανηγύρι» τονί-
ζει µε αγανάκτηση ο κ. Ναλπαντίδης.

«Στηρίξτε τη νοµιµότητα 
και τη διαφάνεια της αγοράς»

Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού «Πε-
λακάνος» αναφέρθηκε, επιπλέον, στην 
ανάγκη να στηριχθούν οι οργανώσεις 
κι οι οµάδες µε κίνητρα. «Οι οργανωµέ-

νοι λειτουργούµε µε απόλυτη νοµιµό-
τητα και διαφάνεια, ενώ οι µεµονωµέ-
νοι πωλούν «µαύρα», µε συνέπεια να 
µην µπορούµε να επιβιώσουµε και να 
χάνουµε δυναµικό. Ήδη έχουµε µεί-
νει 24 µέλη στην οργάνωση, από 36 
που ήµασταν προ καιρού» ανέφερε και 
ευχήθηκε «να ισχύσουν οι κυβερνητι-
κές ανακοινώσεις για τη µείωση φο-
ρολογίας στις οµάδες και τους συνε-
ταιρισµούς, αλλιώς είµαστε χαµένοι».

Στα χωράφια συνεργαζόµενων 
παραγωγών της «3αλφα»

Οι αναφορές του κ. Ναλπαντίδη και 
της κ. Μιχαηλίδου, έγιναν στο πλαίσιο 
συνάντησης µε δηµοσιογράφους, σε 
αποστολή που οργάνωσε η εταιρεία 
τυποποίησης και εµπορίας οσπρίων 
«3αλφα», σε Καστοριά και Πρέσπες, 

µε σκοπό τη γνωριµία µε την καλλιέρ-
γεια των φασολιών, µέσα από την ε-
µπειρία συνεργαζόµενων παραγωγών 
και οργανώσεων, των οποίων η φιλο-
ξενία συνοδεύτηκε µε τοπικά εδέσµα-
τα και παραδοσιακές πίτες.

«Η 3αλφα είναι ο µεγαλύτερος πελά-
της µας. Κάθε χρόνο απορροφά γύρω 
στους 100-150 τόνους, από τη συνολι-
κή µας παραγωγή, η οποία, σε µια κα-
νονική χρονιά, κυµαίνεται στους 600-
700 τόνους, από 1.650 στρέµµατα. Το 
υπόλοιπο της παραγωγής κατά 70% πη-
γαίνει στην Αθήνα, κάνουµε και λίγες 
εξαγωγές στις ΗΠΑ, τη Γερµανία και α-
πό πέρυσι στην Αυστραλία, ενώ γύρω 
στο 5% πωλείται µε την ετικέτα του συ-
νεταιρισµού µέσω παραγγελιών» είπε 
ο πρόεδρος του «Πελεκάνου». 

Ως προς τις τιµές, µας ανέφερε πως 
πέρυσι, που ήταν πολύ κακή χρονιά λό-
γω ζηµιών στο 60% της σοδειάς, οι τι-
µές για τον «ελέφαντα» ήταν στα 4,40 
ευρώ το κιλό, στον «γίγαντα» στα 4,20 
ευρώ και στα «πλακέ» στα 3,90 ευρώ. 
«Φέτος η καλλιέργεια, µέχρι στιγµής, 
εξελίσσεται καλά. Το πρόβληµα είναι 
µε το κόστος παραγωγής το οποίο από 
τα 2,20 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος µε 
τις ανατιµήσεις στις εισροές και την ε-
νέργεια έχει φτάσει στα 3 ευρώ» τόνι-
σε ο ίδιος και εξέφρασε την ελπίδα «να 
υπάρξει µια δίκαιη τιµή παραγωγού».

Γενετική «κάθαρση»
για γίγαντες και ελέφαντες 

Αναβίωση παλαιών ποικιλιών φασολιών σε μια πρωτοβουλία του συνεταιρισμού «Πελεκάνος»
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ΠΟΛΥ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

« Όσο λευκό το φασόλι, 
τόσο μαύρο στο χωράφι»

Ετήσιες προμήθειες 3.500 τόνων 
οσπρίων από την «3αλφα»

Νωρίτερα επισκεφτήκαµε στο χωριό Λαιµός την κτηριακή υποδοµή 
µιας οµάδας παραγωγών την οποία καθοδηγεί ο φασολοκαλλιεργητής, 
Νίκος Στεργίου, βασικός συνεργάτης της «3αλφα» στην περιοχή. 
«Είµαστε 17 παραγωγοί και καλλιεργούµε κοντά στα 1.000 στρέµµατα 
µε φασόλι. Η «3αλφα» είναι το σπίτι µας γιατί µας έµαθε να 
σεβόµαστε το προϊόν το οποίο παράγουµε και να το καλλιεργούµε µε 
υπευθυνότητα, ασφάλεια και µε ποιότητα για τον τελικό καταναλωτή», 
ανέφερε ο κ. Στεργίου και χαρακτήρισε πολύ απαιτητική την 
καλλιέργεια, σηµειώνοντας πως «όσο λευκό είναι το φασόλι, τόσο 
µαύρο είναι στο χωράφι. Είναι από τα πιο δύσκολα φυτά και θέλουν 
περιποίηση όπως τα µικρά παιδάκια».
Ενόσω έξι εργάτριες της οµάδας παραγωγών έκαναν τη χειροδιαλογή, 
σπυρί - σπυρί, ώστε να αποµακρυνθούν σηµαδεµένα και µικρόσωµα 
φασόλια ο κ. Στεργίου µας ενηµέρωσε πως η διαδικασία αυτή, πέρα 
από το θέµα της οµοιοµορφίας, είναι εξαιρετικά κρίσιµη και για την 
ποιότητα του προϊόντος, διότι διασφαλίζει ότι δεν θα ξεφύγει κάποιος 
χαλασµένος καρπός που µπορεί να κάνει ζηµιά σε όλη τη συσκευασία. 
«Το φασόλι είναι ζωντανός οργανισµός το αφήνεις µε ξένες ύλες και 
µικροοργανισµούς τόσο επηρεάζεται» τόνισε και υπογράµµισε πως µε 
τον µηχανολογικό εξοπλισµό δεν µπορείς να έχεις το αποτέλεσµα που 
σου δίνει η χειροδιαλογή, αν και πιο επίπονη και µε κόστος.
Αναφερόµενος στην οµάδα παραγωγών που εκπροσωπεί από τη θέση 
του επικεφαλής, ο κ. Στεργίου ανέφερε πως «εφαρµόζουµε και ευφυή 
γεωργία τα τελευταία 4-5 χρόνια και ήδη βλέπουµε τα αποτελέσµατα 
της επιλογής αυτής στην ποιότητα, όσο και στην παραγωγικότητά µας».

Το οδοιπορικό στα «µονοπάτια» της φασολο-
καλλιέργειας, ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 27 Ιουνίου, 
µε πρώτο σταθµό τον οικισµό Λακώµατα κοντά 
στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς. Εκεί οι άνθρωποι 
της «3αλφα» µας γνώρισαν ένα ζευγάρι συνερ-
γαζόµενων παραγωγών, τον Αχιλλέα Ηλιάδη και 
την Κυριακή Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι είχαν 
οργανώσει ένα πικνίκ δίπλα στα χωράφια, κά-
τω από τον παχύ ίσκιο µιας βελανιδιάς και µας 
τράταραν χωριάτικες πίτες και ελαφρύ γεύµα.

Αφού µας έδειξαν πώς γίνεται το κλώσιµο των 

κλωστών του φασολιού (σ. σ. το δέσιµο τους πά-
νω στις καλαµιές) ο Αχιλλέας και η Κυριακή µας 
ανέφεραν ότι είναι η 3η γενιά µιας οικογενει-
ακής εκµετάλλευσης µε 140 στρέµµατα, την ο-
ποία «άνδρωσε» ο πατέρας του Αχιλλέα, ο 62χρο-
νος σήµερα Παύλος Ηλιάδης, που ξεκίνησε να 
συνεργάζεται µε την «3αλφα» πριν 40 χρόνια.

«Είµαι 38 ετών και το µόνο που θυµάµαι από 
πιτσιρικάς στο σπίτι µας είναι η 3αλφα. Η εται-
ρεία µας έχει στηρίξει τόσα χρόνια και το βασι-
κότερο είναι ότι ξέρουµε πως η παραγωγή µας 
είναι διασφαλισµένο ότι θα πουληθεί», ανέφε-
ρε ο Αχιλλέας Ηλιάδης, προσθέτοντας πως «έ-
χουµε υποστήριξη, γεγονός που µας έχει βοη-
θήσει να βελτιώσουµε την ποιότητά µας, να αυ-
ξήσουµε την παραγωγή µας κατά 15%-20% και 

να µειώσει τα κοστολόγιά µας, µέσα από την ορ-
θολογικοποίηση της χρήσης των εισροών µας».

Οµάδα Ελλήνων Παραγωγών 3αλφα
Στη µακρά δραστηριότητα της «3αλφα» ως 

προς την προµήθεια, από το 1968, οσπρίων από 
Έλληνες παραγωγούς, αναφέρθηκε η γεωπόνος 
Κλαίρη Καραχάλιου, η οποία από το 2009 ανέλα-
βε και συγκρότησε την «Οµάδα Ελλήνων Παρα-
γωγών 3αλφα», σε µια προσπάθεια να τους ορ-
γανώσει και να τους βοηθήσει να καλλιεργούν, 
για να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα, όσο και 
η ασφάλεια των τελικών προϊόντων. «Σήµερα 
η οµάδα Ελλήνων Παραγωγών της 3αλφα α-
παρτίζεται από πάνω από 300 επιλεγµένους 
παραγωγούς, οι οποίοι είναι οργανωµένοι σε 
7 υπο-οµάδες παραγωγής διαφόρων ειδών ο-
σπρίων», εξήγησε η κ. Καραχάλιου, ως επικε-
φαλής του προγράµµατος, τονίζοντας ότι «η 
κάθε υπο-οµάδα ακολουθεί συγκεκριµένα ι-
διωτικά πρωτόκολλα καλλιέργειας, µε πλήρη 
ιχνηλασιµότητα έως τον παραγωγό, του οποί-
ου το όνοµα αναγράφεται στη συσκευασία». 
Συνολικά η «3αλφα» προµηθεύεται ετησίως 
περίπου 3.500 τόνους µε διάφορα όσπρια, µε 
τις µεγαλύτερες ποσότητες να αφορούν ψιλές 
φακές και φασόλια. 

Όσον αφορά την τιµολογιακή της πολιτική, 
πέρυσι κατά µέσο όρο αγόρασε α’ ύλη πληρώ-
νοντας έως και πάνω από 40% στον παραγωγό, 
χώρια τις ανατιµήσεις κατά 60% στα καύσιµα, 
τριπλασιασµό κόστους ενέργειας και ανόδου 
70% στα υλικά συσκευασίας. Αντίστοιχα έγι-
ναν στο τελικό προϊόν µεσοσταθµικά δύο αυ-
ξήσεις, µια το Νοέµβριο του 2021 και µια αρ-
χές του 2022, που δεν ξεπερνούν το 6%. «Στό-
χος µας είναι να απορροφήσουµε όσο µπορού-
µε τις πιέσεις» εξήγησε ο Τάσος Πετρόπουλος 
από το marketing της «3αλφα».

O παραγωγός Νίκος Στεργίου µαζί µε την Κλαίρη Καραχάλιου, η οποία από το 2009 ανέλαβε 
και συγκρότησε την «Οµάδα Ελλήνων Παραγωγών 3αλφα» σε µια προσπάθεια να τους οργανώσει.



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ασυµβίβαστος και δραστήριος, ο τέταρτης 
γενιάς παραγωγός Σταύρος Κλαουδάτος, 
δείχνει να έχει διαγνώσει νωρίς τις προο-
πτικές ανάπτυξης της δενδροκαλλιέργειας 
στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Σήµερα οι ε-
πενδύσεις του µετρούν 280 στρέµµατα ε-
σπεριδοειδή και 100 στρέµµατα ελιές Κα-
λαµών στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, διεκδι-
κώντας µάλιστα συνεχώς το κάτι παραπά-
νω από τις εκτάσεις του. 

Εδώ και µια πενταετία είναι σταθερός συ-
νεργάτης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, ενώ φέ-
τος πήρε την απόφαση να χρησιµοποιήσει 
αποκλειστικά τα προϊόντα θρέψης της εται-
ρίας σε όλα τα κτήµατα εσπεριδοειδών, ό-
πως και στις ελιές Καλαµών. Ο ίδιος δηλώ-
νει ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα, τό-
σο ως προς την ποιότητα των προϊόντων του 
όσο και για ποσοτικά στοιχεία που συναρ-
τώνται µε την καρποφορία. Σ’ αυτό το πλαί-
σιο, επιλέγει να ακολουθεί πιστά τα συνι-

στώµενα ολοκληρωµένα προγράµµατα θρέ-
ψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α.

«Η µέχρι στιγµής πορεία της καλλιέρ-
γειας µιλά από µόνης της» αναφέρει στην 
Agrenda ο Σταύρος Κλαουδάτος, υπογραµµί-
ζοντας την αποτελεσµατικότητα των προϊ-
όντων της Timac Agro | ΛΥ∆Α και εξηγώ-
ντας ότι σε βάθος λίγων ετών παρατηρείται 
αύξηση παραγωγής της τάξεως του 30-35% 

χάρη στη θρέψη µε τα εξειδικευµένα προι-
όντα τεχνολογίας της εταιρίας.

Πιο συγκεκριµένα, στις εκτάσεις µε µαντα-
ρίνια της «δεσποινίδας» Κληµεντίνης από 
τους 4 µε 4,5 τόνους ανά στρέµµα οι απο-
δόσεις άγγίζουν χρόνο µε το χρόνο τους 6 
µε 6,5 τόνους. Αντίστοιχα στα πορτοκάλια 
Λάνε Λέιτ, οι αποδόσεις από τους 2,5 τόνους 
στο στρέµµα πλησιάζουν τους 4, παίρνοντας 

παράλληλα ένα προϊόν σε µεγαλύτερο σε 
µέγεθος για το οποίο η αγορά θα πληρώ-
σει το κάτι παραπάνω. Την τριπλέτα στα ξι-
νά κλείνουν οι Ναβαλίνες, όπου τα παρα-
γωγικά δέντρα από 3 έως 3,5 τόνους καρ-
πού το στρέµµα προ τριετίας, σήµερα κινού-
νται σε στρεµµατικές αποδόσεις που ξεπερ-
νούν τους 5 τόνους µε σταθερή µάλιστα ει-
κόνα αποδόσεων ανά έτος. Όπως σχολιά-

Ο παραγωγός Σταύρος Κλαουδάτος 
σηµειώνει πως αγόρασε το κτήµα που 
επισκέφτηκε η Agrenda από κάποιον 
χωριανό ο οποίος είχε αποφασίσει να 

ξηλώσει τα δέντρα λόγω των εδαφολογικών 
προβληµάτων της περιοχής. Ωστόσο, το KSC 
Sulfacid της Timac Agro | ΛΥ∆Α, κατάφερε 

να αναγεννήσει το κτήµα και να το κάνει 
«εργοστάσιο».

Με άλλη όρεξη για τα ξινά 
αύξηση αποδόσεων μέχρι 30%
Πέντε τόνους ναβαλίνες το στρέμμα υπό τις οδηγίες της Timac Agro | ΛΥΔΑ
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Στα αριστερά ο ∆ιευθυντής Πωλήσεων 
∆υτικής Ελλάδας της Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
Άγγελος Χριστόπουλος, στα δεξιά ο 
παραγωγός Σταύρος Κλαουδάτος από 
το Νεοχώρι Μεσολογγίου.
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ζει ο παραγωγός, «µε εφαρµογή των προϊ-
όντων της Timac Agro | ΛΥ∆Α πήρα περισ-
σότερο καρπό, πιο εµφανίσιµο και µε µεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι». 

Πρωιµότητα και υψηλά σάκχαρα στη 
Ναβαλίνα δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία 

Η εικόνα του τελικού προϊόντος αποτε-
λεί τον καθρέπτη της ποιότητας των φροντί-
δων, µε τις Ναβαλίνες στο κτήµα του Σταύ-
ρου Κλαουδάτου να εµφανίζουν νωρίτερα 
χρώµα, δίνοντας την πολυπόθητη πρωιµό-
τητα και αυξηµένο ειδικό βάρος, στοιχεία 
που τραβάνε το µάτι τόσο των εµπόρων ό-
σο και των καταναλωτών. 

Η πρωιµότητα επιτρέπει επίσης στο δέ-
ντρο να ξεκουραστεί πιο γρήγορα, ώστε να 
είναι σε θέση να αποδώσει τα αναµενόµε-
να και την επόµενη χρονιά, σταθεροποιώ-
ντας το ύψος της παραγωγής και αποτρέ-
ποντας τα απρόβλεπτα σκαµπανεβάσµατα 
στην παραγωγή που κοστίζουν.

Καθιστά ικανή την παραγωγή ακόµα και 
σε αλκαλικά εδάφη το KSC Sulfacid

«Μαγικό» χαρακτήρισε ο Σταύρος Κλα-
ουδάτος το υδατοδιαλυτό KSC Sulfacid, ένα 
προϊόν αζωτούχας υδρολίπανσης πλούσιο 
σε Θείο (15-0-0 +41% SO3) που αξιοποιεί την 
συνεργιστική δράση µεταξύ αυτών των δύο 
στοιχείων, δρώντας και ως οξινιστής. Ο πα-
ραγωγός σηµειώνει πως αγόρασε το κτήµα 
που επισκέφτηκε η Agrenda από κάποιον 
συγχωριανό ο οποίος είχε αποφασίσει να 
ξηλώσει τα δέντρα λόγω των εδαφολογικών 
προβληµάτων (υψηλή συγκέντρωση ασβε-
στίου και υψηλό pH) που φαίνονταν άλυ-
τα στα µάτια του. Ωστόσο, χρησιµοποιώντας 
τα σκευάσµατα της Timac Agro | ΛΥ∆Α, κα-
τάφερε να αναγεννήσει το κτήµα και να το 
κάνει «εργοστάσιο», χαρίζοντάς του όρεξη 
και ενδιαφέρον για περαιτέρω ενασχόλη-
ση µε τα δενδρώδη. 

Όπως συµπληρώνει η τοπική σύµβου-
λος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Άντα 
Καραχασάνη, το KSC Sulfacid εξουδετερώ-
νει τα εδαφικά άλατα και διορθώνει τα α-
κατάλληλα αλκαλικά εδάφη της περιοχής, 
µειώνοντας το αβιοτικό στρες στα δέντρα. 
Παράλληλα, η περιεκτικότητα του σε άζω-
το επιτρέπει την ενίσχυση της επιφανεια-
κής λίπανσης, αποτελώντας µία λύση που 
δένει αρµονικά στα προγράµµατα ολοκλη-
ρωµένης θρέψης. 

Ζωντανεύει αμέσως το δέντρο 
με εφαρμογή Fertileader Rame
Η ευρεία γκάµα των κοκκωδών λιπασµάτων της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, που ήρθαν και «κούµπωσαν» 
στα θέλω της περιοχής του Νεοχωρίου ήταν ο λό-
γος που εδραιώθηκε η συνεργασία µεταξύ του Ηλία 
Μαυράκη, ιδιοκτήτη καταστήµατος µε γεωργικά ε-
φόδια και της Timac Agro | ΛΥ∆Α εδώ και µία διετία. 

Όπως εξηγεί ο Ηλίας Μαυράκης στην Agrenda, 
βρισκόταν σε επαφή µε ανθρώπους της εταιρίας ε-
δώ και αρκετά χρόνια, µε τον καταλύτη για την ε-
δραίωση της µεταξύ τους συνεργασίας να αποτε-
λεί η ευρεία γκάµα των προϊόντων της εταιρίας, τα 
οποία «κούµπωσαν» στα θέλω των τοπικών παρα-
γωγών και βοήθησαν στην επίλυση των µακροχρό-
νιων προβληµάτων υψηλού pH (8+ σε πολλές πε-
ριπτώσεις) στα εδάφη της περιοχής. Λόγω αυτών 
των αποτελεσµάτων, το κατάστηµα ξεκίνησε πιο ε-
κτεταµένη συνεργασία µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
η οποία χρόνο µε το χρόνο δείχνει να ενισχύεται 
όλο και περισσότερο. 

Παράλληλα, είναι και ο ίδιος παραγωγός εσπε-
ριδοειδών και ήταν αυτός που πρώτος αποφάσισε 
να χρησιµοποιήσει πρόγραµµα ολοκληρωµένης λί-
πανσης βασισµένο αποκλειστικά στα προϊόντα της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. Με τα πρώτα αποτελέσµατα να 
τον έχουν ενθουσιάσει, πλέον τα συνιστά χωρίς δι-
σταγµό σε όλους τους παραγωγούς του.

Λίπασµα πολυεργαλείο το Duofertil
Τα λιπάσµατα της Timac Agro | ΛΥ∆Α µε τεχνολο-

γία Duofertil βρήκαν την απόλυτη εφαρµογή στην 
περιοχή του Νεοχωρίου όπως επισηµαίνει ο Ηλίας 
Μαυράκης και γι’ αυτό βρήκαν την θέση τους στο 
κατάστηµά του. Όπως εξηγεί η Άντα Καραχασάνη, 
τοπική σύµβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α , 
το προϊόν ενσωµατώνει την τεχνολογία MPPA DUO 
και παρέχει λιπαντικές µονάδες στα φυτά καθ’ ό-
λη την καλλιεργητική περίοδο σύµφωνα µε την 
πραγµατική τους ανάγκη, χωρίς να επιτρέπει την 
απώλεια θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, εξα-

σφαλίζει γρήγορη εκκίνηση, βέλτιστη ριζοβολία 
και µακρά τροφοδοσία.

 «Σαν να µη πέρασε παγετός το Μάρτη απ’ τα 
δέντρα»

Με την ιδιότητα του παραγωγού, ο Ηλίας Μαυρά-
κης εξηγεί στην Agrenda πως τόσο συνεργαζόµενοι 
αγρότες όσο και ο ίδιος εφάρµοσαν πρόγραµµα δι-
αφυλλικής θρέψης µε τους βιοδιεγέρτες της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α ώστε τα δέντρα να έχουν το ελάχιστο 
δυνατό σοκ από τα όψιµα κρύα του Φλεβάρη – Μάρ-
τη, µε τα δέντρα να ανταποκρίνονται πολύ θετικά 
και να είναι και φέτος εξίσου παραγωγικά παρά τις 
δυσµενείς συνθήκες. Σηµειώνεται πως η θρέψη µε 
προϊόντα της εταιρίας αποσκοπεί µεταξύ άλλων και 
στην επίτευξη αειφορίας, ώστε το παραγωγικό δυ-
ναµικό των εσπεριδοειδών να ξεδιπλώνεται κάθε 
χρόνο, δίχως κακές χρονιές.

Άµεσα διαφορά είδαν συνεργαζόµενοι παραγω-
γοί όπως εξηγεί ο Ηλίας Μαυράκης, κάνοντας χρή-
ση του Fertileader Rame µε τεχνολογία SEACTIV, 
µε πιο πράσινο φύλλωµα στα δέντρα και µεγαλύ-
τερη ζωντάνια. Το Fertileader Rame αποτελεί ένα 
σκεύασµα διπλής δράσης, τόσο ως λίπασµα αλλά 
και ως βιοδιεγέρτης, κατάλληλο για διαφυλλικές ε-
φαρµογές και ειδικά σχεδιασµένο για καλλιέργει-
ες που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χαλκό. 

Όπως συµπληρώνει o Ιάκωβος Γιακουµεττής, Key 
Account Manager & Technical Demonstrator  της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, το Fertileader Rame περιέχει 
σε ποσοστό 11,9% νιτρικό χαλκό, ενώ χάρη στην τε-
χνολογία SEACTIV εξασφαλίζει µεγάλη προσκολ-
λητικότητα στα φύλλα και διασυστηµατικότητα στο 
φυτό. Επιπροσθέτως, αυξάνει την αντοχή στο αβι-
οτικό στρες των φυτών ενώ ενισχύει τις φυσιολο-
γικές διεργασίες τους, εξοικονοµώντας ενέργεια 
από τις µεταβολικές διεργασίες των δένδρων η ο-
ποία µπορεί να διοχετευτεί τελικά στη µεγιστοποί-
ηση του παραγωγικού δυναµικού.
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KSC Sulfacid
Βιοδιεγέρτης ρίζας 
και προϊόν αζωτού-
χας υδρολίπανσης 

πλούσιο σε Θείο 
που ρυθµίζει το pH

Duofertil
Σύνθετα λιπάσµατα 

µε τεχνολογία 
MPPA DUO, κατάλ-

ληλα για όλες 
τις καλλιέργειες

Fertileader Rame
Λίπασµα-βιοδιεγέρ-

της µε διασυστη-
µατική δράση για 

διαφυλλικές και από 
εδάφους εφαρµογές
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Οι 27 του ευρωπαϊκού µπλοκ συµφώνησαν στις 
28 Ιουνίου να απαγορευτεί από την ΕΕ η εµπο-
ρία έξι προϊόντων, ήτοι σόγια, βοδινό κρέας, φοι-
νικέλαιο, ξυλεία, κακάο και καφές, εάν η παρα-
γωγή τους προέρχεται από εκτάσεις που αποψι-
λώθηκαν µετά τον ∆εκέµβριο του 2020. Εντού-
τοις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εµφανίζονται 
επιφυλακτικές θεωρώντας πως η συµφωνία θα 
µείνει στα λόγια «λόγω έλλειψης επαρκών ελέγ-

χων». Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατήγ-
γειλαν τα «κενά» της συµφωνίας, που δεν περι-
λαµβάνει ορισµένα βασικά προϊόντα (καλαµπό-
κι, καουτσούκ, χοιρινό και πουλερικά) ούτε άλ-
λα οικοσυστήµατα που τα δάση (υγροτόποι, σα-
βάνες, πάµπα Αργεντινής...κλπ) υποβαθµίζονται 
επίσης από την εντατική γεωργία.

Σηµειωτέον, η κατανάλωση προϊόντων στην Ευ-
ρώπη που προέρχεται από την αποψίλωση τροπι-

κών δασών µέσω εισαγωγών ανέρχεται στο 16%. 
Η πρωτιά ανήκει στην Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Πρακτικά, οι εισαγωγικές εταιρείες θα είναι υ-
πεύθυνες για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, µε 
την ιχνηλασιµότητα να γίνεται µέσω γεωγραφι-
κού εντοπισµού των καλλιεργειών και δορυφο-
ρικών φωτογραφιών. Ο απαιτούµενος βαθµός ε-
παλήθευσης θα γίνεται σε συνάρτηση µε τον κίν-
δυνο «υψηλό, κανονικό και µικρό» της περιοχής.

Μπλόκο της ΕΕ σε 6 προϊόντα από αποψιλώσεις δασών

Ανασταλτικός 
παράγοντας για 
την παραγωγική 
διαδικασία μιας 
θερμοκηπιακής 
καλλιέργειας η 
έλλειψη εργατικού 
δυναμικού και 
το υψηλό κόστος 
παραγωγής

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ως ένα εγχείρηµα µη βιώσιµο χαρακτη-
ρίζουν τη θερµοκηπιακή καλλιέργεια 
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, 
παραγωγοί µε εκτάσεις γης που δρα-
στηριοποιούνται στις περιοχές της Τρι-
φυλίας του νοµού Μεσσηνίας αλλά και 
στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Καίριο ζήτη-
µα αποτελεί η έλλειψη εργατικού δυ-
ναµικού αλλά και το υψηλό παραγωγι-
κό κόστος που απορρέει από την ενέρ-
γεια, τις πρώτες ύλες και τις εισροές. 

Ο βασικότερος παράγοντας δυσχέ-
ρειας για τον πρωτογενή τοµέα σύµ-
φωνα µε τον παραγωγό ∆ηµήτρη Ζω-
γόπουλο, ο οποίος διατηρεί 40 στρέµ-
µατα θερµοκηπιακής ντοµάτας στην πε-
ριοχή της Τριφυλίας, είναι η σοβαρή 
έλλειψη εργατικού δυναµικού. «Στον 
πρωτογενή τοµέα εάν δεν έχουµε δι-
αθέσιµους τους ανθρώπους που χρει-
αζόµαστε για να κάνουµε τη συγκοµι-
δή, καταστρέφεται η παραγωγή µε απο-
τέλεσµα να µετατίθεται η παραγωγική 
περίοδος για τον επόµενο χρόνο». Σε 
ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής αυ-
τή τη στιγµή για τον ίδιο, ανέρχεται στα 
5.000 ευρώ ανά στρέµµα. 

Τα µεροκάµατα είναι αυξηµένα κατά 
15% και τα µεταφορικά κατά 40%

«Ταυτόχρονα καλούµαστε να αντιµε-
τωπίσουµε τη δραµατική αύξηση του ερ-
γατικού κόστους, το οποίο κινείται πο-
λύ πάνω από το επίπεδο των αυξήσε-
ων που έχει ανακοινώσει το κράτος για 

τον κατώτατο µισθό. Το µεροκάµατο κι-
νείται κατ’ ελάχιστο στα 30-34 ευρώ κα-
θαρά, αυξηµένο κατά 15% σε σχέση µε 
πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα µεταφορικά έ-
χουν αυξηθεί κατά 40%, ενώ για το ρεύ-
µα η αύξηση υπολογιζόµενης της ενί-
σχυσης που έδωσε το κράτος ανέρχε-
ται στα 0,175 ευρώ ανά KWh από 0,069 
που πληρώναµε προ αυξήσεων. Τα λι-
πάσµατα όπως το νιτρικό ασβέστιο έ-
χουν αυξηθεί από τον Σεπτέµβριο – εί-
χαν ήδη λάβει ανατιµήσεις εκείνη την 
περίοδο – από τα 430 ευρώ ανά τόνο, 
στα 880 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα χαρτο-

κιβώτια έχουν λάβει 4 έως 5 αυξήσεις 
από 10% έκαστη από τον Σεπτέµβριο έ-
ως τώρα», εξηγεί ο παραγωγός.

Περιορίζει τις φυτεύσεις 
για να µειώσει το ρίσκο

Από την πλευρά του ο παραγωγός 
Σωτήρης Ντόντος µε έδρα το Βελεστί-
νο Μαγνησίας στέκεται στην αβεβαιό-
τητα που υφίσταται για το σύνολο της 
αγοράς στην τρέχουσα χρονική περίο-
δο. Μάλιστα όπως αναφέρει, σκοπεύ-
ει να µειώσει τις εκτάσεις που φυτεύ-
ει, περιορίζοντας το ρίσκο. ∆ιατηρεί 30 

∆εν είναι λίγοι 
οι παραγωγοί που 
σκέφτονται να 
µειώσουν τις εκτάσεις 
που φυτεύουν, 
περιορίζοντας το ρίσκο.

Για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις 

Εργατικά, ενέργεια,
μεταφορές βαρίδια 
για τα θερμοκήπια

ΑΥΞΗΜΕΝΑ
ΚΟΣΤΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

+15%
30�34 ΕΥΡΩ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 0,175
0,069

ΡΕΥΜΑ

+40%
ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

+40-50%
ΑΥΞΗΣΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΕΥΡΩ / KWH

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

880
430

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

135
15 

ΦΥΣΙΚΟ
AEΡIO

ΕΥΡΩ / MWH

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ
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Σε διευρυµένη πανελλαδική συνάντηση στη Λά-
ρισα στο Imperial καλεί στις 5 Ιουλίου τους κτη-
νοτρόφους η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Οµάδα 
Παραγωγών Αιγοπρόβειου Γάλακτος (Π.Ο.Π.Α.Γ.) 
µε σκοπό τον καθορισµό ενιαίας στρατηγικής, ώ-
στε να υπάρξει συνολική διαπραγµάτευση της τι-
µής πώλησης του αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Στις 23 Ιουνίου, συγκροτήθηκε στη Λάρισα 
η Π.Ο.Π.Α.Γ. από εκπροσώπους συνεταιριστι-

κών οργανώσεων της χώρας. Τα µέλη της είναι: 
Κ.Ανθόπουλος (Κατερίνη), Γ. Βαϊόπουλος (Καρ-
δίτσα), Κ.Γιαννιτσόπουλος (Αµύνταιο Φλώρινας), 
Τ.Ιωαννίδης (Αµύνταιο), Ι.Καραγκόγος (Ελασσό-
να Λάρισας), Κ.Καραµπέκος (Καρδίτσα), Α.Κασ-
σής (Γιάννενα), Μ.Κασσής (Γιάννενα), ∆.Κόττης 
(Μετέωρα Τρικάλων), Η.Κουκουτσέλος (Τρίκα-
λα), Α.Κυριακόπουλος (Πάτρα), Ε.Κωτούλας (Τύρ-
ναβος), ∆.Λούσιος (Άρτα), Ν.Μένος (Ελασσόνα), 

Γ.Μηλιώνης (Ελασσόνα), Κ.Μόκρος (Πυργετός), 
∆.Μόχος (Καστοριά), Α.Μπαϊραχτάρης (Τύρνα-
βος), ∆.Μπαρούτας (Ελασσόνα), Α.Μπεµπές (Καρ-
δίτσα), Β.Νάκης (Γιάννενα), Γ.Νανόπουλος (Λα-
µία), Λ.Ντάµπος (Ελασσόνα), ∆.Ντιζές (Νάµατα 
Λάρισας), Ι.Παπαστεργίου (Βρυότοπος Τυρνά-
βου), ∆.Παρασκευόπουλος (Πάτρα), Ζ.Ταµπού-
κας (Μετέωρα Τρικάλων), Α.Τσίτσιας (Τύρναβος), 
∆.Φιλίππου (Καρδίτσα) και Κ. Χρήστου (Λάρισα).

Ευρεία συνάντηση στη Λάρισα στις 5 Ιουλίου για αιγοπρόβειο

Η παγκόσµια παραγωγή γάλακτος προ-
βλέπεται να αυξηθεί κατά 1,8% ετησί-
ως (σε 1060 Mt έως το 2031) την επό-
µενη δεκαετία, ταχύτερα από τα περισ-
σότερα άλλα κύρια γεωργικά προϊό-
ντα, σύµφωνα µε την τελευταία έκθε-
ση του OΟΣΑ για τις γεωργικές αγο-
ρές 2022-2031, µε κινητήριο δύναµη 
την Ινδία, το Πακιστάν και την Αφρική.

Η προβλεπόµενη αύξηση του αριθ-
µού των γαλακτοπαραγωγών ζώων α-
ναµένεται να είναι ισχυρή (1,2% ετη-
σίως), ειδικά σε περιοχές όπως η Υπο-
σαχάρια Αφρική και σε µεγάλες γαλα-
κτοπαραγωγικές χώρες όπως η Ινδία 
και το Πακιστάν – όπου οι αποδόσεις 
είναι χαµηλές. Σε όλες σχεδόν τις πε-
ριοχές του κόσµου, η αύξηση των απο-
δόσεων αναµένεται να συµβάλει πε-
ρισσότερο στην αύξηση της παραγω-
γής παρά στην ανάπτυξη τoυ κοπαδιού, 
οι κινητήριες δυνάµεις της οποίας πε-
ριλαµβάνουν τη βελτιστοποίηση των 
συστηµάτων παραγωγής γάλακτος, τη 
βελτίωση της υγείας των ζώων και την 
αποτελεσµατικότητα των ζωοτροφών 
και την εξέλιξη της γενετικής.

H παραγωγή στην Ευρώπη προβλέ-
πεται να αυξηθεί πιο αργά από τον πα-
γκόσµιο µέσο όρο (1%), µε 0,5% ετησί-
ως, ενώ ένα αυξανόµενο µερίδιο του 
παραγόµενου γάλακτος αναµένεται να 
είναι βιολογικό ή από άλλα οργανικά 
συστήµατα παραγωγής. Ωστόσο, οι βι-

ολογικές εκµεταλλεύσεις έχουν περί-
που 1/4 χαµηλότερη απόδοση από τη 
συµβατική παραγωγή και υψηλότερο 
κόστος παραγωγής, αλλά αποτελούν 
πάνω από το 3% της παραγωγής γάλα-
κτος της ΕΕ, µε σηµαντική πριµοδότη-
ση τιµής. Σηµειωτέον, η πανδηµία έχει 
επίσης µειώσει το προβλεπόµενο συ-
νολικό επίπεδο ΑΕΠ σε πολλές χώρες, 
το οποίο συνδέεται στενά µε την κατα-
νάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Την ίδια ώρα, οι ρυθµοί ανάπτυξης 
των φυτικών υποκατάστατων για τα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα είναι ισχυροί, αν 
και από χαµηλή βάση, εντούτοις υπάρ-
χουν αµφισβητήσεις σχετικά µε τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις τους και τα 
σχετικά οφέλη για την υγεία. Η βιωσι-
µότητα δηµοφιλών υποκατάστατων ό-
πως τα ροφήµατα αµύγδαλου και σό-
γιας έχει αµφισβητηθεί καθώς περισ-
σότεροι καταναλωτές εξετάζουν άλλα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα εκτός από τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ό-
πως η χρήση νερού και η αποψίλωση 
των δασών. Μάλιστα, για τους κατανα-
λωτές που εµφανίζουν δυσανεξία στη 
λακτόζη, το κενό καλύπτεται από µια 
σειρά από γαλακτοκοµικά προϊόντα χω-
ρίς λακτόζη. Συνολικά, σύµφωνα µε τον 
ΟΟΣΑ υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε 
τον µακροπρόθεσµο αντίκτυπο των α-
ντικαταστάσεων φυτικής προέλευσης 
στον γαλακτοκοµικό τοµέα.

στρέµµατα επιτραπέζιας ντοµάτας θερ-
µοκηπίου και επιπλέον 70 στρέµµατα υ-
παίθριας παραγωγής κηπευτικών (ντο-
µάτα, αγγούρι). «Το πρόβληµα είναι ότι 
εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που 
αντιµετωπίζουµε για δύο συνεχόµενα 
χρόνια, είναι ιδιαίτερα πιθανόν να βγει 
ένας παραγωγός εκτός παιχνιδιού», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά. 

Τα µεροκάµατα αποτελούν την ίδια 
στιγµή ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα 
για την παραγωγική διαδικασία. «Πλη-
ρώνουµε 40 ευρώ µεροκάµατο και πα-
ρακαλάµε για να έρθουν οι εργάτες να 
δουλέψουν στα χωράφια, ενώ είναι πολύ 
µεγάλη η έλλειψη σε εργατικά χέρια». 

Ως προς το κόστος παραγωγής αυ-
τή τη στιγµή ανέρχεται στα 4.000 ευ-
ρώ συµπεριλαµβανοµένων των εργατι-
κών, ενώ πέρυσι όπως λέει ο Σωτήρης 
Ντόντος το συνολικό κόστος ήταν κατά 
40% χαµηλότερο. 

Ένα ακόµα µέρος του παζλ αποτέλε-
σε το χαλάζι που έπληξε την περιοχή 
τις προηγούµενες µέρες, προκαλώντας 
σύµφωνα µε τον ίδιο ζηµιά που έπληξε 
περίπου το 65%-70% της καλλιέργειας.

Υψηλοί 
ρυθµοί
Οι ρυθµοί 

ανάπτυξης των 
φυτικών υποκα-
τάστατων για τα 
γαλακτοκοµικά 
προϊόντα είναι 
ισχυροί, αν και 

από χαµηλή βάση

Το γάλα είναι γάλα λέει ο ΟΟΣΑ, 
τριγμοί στα φυτικά ροφήματα

Φυσικό αέριο στα 
135 ευρώ/ΜWh

Μεγάλες επιχειρήσεις 
στον τοµέα υδροπονικής 
µε υαλόφρακτα 
θερµοκήπια, όπως είναι 
η Wonderplant 
βρίσκονται σηµαντικά 
εκτεθειµένες σε 
ισχυρούς παράγοντες 
κόστους. Πηγές κοντά 
στην εταιρεία λένε ότι η 
τιµή για το φυσικό αέριο 
αυτή τη στιγµή είναι στα 
135 ευρώ ανά MWh 
έναντι 15 ευρώ ανά 
MWh που ήταν το 
κόστος πέρυσι. Εν τω 
µεταξύ, ο µέσος όρος 
του πρώτου πενταµήνου 
του έτους είναι στα 100 
ευρώ ανά MWh και ο 
µέσος όρος πέρυσι ήταν 
15 ευρώ ανά MWh. 
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Με 3+3 μήνες 
παραμονή για 
εργάτες γης 
χωρίς χαρτιά 
∆υνατότητα να απασχοληθούν στην 
αγροτική οικονοµία πολίτες τρίτων 
χωρών που βρίσκονται ήδη στην χώρα 
µας, δίνει τροπολογία της κυβέρνησης 
που ψηφίστηκε στη Βουλή. Με τη 
ρύθµιση αυτή ικανοποιείται ένα από τα 
σηµαντικότερα αιτήµατα που 
διατύπωσαν το τελευταίο διάστηµα οι 
αγροτικοί σύλλογοι, µε στόχο την 
αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος 
έλλειψης εργατών γης. Με βάση όσα 
αναφέρονται στην τροπολογία, πολίτες 
τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στην 
Ελλάδα και για τους οποίους δεν έχει 
ρυθµιστεί το καθεστώς διαµονής τους, 
µπορούν να αποκτήσουν άδεια διαµονής 
αποκλειστικά για προσωρινή 
απασχόληση σε εποχικές αγροτικές 
εργασίες.Η προσωρινή αυτή άδεια 
αφορά περίοδο από 30 έως 90 ηµέρες, 
ενώ δίνεται το δικαίωµα παράτασης για 
επιπλέον 90 ηµέρες εφόσον χρειαστεί. 
Με τον τρόπο αυτό θεσπίζεται ένα νέο 
πλαίσιο για όσους πολίτες τρίτων 
χωρών βρίσκονται ήδη στη χώρα µας, 
το οποίο είναι παρόµοιο µε αυτό των 
εργατών γης που έχουν µετακληθεί για 
αγροτικές εργασίες από άλλες χώρες.
Ειδικότερα, µε την εν λόγω ρύθµιση:

∆ίνεται η δυνατότητα παραµονής και 
εργασίας στην αγροτική οικονοµία 
πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται 
ήδη στη χώρα και δεν έχει ρυθµιστεί το 
καθεστώς διαµονής τους.

Εντάσσονται στην κατά παρέκκλιση 
διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 
4783/2021, για την οποία λειτουργεί 
ήδη ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Αφορά 3 µήνες µε δυνατότητα 
παράτασης για άλλους 3.

Ενισχύεται η διαλειτουργικότητα 
µεταξύ των δηµόσιων φορέων για την 
απλούστευση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών. 
Στόχος της διάταξης είναι:

Η άµεση αντιµετώπιση της αυξηµένης 
ζήτησης εργατών γης στον κλάδο της 
αγροτικής οικονοµίας. 

Η διασφάλιση της αγροτικής 
παραγωγής και η ενίσχυση των 
αγροτοκαλλιεργειών.

Η απρόσκοπτη τροφοδότηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και η αποτροπή 
του κινδύνου έλλειψης εποχικών 
αγροτικών προϊόντων.

Επίσης, αντιµετωπίζεται και το 
φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας. 

Έξι μήνες πριν την εφαρμογή 
η ΚΑΠ παραμένει σταυρόλεξο
Ούτε τα στοιχειώδη αναφορικά με τη νέα κατανομή δικαιωμάτων στους αγρότες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με ραντεβού στα τυφλά µοιάζει για µια ακό-
µη φορά η πορεία εφαρµογής των κανόνων 
της νέας ΚΑΠ (2023-2027) στη χώρα µας, κα-
θώς, το έλλειµµα διαλόγου  για τη διαµόρφω-
ση των βασικών θέσεων του εθνικού φακέ-
λου, διαδέχεται αυτό ένα τεράστιο έλλειµµα 
επίσηµης ενηµέρωσης σε καίρια ζητήµατα, τα 
οποία θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι Έλ-
ληνες αγρότες τον επόµενο χρόνο. 

Οι καθυστερήσεις στην αποσαφήνιση των 
κανόνων που θα ισχύσουν κατά τη νέα προ-
γραµµατική περίοδο, κυρίως όµως το έλλειµ-
µα επίσηµης ενηµέρωσης του αγροτικού κό-
σµου, έχουν να κάνουν µε πολλά, σχετίζο-
νται όµως κυρίως µε ένα πλέγµα συµφερό-
ντων που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη δια-
χείριση των κοινοτικών πόρων και το οποίο 
ενδιαφέρεται πρώτα για τη δική του οικονο-
µική καταξίωση και µετά για τους αγρότες.

Ειδικότερα, η ολοζώντανη εικόνα παραµε-
λισµού των αγροτών έχει να κάνει:

Με την υποβάθµιση των διοικητικών υ-
πηρεσιών του υπουργείου που υπό κανονι-
κές συνθήκες οφείλουν να διαχειρίζονται τα 
θέµατα της ΚΑΠ.

Με τον επαµφοτερίζοντα ρόλο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και την πρόσδεσή του µε τους λεγόµε-
νους «τεχνικούς συµβούλους».

Με την ανασφάλεια των κατώτερων στε-
λεχών της πολιτικής ηγεσίας (π.χ. γενικοί 
γραµµατείς) και τις κοµµατικές προτεραιότη-

τες στη διαµόρφωση της ατζέντας.
Με την υποβάθµιση των θεµάτων αγρο-

τικής πολιτικής στον δηµόσιο πολιτικό διά-
λογο από όλα τα κόµµατα.

Με την επιρροή που ασκούν στην κεντρι-
κή διοίκηση οι ιδιώτες γεωπόνοι -µελετητές 
και το δίκτυου του ΓΕΩΤΕΕ.

Με τον αποπροσανατολισµό από τα ζέο-
ντα ζητήµατα µε τη φιλολογία γύρω από τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε και το πότε θα πληρωθούν 
οι ενισχύσεις.

Κάπως έτσι, έχει µπει ο Ιούλιος, αποµένει 
ακριβώς ένα εξάµηνο για την εφαρµογή της 
νέας ΚΑΠ και οι αγρότες της χώρας µας συ-
νεχίζουν να «µαθαίνουν» ότι η νέα Κοινή Γε-
ωργική Πολιτική επιδιώκει:

Nα ενισχύσει τη συµβολή της γεωργίας 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περι-
βάλλον και το κλίµα.

Να παρέχει πιο στοχευµένη στήριξη σε µι-
κρότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Να προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στα 
κράτη µέλη ώστε να ίδια να προσαρµόσουν 
τα µέτρα στις τοπικές συνθήκες.

Αντίθετα, παραµένει άγνωστο ή ενδεχοµέ-
νως και να κρατιέται από κάποιους επτασφρά-
γιστο µυστικό ο τρόπος µε τον οποίο θα µοιρα-
σθούν από τον επόµενο χρόνο τα δικαιώµατα 
και η ενιαία ενίσχυση που αυτά σηµαίνουν. 

Ακόµα και µεταξύ των µελετητών – συµβού-
λων πλανώνται αυτόν τον καιρό πολλά ερω-
τηµατικά όπως:

θα δοθούν νέα δικαιώµατα για τα δηλω-
θέντα αγροκτήµατα (ορφανά) που δεν καλύ-
πτονται αυτά τα χρόνια από ενιαία ενίσχυ-
ση (τσεκ); 

Οι ενισχύσεις της επόµενης χρονιάς (2023) 
θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στη βάση 
των προηγούµενων χρόνων ή θα διαιρεθούν 
µε το σύνολο των δηλωµένων εκτάσεων;

Οι νέοι και νεοεισερχόµενοι στο αγροτι-
κό επάγγελµα που έχουν ήδη εξασφαλίσει δι-
καιώµατα από το εθνικό απόθεµα θα τύχουν 
πλεονεκτικής µεταχείρισης τον επόµενο χρό-
νο; (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 4).   

Τα ερωτήµατα που µπορούν να διατυπω-
θούν και καταγράφονται συστηµατικά από τις 
σελίδες της Agrenda είναι πολλά. Αυτό που 
λείπει, είναι οι απαντήσεις. Και απ’ ότι φαί-
νεται θα αργήσουν να δοθούν, όταν η αντί-
στοιχη πληροφορία γίνεται αντικείµενο οι-
κονοµικής εκµετάλλευσης από κάθε είδους 
συµβούλους και όχι στοιχείο ενηµέρωσης και 
γνώσης των πραγµατικών συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής.  

Θα δοθούν δικαιώµατα 
σε ορφανά αγροκτήµατα;
Οι ενισχύσεις της επόµενης 

χρονιάς θα µοιράζονται µε βάση 
το σύνολο των δηλωθέντων 

επιλέξιµων εκτάσεων;
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Τη µερίδα του λέοντος σε όποια αύξηση 
της αγροτικής παραγωγής επιφυλάσσει η 
τρέχουσα δεκαετία, διεκδικούν οι επενδύσεις 
στη βελτίωση των αποδόσεων στη φυτική 
παραγωγή αλλά και της γενετικής βελτίωσης 
των ζώων. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι αύξηση 
της παραγωγικότητας θα πρέπει να αποδίδεται 
κατά 80% σε αυξηµένες αποδόσεις και µόλις 
κατά 15% σε αύξηση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων, στο κοµµάτι της φυτικής 

παραγωγής, ενώ αντίστοιχα ο ετήσιος ρυθµός 
αύξησης της ζωικής παραγωγής κατά 1,5% 
θα πρέπει και αυτός να αποδίδεται σε 
βελτιωµένες αποδόσεις ανά ζώο και όχι σε 
αύξηση του ζωικού κεφαλαίου. Το παραπάνω 
αποτελεί πρόκληση για τον ΟΟΣΑ, αφού 
συνεπάγεται σηµαντικές επενδύσεις και ειδικά 
σε περιοχές του πλανήτη που προς το παρόν 
δεν διαθέτουν τους πόρους και την 
τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατά 28% θα χρειαστεί να αυξηθεί η α-
γροτική παραγωγή πριν από το 2031 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανά-
γκες του πλανήτη σε τρόφιµα, εφό-
σον παράλληλα οι χώρες µε µεγάλο 
παραγωγικό αποτύπωµα στο πεδίο 
της γεωργίας επιδιώξουν και τις φι-
λοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις που 
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια.

Με άλλα λόγια, η λογική «business 
as usual», δηλαδή η διατήρηση των 
συνηθισµένων µοντέλων παραγωγής 
και ρυθµών ενσωµάτωσης νέων τεχνο-
λογιών στο πεδίο της γεωργίας, δεν 
θα µπορέσει να καλύψει τις πάγιες ε-
πισιτιστικές ανάγκες του πλανήτη, σε 
µια συγκυρία µάλιστα που η αγροτι-
κή παραγωγή γίνεται ολοένα και πιο 
ακριβή και οι σοδειές πιο αβέβαιες.

Τα παραπάνω επισηµαίνει η ετή-
σια έκθεση για τις προοπτικές των α-
γορών αγροτικών εµπορευµάτων και 
τις τάσεις στην αγροτική παραγωγή 
που δηµοσίευσε ο ΟΟΣΑ σε συνερ-
γασία µε τον FAO. Την Τετάρτη 29 Ι-
ουνίου, ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης µαζί µε 
τον Οργανισµό Γεωργίας και Τροφί-
µων του ΟΗΕ, παρουσίασαν τη νέα 
έκθεση, καταγράφοντας ρυθµό αύ-
ξησης της αγροτικής παραγωγής µό-
λις 1,1% σε ετήσια βάση. Από την άλ-
λη, η παγκόσµια κατανάλωση τρο-
φίµων αναµένεται να αυξάνεται µε 
ρυθµούς 1,4% ετησίως, µε τη µεγα-
λύτερη ζήτηση να προέρχεται από 
τις χώρες χαµηλών και µεσαίων ει-
σοδηµάτων. Με άλλα λόγια, οι αγο-
ρές στον ανεπτυγµένο κόσµο έχουν 
εισέλθει σε ένα σταθερό σηµείο κο-
ρεσµού, που αποδίδεται στη γήραν-
ση του πληθυσµού τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φετινή 
έκδοση, έχει πάντως η εκτίµηση του 

ΟΟΣΑ και του FAO αναλογικά µε τα 
άλµατα που θα χρειαστεί να γίνουν 
στο κοµµάτι της παραγωγής προκει-
µένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
πλανήτη σε αγροτικά προϊόντα. Αυτό 
γιατί αυτή η αύξηση 28% των αποδό-
σεων που αναφέρεται παραπάνω, συ-
νεπάγεται τριπλασιασµό επί των επι-
δόσεων που καταγράφηκαν τις προη-
γούµενες δεκαετίες. Στην φυτική πα-
ραγωγή θα χρειαστεί να αυξηθούν οι 
αποδόσεις κατά 24%, όταν την προη-
γούµενη δεκαετία, η αύξηση των απο-
δόσεων ήταν της τάξης του 13%. Στην 
ζωική παραγωγή, χρειάζεται αύξη-
ση της παραγωγικότητας κατά 31%.

Αναφορικά µε τις τάσεις της αγο-
ράς, εξαιτίας του ιδιαίτερα ρευστού οι-
κονοµικού περιβάλλοντος, η έκθεση 
αποφεύγει να υπεισέλθει σε λεπτο-
µερείς αναλύσεις, ωστόσο εκτιµά ό-

τι τα υψηλά επίπεδα τιµών για τα α-
γροτικά εµπορεύµατα θα εξαντλή-
σουν την εµπορική περίοδο 2022-
2023, προτού επιστρέψουν ξανά σε 
καθοδικό κανάλι.

Η διάρκεια της περιόδου υψηλής 
µεταβλητότητας στις αγορές αγροτι-
κών εµπορευµάτων θα εξαρτηθεί ά-
µεσα από τις εξελίξεις στο ουκρανι-
κό µέτωπο, σηµειώνει η έκθεση, στην 
οποία παρουσιάζεται και ένα µοντέ-
λο εξέλιξης των τιµών σιτηρών, ανά-
λογα µε τις επιπτώσεις του πολέµου, 
των κυρώσεων και των γεωπολιτικών 
βλέψεων στις εξαγωγές της Ρωσίας 
και της Ουκρανίας. Έτσι, στην ακραία 
περίπτωση που οι εξαγωγές της Ρω-
σίας περιοριστούν κατά 50% και της 
Ουκρανίας κατά 100% συγκριτικά µε 
τον µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας, 
τότε οι τιµές στα σιτηρά αναµένεται 

να αυξηθούν κατά 34%. Μια αµφό-
τερη µείωση 50% των εξαγωγών συ-
νεπάγεται ενίσχυση τιµών σιτηρών 
κατά 21%, ενώ 10% ενίσχυση τιµών 
προκύπτει από µια ταυτόχρονη µεί-
ωση εξαγωγών κατά 25%.  

Το παγκόσµιο ΑΕΠ, αναµένεται να 
σηµειώσει ρυθµούς ανάπτυξης 2,7%, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, τις 
οποίες υιοθετεί η εν λόγω έκθεση, 
σχολιάζοντας ότι είναι χαµηλότερος 
ρυθµός από αυτόν που υπήρχε πριν 
από την πανδηµική και ενεργειακή 
κρίση. Ωστόσο, σηµειώνεται, ότι βα-
σική προϋπόθεση προκειµένου όλα 
τα µοντέλα και οι υπολογισµοί που α-
ναπτύσσονται να έχουν κάποιο στοι-
χείο ρεαλισµού σε βάθος δεκαετίας, 
είναι να υποχωρήσουν οι τιµές ενέρ-
γειας στα προηγούµενα επίπεδα, ε-
ντός του 2023. 

Άλμα 28% πριν το 
τέλος της 10ετίας στις 
σοδειές θέλει ο ΟΟΣΑ

Με δυσκολία 
βγαίνουν τα 

μαθηματικά στη 
νέα έκθεση για τις 

προοπτικές στην 
αγροτική παραγωγή 

του ΟΟΣΑ, όσο 
η κατανάλωση 

αυξάνεται ταχύτερα 
της προσφοράς

Η βαρύτητα
στις αποδόσεις

και τις βελτιωµένες
φυλές ζώων

Ρυθμός 
Στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ 
καταγράφεται ρυθµός 
αύξησης της αγροτικής 
παραγωγής µόλις 1,1% σε 
ετήσια βάση και της 
παγκόσµιας κατανάλωσης 
τροφίµων 1,4% ετησίως.

Αποδόσεις
Η αύξηση 28% των 
αποδόσεων που αναφέρεται 
στην έκθεση, συνεπάγεται 
τριπλασιασµό επί των 
επιδόσεων που 
καταγράφηκαν τις 
προηγούµενες δεκαετίες.

Τιμές 
Εκτιµάται ότι τα υψηλά 
επίπεδα τιµών για τα 
αγροτικά εµπορεύµατα θα 
εξαντλήσουν την εµπορική 
περίοδο 2022-2023, 
προτού επιστρέψουν ξανά 
σε καθοδικό κανάλι.
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Γ. ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«Για την Ελλάδα, η οποία 
µετά από δεκαετή κρίση 
έχασε πάνω από το 25% 
του ΑΕΠ, η επίτευξη 
αναπτυξιακών ρυθµών και 
η αποκατάσταση του 
χαµένου εδάφους, µε 
τρόπο όµως βιώσιµο, είναι 
κρίσιµη και η συµβολή του 
τραπεζικού συστήµατος 
σηµαντικότερη».

ΕΜΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ενώ ποτέ δεν αποδέχτηκα 
το σώµα µου ως κάτι που 
ενθουσιάζει και πάντα το 
έβλεπα ως κάτι όχι τόσο 
ιδιαίτερο ή γοητευτικό, 
ένιωσα απολαύσεις µε 
αυτό. ∆εν χρειάζεται να 
αγαπάµε τα σώµατά µας, 
αλλά να τα αποδεχόµαστε 
για να βιώνουµε όσα 
συµβαίνουν σε αυτά».

ΚΥΡΙΑΚ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία έχει καταστήσει 
σαφές ότι η αποστολή του 
ΝΑΤΟ για υπεράσπιση της 
εδαφικής ακεραιότητας 
και του διεθνούς δικαίου 
δεν είναι κενό γράµµα. 
Είναι πολύ σηµαντικό όσες 
κυρώσεις αποφασίζονται 
να εφαρµόζονται από 
όλα τα κράτη µέλη».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΟΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Καµπανάκι
Η λογική «business as usual», 
δηλαδή η διατήρηση των 
συνηθισµένων µοντέλων 
παραγωγής και ρυθµών 
ενσωµάτωσης νέων 
τεχνολογιών στο πεδίο της 
γεωργίας, δεν θα µπορέσει να 
καλύψει τις επισιτιστικές 
ανάγκες του πλανήτη, λέει ο 
ΟΟΣΑ. Στις προβλέψεις για 
την 10ετία συνιστά αύξηση 
28% της παραγωγής.

Συνάδελφε
Να µην επενδύει στην 
αποτυχία του gov.gr για τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε, γιατί, όπως 
χαρακτηριστικά είπε, «…κύριε 
συνάδελφε θα εκτεθείτε», 
κάλεσε ο νυν υπουργός της 
πλατείας τον Λάκωνα 
προκάτοχό του. Ως τώρα έχουν 
οριστικοποιηθεί 400.000 
δηλώσεις. Με ρυθµό 20.000 
δηλώσεις ηµερησίως, ο χρόνος 
ως την 14η Ιουλίου επαρκεί.

Ε.Τ ο εξωγήινος
Κρίνοντας από τα 
εµφιαλωµένα κρασιά που 
απολαµβάνουµε ολοένα και 
περισσότερο, θεωρούµε ότι οι 
Έλληνες οινοποιοί γνωρίζουν 
το δρόµο για να είναι καλύτερη 
η επόµενη µέρα. Όµως όπως 
είπαν στη ∆ιεπαγγελµατική του 
οίνου πρέπει να αναβαθµιστεί 
η HORECA, για να µην κοιτά 
σαν εξωγήινο τον τουρίστα που 
ζητά Ελλάδα στο ποτήρι του.

Τα εξαπτέρυγα τραβάνε τις κοτσίδες τους

Όλα καλά, παρά τις τρικλοποδιές από τα εξαπτέρυγα... στη δι-
αδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε στη νέα πλατφόρ-
µα, που οδήγησε στην ολιγοήµερη παράταση µέχρι τις 14 Ιου-
λίου. Την 1η Ιούλη η ∆οµοκού θα αποτιµήσει την κατάσταση 
για τις περιπτώσεις περιφερειακών ενοτήτων όπου ορισµένα 
ΚΥ∆ φαίνεται να έχουν δεσµεύσει σηµαντικό αριθµό αιτήσε-
ων και από της 4 του µήνα θα τις αποδεσµεύσει προκειµένου 
το επόµενο 10ήµερο, οι αγρότες να µπορούν να απευθυνθούν 
σε άλλα ΚΥ∆ για οριστικοποίηση ή να τις υποβάλλουν οι ίδιοι 
on line. Κάποιοι τραβάνε τις κοτσίδες τους…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι κτηνοτροφικοί 
σύλλογοι Β. Ελλάδας 
θέτουν επιτακτικά 
θέµα ανακατανοµής 
των βοσκοτόπων µε 
αντικειµενικά κριτήρια, 
ενώ εκφράζουν 
ζωηρές επιφυλάξεις 
και για τις βασικές 
γραµµές του εθνικού 
φακέλου για τη νέα 
ΚΑΠ. Η Βάθη τι λέει;

Κάτι πιο συγκεκριµένο 
είχε να καταθέσει 
στη συζήτηση µε τον 
υπουργό της πλατείας 
η ∆ιεπαγγελµατική στο 
ζήτηµα που προέκυψε 
µε την ελιά Καλαµών;  
Καλό το θετικό κλίµα 
αλλά µε τις εξαγωγές 
τι θα γίνει; 

Υβρίδια
Αλήθεια η Επιτροπή για την 

ερηµοποίηση που κατέθεσε 
ένα περίγραµµα προτάσεων 
στον υπουργό της πλατείας, 
για τις υποβαθµισµένες γαίες 
τι περιµένει για να καταθέσει 
τελικές για να ενσωµατωθούν 
στα στρατηγικά της νέας ΚΑΠ;

Πάντως για την επίτευξη 
των στόχων του στρατηγικού, 
προτείνει: i)Υιοθέτηση πολύ-
τοµεακήςπροσέγγισης στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, ii)
Εξασφάλιση της κοινωνικο-
οικολογικής ανθεκτικότητας, 

iii)∆ιαχείριση των έγγειων 
πόρων µε στόχο τη βελτίωση 
οικοσυστηµικών υπηρεσιών 
του εδάφους για µέγιστη 
προστιθέµενη αξία παραγωγής 
και των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση και προστασία της 
γης υψηλής παραγωγικότητας 
για τη γεωργία.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Ξοδεύω 20 λεπτά για να 
χτενίζω τα µαλλιά µου. 
Λούζοµαι µε σαµπουάν 
δύο φορές και αµέσως 
µετά βάζω τη µάσκα µου. 
Βάζω πολύ απαλά το 
ελαιόλαδο στα µαλλιά µου. 
Ακριβώς πριν κοιµηθώ 
φροντίζω πάντα να βάζω 
baby oil σε συνδυασµό µε 
λίγη ελληνική ρίγανη».

Κολοκοτρωναίοι, 
Σαρακατσαναίοι 
και καπεταναίοι!

Τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου, µε 
τις πληρωµές. Και πάλι στο παρά τσακ έγιναν! Οι 
αγρότες το έχουν συνηθήσει πια, δεν περίµεναν και 
κάτι διαφορετικό. Μόνο τα λεφτά τους χρειάζονται. 
Απλά το θέµα είναι ότι πρώτα τους φτάνουν στο 
αµήν… Τα ‘ χουµε πει, όλο τα λέµε και όλο στα ίδια 
µένουµε….. Για να δούµε, καλοκαίρι είναι!    

Αυστηρός εµφανίστηκε ο υπουργός Γεωργαντάς 
σε ερώτηση της βουλευτού Κυριακής Μάλαµα για 
την απόρριψη αιτήσεων ελατοπαραγωγών στη 
Χαλκιδική. Η ευθύνη, της είπε, για την αξιολόγηση 
των αιτήσεων προς ένταξη στο πρόγραµµα Νέων 
ανήκει στις ∆ΑΟΚ και όχι στο υπουργείο. Ο 
υπουργός ήταν σαφής: Ευθύνη του υπουργείου είναι 
η προκήρυξη του προγράµµατος και η ανάρτηση των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του προσωπικό των 
∆ΑΟΚ. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο είναι δεδοµένο 
και δεν πρέπει να εργαλειοποιείται από κανέναν 
προκειµένου να φανεί αρεστός.Τέλος! 

Στα 636.965 στρέµµατα ανέρχεται η έκταση του 
ελληνικού αµπελώνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
απογραφής ανά Περιφέρεια από το αρµόδιο τµήµα 
Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του 
υπουργείου. Βέβαια, να πούµε ότι η αύξηση κατά 
0,28%, δηλαδή κατά 1.759 στρέµµατα σε σύγκριση 
µε το 2020 (635.205 στρέµµατα), υπολείπεται του 
αριθµού των στρεµµάτων που χορηγούνται ως νέες 
Άδειες Φύτευσης κατ’ έτος. Εγκαταλείπονται δηλαδή 
εκτάσεις, ίσες περίπου µε τη διαφορά της αύξησης 
του ελληνικού αµπελώνα ετησίως, αφαιρουµένων 
των εκτάσεων που χορηγούνται ως νέες Άδειες 
Φύτευσης. Για να δούµε που θα βγει αυτό…. 

Η βουλευτής Λάρισας Στέλλα Μπίζιου, πάντως 
ζητά ειδικά µέτρα στήριξης για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης για τους αµπελοκαλλιεργητές 
οινοστάφυλων. Όπως της είπαν οι παραγωγοί και 
µετέφερε και στον υπουργό, τα προβλήµατα είναι 
αυξηµένα: η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, η πανδηµία 
και πρόσφατα η ενεργειακή κρίση µε τις ανατιµήσεις 
στα λιπάσµατα, στα φυτοφάρµακα και στα καύσιµα.

Στα αυξηµένα κόστη, εκτός από λιπάσµατα και 
πετρέλαιο, οι σιτοπαραγωγοί στον θεσσαλικό κάµπο 
έχουν άλλο ένα βάρος να αντιµετωπίσουν. Όπως οι 
ίδιοι λένε, οι ιδιοκτήτες θεριζοαλωνιστικών µηχανών 
χρεώνουν 14 ευρώ το στρέµµα από 9-10 ευρώ 
πέρυσι. Πρόκειται για 40% επάνω. Από τον Σύλλογο 
Θεριζοαλωνιστικών Μηχανών Λάρισας πάντως, 
υπολογίζουν τις αυξήσεις και το βρίσκουν λογικό! 
Οι παραγωγοί όµως, πόσα να αντέξουν;  

Στην Ξάνθη και τη Ροδόπη φέτος οι αγροτικές 
καλλιέργειες δέχτηκαν µια ασυνήθιστη επέλαση 
ακρίδων, που προκάλεσαν σηµαντικές ζηµιές. Πήγαν 
και οι παραγωγοί στην τοπική ∆ΑΟΚ Ξάνθης και οι 
υπάλληλοι, µε ενηµερωτικό δελτίο τους  απάντησαν 
ότι έπρεπε από τις αρχές Απριλίου µόλις 
αντιληφθούν την εµφάνιση των εστιών εκκόλαψης 
(πρώτες κηλίδες) από ακρίδες να ειδοποιήσουν τους 
αρµόδιους της ∆ιεύθυνσης. Αυτά είναι!      
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
ζωή έχει δείξει ότι χωρίς διοίκηση δεν 
πας πουθενά. Οι υπουργοί έχουν τη ση-
µασία τους και σίγουρα δεν είναι όλοι ί-
διοι, ωστόσο, χωρίς στιβαρή διοίκηση, οι 

κυβερνήσεις άγονται και φέρονται. Το είδαµε µε τη 
«θαρραλέα» κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουµε τώ-
ρα και µε την «συντηρητική» της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Η Ελλάδα έχει χάσει τον προσανατολισµό της, α-
πό τότε που άρχισε η αποσάθρωση της δηµόσιας δι-
οίκησης. Αυτό που λείπει σήµερα είναι η τεκµηρίω-
ση. Χωρίς τεκµηρίωση, οι αποφάσεις της πολιτικής 
ηγεσίας, καθίστανται µετέωρες. 

Ανόρεκτα γίνονται όλα
Ε∆Ω ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα 
έχει χάσει το ενδιαφέρον της για το δηµόσιο συµφέ-
ρον, λειτουργεί καθαρά συντεχνιακά, όχι µόνο δεν 
οραµατίζεται για τη θετική εξέλιξη των πραγµάτων, 
αντίθετα, συχνά υπονοµεύει και τις όποιες σωστές α-
ποφάσεις της πολιτικής, ειδικά όταν αυτές 
ωθούν τους συντελεστές της δηµόσιας 
διοίκησης, να χάσουν τη βολή τους.     

Από καμαρίλα άλλο τίποτα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
και η λειτουργία του αυτά τα χρόνια. Η αδράνεια 
του στελεχιακού του δυναµικού, επέτρεψε στους 
«εξωσχολικούς» να κάνουν κουµάντο στο ΟΣ∆Ε 
και στην κατανοµή των κοινοτικών ενισχύσεων, οι 
πρωτοβουλίες των «εξωτερικών συµβούλων» έφε-
ραν την πλήρη απαξίωση του Οργανισµού και τώ-
ρα, που κάποιος ζητάει από την υπηρεσιακή δοµή 
του εν λόγω δηµόσιου φορέα να πάρει το παιχνί-
δι πάνω της, βλέπουµε σπασµωδικές αντιδράσεις 
και υπονόµευση της νέας κατάστασης. 

Στα παλιά τους υποδήματα
ΕΤΣΙ, ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ των τελευταίων κοινοτικών 
ενισχύσεων (για το 2021) προς τους αγρότες δεν 
άρχισαν την Τρίτη, όπως είχε ζητήσει ο υπουργός, 

δεν άφησαν εκτός τις αδιευκρίνιστες περιπτώσεις 
(βοσκοτόπια – Εθνικό Απόθεµα) όπως είχε ζητήσει 
ο υπουργός, συνεχίζουν να καλλιεργούν την ασά-
φεια και την αβεβαιότητα µε βασικό ζητούµενο (εκ 
των έσω) την επαναφορά στην προτέρα υπολαν-
θάνουσα κατάσταση. Μπορεί λοιπόν ο υπουργός 
να λέει ότι η µετάβαση του ΟΣ∆Ε (στο gov.gr) έχει 
ολοκληρωθεί, η αίσθησή µου ωστόσο είναι ότι το 
θέµα δεν έχει κλείσει, γιατί η διάβρωση που έχει 
επέλθει τα τελευταία χρόνια είναι πολύ µεγάλη.   
     

Γαία πυρί μιχθήτω
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, πως να διαµορφωθεί 
ένας σωστός εθνικός φάκελος για την Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική της νέας προγραµµατικής περιόδου; 
Θυµάµαι το δέος που προκαλούσαν τα στελέχη του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία είχαν 
συνδέσει το όνοµά τους (πριν και µετά το ’80) µε 
την ενταξιακή διαδικασία στην τότε ΕΟΚ. Θαύµαζα 

την επιστηµονική τους επάρκεια, την υ-
πηρεσιακή τους συγκρότηση, τον 

δυναµισµό µε τον οποίο χειρίζο-
νταν τα θέµατα. Εκεί που κρε-

µούσαν οι κλέφτες τ’ άρµα-
τα… και γαία πυρί µιχθήτω!  

Έχει νόημα;
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ για 
τη νέα ΚΑΠ έχει κλείσει, α-
ποµένουν κάποιες ασήµα-
ντες διορθώσεις – προσαρ-
µογές, ωστόσο µπορεί να 
µου πει κάποιος τη σηµασία 
που έχει η φετινή δήλωση 

ΟΣ∆Ε; Τι σηµαίνει για τα δικαιώµατα ενιαίας ενί-
σχυσης, τι σηµαίνει για τις εκτάσεις που δηλώνο-
νται χωρίς να έχουν δικαιώµατα, τι σηµαίνει τέλος 
για τους νέους και νεοεισερχόµενους στο αγροτι-
κό επάγγελµα και τις πιθανές διεκδικήσεις νέων 
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. 

Βουίζει η γραμμή 1540 
ΑΝ ΕΧΩ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ δικαιώµατα για 100 στρέµ-
µατα και δηλώνω 200 τα δικαιώµατα του 2023 θα 
είναι για τα 100 ή για τα 200; Και η αξία τους ποια 
θα είναι; Και οι νέοι και νεοεισερχόµενοι, αν δια-
θέτουν γη χωρίς δικαιώµατα, θα µπορούν να ζητή-
σουν και δεύτερη φορά ενίσχυση (για νέα δικαιώ-
µατα) από το εθνικό απόθεµα; Πόσοι εθνικοί φά-
κελοι θα πρέπει να υποβληθούν και πόσες επιτρο-
πές παρακολούθησης να γίνουν για να µάθουν οι 
ενδιαφερόµενοι τι πρέπει να κάνουν; Τώρα, όχι 
αφού οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2022. 

Κουµάντο οι εξωσχολικοί 
Η αδράνεια του στελεχιακού 

δυναµικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε 
στους «εξωσχολικούς» να κάνουν

 κουµάντο στο ΟΣ∆Ε 

Μ
ετά την αρχή της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία στις 24 Φε-
βρουαρίου αναδύθηκαν εκ νέου 
ζητήµατα ενεργειακής ανεξαρτη-

σίας στην ΕΕ και τους διάφορους τρόπους µε 
τους οποίους θα µπορούσε αυτή να επιτευχθεί.
[…]. Είναι αλήθεια ότι η ενεργειακή πολιτική 
δεν υπήρξε ποτέ το δυνατό σηµείο της ΕΕ. Αυτό 
προέρχεται από την εντυπωσιακή αποτυχία της 
να κατασκευάσει και να αναπτύξει µια κοινή α-
γορά ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
µπορούσε να διευκολύνει την προµήθεια φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου σε όλα τα κράτη µέ-
λη, µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τόσο του 
πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου. […].

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα γνωρίζουν 
ότι οι πολίτες τους συλλογίζονται αυτούς τους 
παράγοντες και τον περασµένο µήνα δηµοσί-
ευσαν µια έκθεση που προσπάθησε να ρίξει 
φως σε ορισµένα από αυτά τα ζητήµατα. Η έκ-
θεση REPowerEU υπογραµµίζει ότι η βάση των 
ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να έχει ως 
στόχο να καταστήσει την ΕΕ ανεξάρτητη όσον α-
φορά τον ενεργειακό της εφοδιασµό χωρίς να 
εγκαταλείψει το υπάρχον φιλόδοξο σχέδιό της 

για απαλλαγή της 
ευρωπαϊκής οικο-
νοµίας από εκπο-
µπές άνθρακα. […] 
Η αξιοπιστία του ε-
νεργειακού εφο-
διασµού και η ε-
ξάλειψη της εξάρ-
τησης των κρατών 
µελών από πηγές 

ενέργειας από εχθρικές χώρες είναι επίσης α-
παραίτητες. Η ΕΕ προτείνει µια ενεργειακή πο-
λιτική που εγγυάται τόσο την ενότητα όσο και 
την ανεξαρτησία και περιλαµβάνει την επέκτα-
ση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και τη 
µεγαλύτερη ισχύ και την αξιοπιστία µελλοντι-
κών εξωτερικών πηγών ενέργειας.[…] Με άλ-
λα λόγια, το κόστος της κατασκευής της απα-
ραίτητης υποδοµής για την ανάπτυξη της ενερ-
γειακής τους ανεξαρτησίας µεσοπρόθεσµα θα 
ανέλθει σε εκατοντάδες δις ευρώ - το σχέδιο της 
ΕΕ όµως προτείνει ένα πιο µετριοπαθές σχέδιο, 
κόστους 300.000 εκατ. ευρώ για τη χρηµατο-
δότηση αυτών των έργων, τα περισσότερα α-
πό τα οποία θα έχουν τη µορφή δανείων από 
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.[…] 
O πόλεµος στην Ουκρανία κατέδειξε ξεκάθα-
ρα ότι ορισµένες σχέσεις εξάρτησης, όπως αυ-
τή της Γερµανίας από τη Ρωσία για το φυσικό 
αέριο, συµβάλλουν µόνο στην αποδυνάµω-
ση της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, τα ευρωπαϊ-
κά θεσµικά όργανα πρέπει να προτείνουν ένα 
κοινό σχέδιο ενεργειακής πολιτικής, οικονο-
µικά και πολιτικά εφικτό στην εφαρµογή του.

*ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ FUNDACIÓN CIVISMO

Ζητούμενο Κοινή 
Ενεργειακή 
Πολιτική

ΤOY ΑΛΒΑΡΟ ΜΑΡΤΙΝ *
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Ενίσχυση για αγορά ζωοτροφών που να 
υπολογίζεται σε 200 ευρώ ανά Μεγάλη 
Μονάδα Ζώου (βοοειδή), δηλαδή 30 ευ-
ρώ για κάθε πρόβατο ή αίγα, ζητούν µε 
υπόµνηµά τους οι κτηνοτρόφοι της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, µετά 
από έκτακτο Περιφερειακό Συµβούλιο 
στο οποίο συµµετείχαν την περασµένη 
Παρασκευή 24 Ιουνίου. 

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Βόρει-
ας Ελλάδας θέτουν επιτακτικά θέµα α-
νακατανοµής των βοσκοτόπων µε αντι-
κειµενικά και ουσιαστικά κριτήρια, ενώ 
εκφράζουν ζωηρές επιφυλάξεις και για 
τις βασικές γραµµές του εθνικού φακέ-
λου για τη νέα ΚΑΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως 
ακολούθως:
Στην Κοµοτηνή σήµερα Παρασκευή 
24-6-2022 και ώρα 18:00 στην αίθου-
σα του Περιφερειακού Συµβουλίου 
«Γεώργιος Παυλίδης» συνήλθε έκτα-
κτο Περιφερειακό Συµβούλιο µετά α-
πό εισήγηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
κ. Χρήστου Μέτιου και τα µέλη του Πε-
ριφερειακού Συµβουλίου ΑΜΘ, σχε-
τικά µε τα προβλήµατα των κτηνοτρό-
φων της Περιφέρειας ΑΜΘ και προέ-
βησαν στην έκδοση του παρακάτω ο-
µόφωνου ψηφίσµατος:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Τα Μέλη του Περιφερειακού Συµ-

βουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, µετά από εισή-
γηση του Περιφερειάρχη, µε αφορµή 
την επιστολή των εκπροσώπων των κτη-
νοτροφικών συλλόγων της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ την οποία και παραθέτουµε:

«Οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών 
συλλόγων της περιφέρειάς ΑΜ-Θ, ενη-
µέρωσαν το περιφερειακό συµβούλιο 
για τα προβλήµατα που αφορούν τον 
κλάδο της κτηνοτροφίας.

Τα κυριότερα από τα οποία χρήζουν 
άµεσης επίλυσης είναι:

1. Κατανοµή βοσκοτόπων και Εθνικού 
αποθέµατος. 

Η άνιση κατανοµή των βοσκοτοπι-
κών εκτάσεων στους κτηνοτρόφους 
της χώρας, που ξεκίνησε µε την ΚΥΑ 
873/55993/20-5-2015 και η οποία δια-
τηρείται µέχρι σήµερα µε µικρές αλλαγές 
που επέφερε η ΚΥΑ 1217/264725/2021, 
µε τους κτηνοτρόφους της περιφέρειάς 
µας να αδικούνται σ’ αυτή την κατα-
νοµή. Η άνιση αυτή κατανοµή έχει ως 

αποτέλεσµα την απώλεια ενισχύσεων 
επί οκτώ συναπτά έτη, των κτηνοτρό-
φων της περιφέρειάς µας σε όλες τις 
ενισχύσεις που έχουν σχέση µε τις ε-
κτάσεις των βοσκοτόπων (βασική ε-
νίσχυση, πρασίνισµα, εξισωτική, Βι-
ολογικά, νέοι κτηνοτρόφοι και νεοει-
σερχόµενοι).

Ταυτόχρονα δηµιούργησε στρέβλω-
ση του ανταγωνισµού, αφού οι κτηνο-
τρόφοι της περιφέρειάς µας δεν έχουν 
την ίδια οικονοµική δυνατότητα ώστε 
ν’ ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές α-
νάγκες των εκµεταλλεύσεων τους για 
την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή 
των κτηνοτροφικών τους προϊόντων, 
και κατά τη διαπραγµατευτική τους δυ-
νατότητα στην πώλησή τους.

Η σκανδαλώδης ανισοµερής έως µο-
νοµερής κατανοµή του Εθνικού Απο-
θέµατος ανά διοικητική Περιφέρεια 
και ιδιαίτερα για τις ιδιωτικές εκτά-
σεις βοσκοτόπων χωρίς ζωικό κεφά-
λαιο, είναι εξοργιστική και προσβλη-
τική για όλους µας.

Η άµεση κατάργηση της κατανοµής 
ενισχύσεων, σε ιδιωτικές εκτάσεις βο-
σκοτόπων χωρίς ζωικό κεφάλαιο, εί-
ναι επιβεβληµένο να γίνει, όπως και 
οι ποινικές ευθύνες και οι καταλογι-
σµοί σε όσους αποδειχθεί η παράνο-
µη ενοικίαση και κατοχή τους.

2. Στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ 2021-
2027 και τρόπος κατανοµής των 
άµεσων ενισχύσεων. 

Παρά τις διαβουλεύσεις ανά τη χώρα, 
η βούληση των κτηνοτρόφων και αγρο-
τών της πατρίδας µας, δεν έχουν αποτυ-
πωθεί στο στρατηγικό σχέδιο που κατατέ-
θηκε από το ΥΠΑΑΤ στην ΕΕ. Βρισκόµε-
νοι σε µια περίοδο που αυτό επιδέχεται 
διορθώσεις και συµπληρωµατικές πα-
ρεµβάσεις, θα πρέπει άµεσα να υπάρ-
ξει διαβούλευση στην περιφέρειά µας 
µε τους αρµόδιους πολιτικούς και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ αλλά 
και µε τους τεχνικούς συµβούλους που 
συµµετέχουν στη σύνταξη του.
3. Κόστος παραγωγής (ζωοτροφές, 
ενέργεια, καύσιµα). 

Η µεγάλη και παρατεταµένη αύξη-
ση του κόστους παραγωγής, σε ζω-
οτροφές, ενέργεια και καύσιµα κά-
νει ασύµφορη την παραγωγή κι έχει 
φέρει τους κτηνοτρόφους σε οικονο-
µικό αδιέξοδο. Οι παρεµβάσεις της 
πολιτείας κρίνονται από τους κτηνο-
τρόφους ελάχιστες έως ανύπαρκτες 
και µε µαθηµατική ακρίβεια τους ο-
δηγούν σε οικονοµικό αδιέξοδο και 
πολλούς κτηνοτρόφους στην έξοδο 

από την κτηνοτροφία. Προτείνουµε: 
 Την άµεση ενίσχυση των κτηνο-

τρόφων για ζωοτροφές µε 200 ευ-
ρώ ανά ΖΜ.

 Την αναδροµική κατάργηση της 
ρήτρας αναπροσαρµογής, από την η-
µεροµηνία επιβολής της.

 Τη θέσπιση φτηνού αγροτικού 
πετρελαίου για ολόκληρο τον πρωτο-
γενή τοµέα.

4. Οικονοµική ενίσχυση των 
αιγοπροβατοτρόφων που είχαν 
πρόβληµα στη διάθεση των 
αµνοεριφίων τους το Πάσχα 2022 
και αναγκάστηκαν να πουλήσουν σε 
εξευτελιστικές τιµές, µε πολύ µεγάλη 
οικονοµική ζηµιά. 

Τα παραπάνω σηµαντικά προβλή-
µατα που ταλανίζουν τον κτηνοτροφι-
κό κλάδο, µαζί µε την έλλειψη εργα-
τών για την κτηνοτροφία, που χρειά-
ζονται οι µεσαίες και µεγάλες κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις, αποτυπώνο-
νται στη µείωση της κτηνοτροφικής πα-
ραγωγής, στη µεγάλη µείωση του ζω-
ικού κεφαλαίου της περιφέρειάς µας 
και στη φυγή των κτηνοτρόφων από 
το επάγγελµα.

Με όλα τα παραπάνω πλήττεται η ε-
πισιτιστική επάρκεια και η οικονοµία 
της πατρίδας µας και ειδικότερα της 
περιφέρειάς µας και επιτείνεται το δη-
µογραφικό πρόβληµα ολόκληρης της 
περιφέρειάς µας και κυρίως των ο-
ρεινών και παραµεθόριων περιοχών.

Λόγω των παραπάνω κρίνεται ανα-
γκαία η άµεση επίσκεψη του Υπουρ-
γού ΑΑΤ κ. Γεωργαντά στην περιφέ-
ρειά µας, για να συζητηθούν και να 
δοθούν λύσεις στα θέµατα της κτηνο-
τροφίας».

Αποφάσισαν οµόφωνα να στηρί-
ξουν τα αιτήµατα των κτηνοτρόφων 
της Περιφέρειάς µας διότι:

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής µας, 
λόγω της υψηλής πυκνότητας βόσκη-
σης όπως έχει οριστεί από το 2015, έ-
χουν την µικρότερη κατανοµή στρεµ-
µάτων ανά Ζωική Μονάδα, 3,25 ΖΜ/

Εκτάριο. Συνεπώς ο υπολογισµός της 
πυκνότητας βόσκησης γίνεται µε µια 
απλή διαίρεση, των επιλέξιµων κατά 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεων βοσκοτόπων, 
µε το ζωικό κεφάλαιο (Ζωικές Μονά-
δες) που έχει η κάθε περιφέρεια (Χω-
ρική Ενότητα). Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσµα την απώλεια µεγάλου µέρους 
των άµεσων ενισχύσεων των κτηνο-
τρόφων µας προς τις υπόλοιπες περι-
φέρειες της χώρας, αφού αυτές συν-
δέονται µε τις εκτάσεις των βοσκοτό-
πων. Έτσι ενισχύσεις όπως, η Βασική, 
το Πρασίνισµα, η Εξισωτική, το Εθνι-
κό Απόθεµα νέων Κτηνοτρόφων και 
η Βιολογική Κτηνοτροφία, είναι υπο-
πολλαπλάσιες στους κτηνοτρόφους της 
Περιφέρειάς µας, σε σχέση µε κτηνο-
τρόφους άλλων περιφερειών µε το ί-
διο ζωικό κεφάλαιο.

Το υψηλό κόστος της ορθής διαχείρι-
σης του ζωικού κεφαλαίου, της τήρησης 
των κανόνων ευζωίας για την φυσιολο-
γική ανάπτυξη και επιβίωση των εκτρε-
φόµενων ζώων, της παραγωγής ζωι-
κών προϊόντων θα καταστήσει ασύµφο-
ρη την διατήρησή τους και τις κτηνοτρο-
φικές επιχειρήσεις µη ανταγωνιστικές.

Υπενθυµίζουµε ότι στην Περιφέ-
ρειά µας η κτηνοτροφία από το 2013 
έως και το 2017, υπέστη σοβαρότατα 
πλήγµατα (οικονοµικά και κοινωνικά) 
λόγω επιζωοτίων (Ευλογιά των προβά-
των, Καταρροϊκός Πυρετός, Οζώδης 
δερµατίτιδα των Βοοειδών) µέσω υ-
ποχρεωτικών θανατώσεων παραγω-
γικών ζώων και της εφαρµογής πε-
ριοριστικών µέτρων στην µετακίνη-
ση και ανασύσταση των κοπαδιών.

Ως εκ τούτου το Περιφερειακό Συµ-
βούλιο στηρίζει τα αιτήµατα των κτη-
νοτροφικών συλλόγων της ΑΜΘ και 
επιθυµεί την έµπρακτη και άµεση υ-
ποστήριξη του Πρωτογενούς Τοµέα 
και επιπροσθέτως ζητούµε όπως δι-
απαραταξιακή επιτροπή µελών του 
συµβουλίου µαζί µε εκπροσώπους 
των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, συναντηθεί µε την Πολιτική Η-
γεσία του ΥΠΑΑΤ.

Αδικία
Η άνιση κατανοµή των 
βοσκοτοπικών εκτάσεων, 
είχε αποτέλεσµα την 
απώλεια ενισχύσεων επί 
οκτώ συναπτά έτη, λένε οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης

Διαίρεση
Ο υπολογισµός της 
πυκνότητας βόσκησης 
γίνεται µε µια απλή 
διαίρεση των επιλέξιµων 
κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
εκτάσεων βοσκοτόπων που 
έχει η κάθε περιφερειακή 
ενότητα, λέει το ψήφισµα.

Ραντεβού
∆ιαπαραταξιακή επιτροπή 
των µελών του 
Περιφερειακού 
Συµβουλίου µαζί µε 
εκπροσώπους των 
κτηνοτρόφων της ΑΜΘ, θα 
επιδιώξει συνάντηση µε τον 
υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Γ.Γεωργαντά.

Ενίσχυση 30 ευρώ
για κάθε προβατίνα 
και δίκαια βοσκοτόπια
Ψήφισμα με νόημα από τους κτηνοτρόφους Μακεδονίας- Θράκης, 
που περιμένουν περισσότερα από τον σχεδιασμό για τη νέα ΚΑΠ 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στις 10 Ιουλίου νέα για
αµπελουργία Ραψάνης
Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Αµπελουργία 
Ραψάνης: Προοπτικές για Βιώσιµη Ανάπτυξη» 
συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο 
∆ήµος Τεµπών, η Τοπική Κοινότητα Ραψάνης και ο 
Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης την Κυριακή 10 
Ιουλίου. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο 
Μουσείο Οίνου και Αµπέλου Ραψάνης (10:30 το 
πρωί). Oµιλητές είναι οι: Ευάγγελος Καραµανές, ∆/
ντής Ερευνών, ∆ιευθύνων το Κέντρον Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας 
Αθηνών., Ελεάννα Πορίχη, Γεωπόνος Μ∆Ε, ∆/νση 
Αγρ. Οικονοµίας Π.Ε. Λάρισας, Αθηνά Μαλάκου, 
Γεωπόνος, ∆/νση Αγρ. Οικονοµίας Π.Ε. Λάρισας, 
Βασιλική Παπατζέλου, Γεωπόνος, ∆/νση Αγρ. 
Οικονοµίας Π.Ε. Λάρισας, «Οµάδες και Οργανώσεις 
Παραγωγών». Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.thessaly.gov.gr.  

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Επιστρέφει δια ζώσης η 

διεθνής 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

Η διεθνής έκθεση 
τροφίµων Sial Paris θα 
πραγµατοποιηθεί στις 15-19 
Οκτωβρίου 2022 στο Paris 
Nord Villepinte της γαλλικής 
πρωτεύουσας, παρουσιάζοντας 
τις βασικότερες τάσεις στο 
χώρο των τροφίµων και 
αναζητώντας τις 

σηµαντικότερες καινοτοµίες 
σε όλο τον κόσµο.

H ασιατική έκδοση της 
διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Asia 
Fruit Logistica, έρχεται στις 
2-4 Νοεµβρίου 2022 στο 
Χόνγκ Κονγκ, µε 
περισσότερους από 800 
εκθέτες από 70 χώρες. Για 
πληροφορίες στο www. 
asiafruitlogistica.com/en/.

Ηµερίδα για τον κλάδο της 
θρέψης διοργανώνει στις 22 
Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, που 
συµµετέχει και στην 29η 
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 στη γιορτή µπορούν έως τις 15 Ιουλίου να 
επικοινωνήσουν µε την σελίδα της εκδήλωσης στο 
Facebook ή στο τηλέφωνο 6983696714.

ΑΡΒΗ

Καινοτόµες ιδέες 
στον Olive Challenge 
έως 18 Ιουλίου

Ο τρίτος διαγωνισµός 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας, 
αποκλειστικά για τον 
ελαιοκοµικό τοµέα, Olive 
Challenge 2022 δέχεται 
µέχρι και τη ∆ευτέρα 18 
Ιουλίου καινοτόµες ιδέες και 
προτάσεις από νέες και 
νέους 18 και άνω 
διεκδικώντας τη διάκρισή 
τους στο διαγωνισµό και τον 
ελαιοκοµικό τοµέα και µια 
θέση στην Επώαση. Κύριος 
στόχος του διαγωνισµού 
είναι η ανάπτυξη και η 
αναβάθµιση του ελαιοκοµικού 
τοµέα, µέσω της εισαγωγής 
της καινοτοµίας, της βιώσιµης 
ανάπτυξης και της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας. Το 
χρονοδιάγραµµα προβλέπει 
την κατάθεση αιτήσεων 
συµµετοχής έως 18 Ιουλίου, 
αξιολόγηση των προτάσεων 
19 µε 29 Ιουλίου και επώαση 
1η Σεπτεµβρίου µέχρι και 15 
∆εκεµβρίου. Πληροφορίες 
στο www.filaios.org/draseis/.
live-challenge/.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΡΑΨΑΝΗ

Από 12 Ιουλίου υποβολές 
αιτήσεων ενίσχυσης για τον 
Πράσινο Αγροτουρισµό.

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

Έως 17 Ιουλίου επιπλέον 
δικαιολογητικά για τους Νέους 
Αγρότες 2021 στη ∆υτ. Μακ.

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

Παράταση έως 25 Ιουλίου των 
αιτήσεων στήριξης για τους 
Γεωργικούς Συµβούλους. 

Μέχρι 25 Ιουλίου αιτήσεις για 
τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων.

Έως 30 Σεπτέµβριου δηλώσεις 
Οµάδων Παραγωγών για 
επιδότηση 55% σχεδίων 
µεταποίησης.

Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου 
αιτήσεις αγοράς τρακτέρ, 
οχηµάτων µε ενίσχυση έως 
ποσοστού 75%.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου η 
κατάθεση δικαιολογητικών για 
αιτήσεις µετακλητών εργατών γης.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Τα πάντα για τη ζωική 
παραγωγή από την ΕΖΕ
στις 5 µε 7 Οκτωβρίου

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. Το Συνέδριο θα 
υποστηριχθεί από την Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας και τον ∆ήµο 
Αγρινίου. Σκοπός του Συνεδρίου 
είναι αφενός η παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων της ερευνητικής 
δραστηριότητας των µελών της ΕΖΕ 
σε θέµατα διατροφής, εκτροφής,  
γενετικής και αναπαραγωγής 
παραγωγικών ζώων, 
υδατοκαλλιεργειών και ποιότητας 
προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
αφετέρου η ενηµέρωση του 
επιστηµονικού γεωτεχνικού 
δυναµικού της χώρας και κάθε άλλου 
ενδιαφεροµένου για τις τελευταίες 
επιστηµονικές εξελίξεις στα θέµατα 
ζωικής παραγωγής. Για πληροφορίες 
στο www.eze.gr/events.html.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλο-
νουµπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή 
Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.

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

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνά-
δες Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

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

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γί-
δια µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµε-
ντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά 
τους ποσού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.

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

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση 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 αγγλονού-
µπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email 
: Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µοσχάρια 
ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά διαβατήρια 
σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεν-
νούν 15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Πα-
ναγιώτης.Τηλ.6906/224081.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται δικαιώµατα για αγορά χωραφιών, 
βοσκότοπων και ζώων, προβάτων, αγελάδων 
κλπ. Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθά-
ρι για ζωοτροφή γύρω στα 500 κιλά.
Τηλ.6955/361856. 

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποι-
κιλίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλoύνται άχυρα, σιτάριές,κριθαριές και βί-
κος µε καρπό.Τηλ 6947/457656.

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

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέ-
µατα.Τηλ.6955/361856.

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες από το χωράφι. Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

Πωλούνται 300 µικρές µπάλες τριφυλλιού, 
περιοχή Φθιώτιδα.Τηλ.6976/226113.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλ-
λι κατάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορτα-
ροτρίφυλλο για πρόβατα.Τηλ.6985/699540.

Πωλούνται 200 κυπαρίσσια 10 µέτρων, 
25 ετών υγιέστατα κατάλληλα για ξυλεία. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµ-
µατα.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό καθαρισµένος και απολυµασµένος. 
Τηλ.6948/423151.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται κριθάρι και τριφύλλι σε µικρές 
µπάλες καινούριας εσοδείας, περιοχή Λάρι-
σας(από κτηνοτρόφο).Τηλ.6978/023728.

Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαιώ-
µατα.Τηλ.6985/858698.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο,κατάλληλο για αρωµατικά φυ-
τά.∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός 
.Τηλ.6942/228503.

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

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 επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδο-
τηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.Τηλ.6977/277554. 

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πα-
νοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνι-
κού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα 
από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6937/314086.

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

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

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστικό πλη-
σίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση 
Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.Τηλ.6983/717473.

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

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ.6942/226598.

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6906/432076.

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

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

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 2 εκτάσεις 100 στρεµµάτων σε κα-
λή τιµή καλλιεργήσιµα σε άριστη τοποθεσία στο 
δήµο Μεσολογγίου.Τηλ.6985/858698.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα χω-
ράφια. Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων) 
.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, προβά-
των και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 
14, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τιµή 1000 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2200 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων 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 κουβού-
κλιο 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.Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δί-
σκο 51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και φρέζα δενδροκοµική συρόµενη.
Τηλ. 6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άρο-
τρο 3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµα-
τική µηχανή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σει-
ρο 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 δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 
6937/313613.

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

Τo Φισκάρδο του ∆ήµου Σάµης, η 
Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
και η Αρναία του ∆ήµου Αριστοτέλη 
είναι οι τρεις ελληνικές υποψηφιότη-
τες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
µας στον διαγωνισµό του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO), 
«Best Tourism Villages».

Η απόφαση ανήκει στην ειδική Ε-
πιτροπή που συνέστησε η υφυπουρ-
γός Τουρισµού αρµόδια για τις ειδικές 
µορφές Τουρισµού, Σοφία Ζαχαράκη, 
αποστέλλοντας το προηγούµενο διά-
στηµα επιστολές σε όλους τους Περι-
φερειάρχες της χώρας και την Κεντρι-
κή Ένωση ∆ήµων Ελλάδος και ζητώ-
ντας προς τους οικείους δήµους τους 
να καταθέσουν τον σχετικό φάκελο 
υποψηφιότητας προς το υπουργείο.

Στόχος του «Best Tourism Villages» 
είναι να αναδείξει εξαιρετικά παρα-
δείγµατα προορισµού για αγροτουρι-
σµό, µε το υπουργείο Τουρισµού να 
συµµετέχει στο διαγωνισµό για δεύ-
τερη χρονιά, στο πλαίσιο της προώ-
θησης του ελληνικού αγροτουριστι-
κού προϊόντος σε περιοχές µε πληθυ-
σµό µέχρι 15.000 κατοίκους, µε βά-
ση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο διαγωνισµός αναπτύσσεται στα 
παρακάτω τρία επίπεδα: 

στην απονοµή του σήµατος «Best 
Tourism Village»,

στη συµµετοχή στο πρόγραµµα α-
ναβάθµισης για τις υποψηφιότητες που 
ήταν κοντά στο να λάβουν το σήµα,

το δίκτυο «Best Tourism Villages».
Σύµφωνα µε την υφυπουργό Του-

ρισµού Σοφία Ζαχαράκη, «ο αγρο-
τουρισµός µπορεί να παίξει σηµα-
ντικό ρόλο στην εθνική οικονοµία, 
στις τοπικές κοινότητες, στη διατή-
ρηση του παραδοσιακού τρόπου ζω-
ής, στην ενίσχυση του πρωτογενούς 

τοµέα, στην ανάδειξη του πολιτιστι-
κού και φυσικού πλούτου µιας περι-
οχής, αλλά και στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε καινούριους κλά-
δους και τοµείς, που θα κάνουν τους 
νέους µας να θέλουν να µείνουν και 
να δηµιουργήσουν στον τόπο τους».

Στην περυσινή συµµετοχή στον δι-
αγωνισµό, η χώρα µας απέσπασε δύο 
διακρίσεις, µε τον δήµο Σουφλίου ως 
«best tourism village» και τον δήµο 
δυτικής Σάµου στο πρόγραµµα ανα-
βάθµισης του οργανισµού.

Πάνω από 40 χωριά
Το 2021 πάνω από 40 χωριά 

από περισσότερες από 30 
χώρες σε πέντε περιοχές του 
κόσµου αναγνωρίστηκαν ως 
Καλύτερα Χωριά Τουρισµού

Ζητούµενο για Ελασσόνα
το ∆ΙΕΚ γαλακτοκοµίας
Η επαναλειτουργία ∆ΙΕΚ 
γαλακτοκοµίας θα δώσει ώθηση 
στην κτηνοτροφία, αρκεί βέβαια να 
υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον 
µαθητών. Αυτό αναφέρει σε µήνυµά 
του ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆  
Μάξιµος Χαρακόπουλος, 
στηρίζοντας την υποβολή σχετικού 
αιτήµατος στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
ειδικά σε περιοχές όπως 
η Ελασσόνα, της οποίας η τοπική 
οικονοµία εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την παραγωγή φέτας.

Η ακρίβεια και όχι το
κλίµα πονά τον Έλληνα
Οι Έλληνες αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη της κλιµατικής αλλαγής, 
εντούτοις δεν την βάζουν ψηλά 
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
σήµερα ο πλανήτης, µε 
προεξέχοντα για εκείνους, την 
ακρίβεια και την πορεία της 
οικονοµικής κατάστασης. Η 
πλειοψηφία, δε, πιστεύει ότι τόσο 
η Πολιτεία όσο και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κάνουν «λίγα» για να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, 
βάσει έρευνα της διαΝΕΟσις.

Oδικός χάρτης ΓΠΑ για
αγροδιατροφική κρίση
Στην περίοδο της επισιτιστικής 
επισφάλειας που διανύουµε, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
ανέλαβε κρίσιµες πρωτοβουλίες 
για επεξεργασία πρότασης τόσο 
για την έξοδο από την κρίση όσο 
και τη στρατηγική ανάπτυξης της 
εγχώριας γεωργίας. Το θέµα 
βρέθηκε στο επίκεντρο εσπερίδας 
του ΓΠΑ, ενώ η πλήρης µελέτη 
θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση 
της ∆ιαρκούς Επιτροπής 
Παραγωγής και Εµπορίου.

Εµπορικοί δρόµοι Ελλάδας 
µε Σαουδική Αραβία
H ενίσχυση εµπορικών σχέσεων 
της Ελλάδας µε τη Σαουδική 
Αραβία και η αναζήτηση ευκαιριών 
συνεργασίας στον αγροδιατροφικό 
τοµέα, ήταν τα κύρια θέµατα της 
συνάντησης του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σίµου 
Κεδίκογλου µε τον Πρέσβη του 
Βασιλείου Σαουδικής Αραβίας 
στην Ελλάδα Dr . Saad Alammar. 
Εξετάστηκε και η προαγωγή 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και 
ενδυνάµωσης των εξαγωγών.

Στην περυσινή -πρώτη της- συµµετοχή στον διαγωνισµό, η χώρα µας απέσπασε δύο διακρίσεις, ο δήµος 
Σουφλίου ως «best tourism village» και ο δήµος δυτικής Σάµου στο πρόγραµµα αναβάθµισης οργανισµού.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σε ρόλο πρέσβη 
τα ελληνικά χωριά  
Φισκάρδο, Πέρδικα και Αρναία οι τρεις ελληνικές υποψηφιότητες 
στον διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UNWTO

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

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

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

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 δί-
σκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE πλά-
τος 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 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα 
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή 
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

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

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέτρα 
πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι, διπλά λά-
στιχα.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 Ζορµπά 28αρα,ρί-
περ και ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310715037.

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

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο σε 

τρακτέρ. Τηλ. 6972687368.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Για ένα μετάλλιο 
στη Βουδαπέστη 
Στη μάχη των τελικών η Εθνική Ελλάδος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η ώρα του µεγάλου τελικού στο 
παγκόσµιο πρωτάθληµα στο πό-
λο έφτασε, όπου την Κυριακή 3 Ι-
ουλίου θα αναµετρηθούν οι φινα-
λίστ για το χρυσό µετάλλιο. Την ί-
δια ηµέρα νωρίτερα θα γίνει ο µι-
κρός τελικός για το χάλκινο. Ελλά-
δα, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία θα 
µπουν στη µάχη της διεκδίκησης. 

Παράλληλα, στο τένις συνεχίζο-
νται οι µάχες στο Wimbledon. Το 
Σάββατο 2 Ιουλίου θα διεξαχθούν 
οι αγώνες του τρίτου γύρου, ενώ 
την επόµενη ηµέρα οι 16 καλύτε-
ροι του τουρνουά σε άντρες και 
γυναίκες θα αναµετρηθούν στα 

κορτ. Υπενθυµίζεται πως ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς µπήκε µε... το δε-
ξί στο Wimbledon, επικρατώντας 
πολύ δύσκολα µε 3-1 σετ του Ελ-
βετού Αλεξάντερ Ριτσάρ. 

Εν τω µεταξύ, στο µπάσκετ την 
ερχόµενη εβδοµάδα κλείνει το πα-
ράθυρο του πρώτου προκριµατικού 
γύρου του Μουντοµπάσκετ, µε τη 
χώρα µας να έχει εξασφαλίσει ή-
δη την παρουσία της στους αγώνες 
του 2ου προκριµατικού που θα ξε-
κινήσουν τον Αύγουστο. Σύµφω-
να µε το πρόγραµµα, την Κυριακή 
3 Ιουλίου αναµετρώνται η Μεγά-
λη Βρετανία και η Τουρκία, οι ο-
ποίες βρίσκονται στον όµιλο της 
Ελλάδας, που έχει νέο προπονη-
τή τον ∆ηµήτρη Ιτούδη. 

Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση 
αυτή την Κυριακή, στην πίστα του Σίλβερστον στη
Μ. Βρετανία. Σηµειώνεται εδώ πως νικητής το 2021 
αναδείχθηκε ο Λιούις Χάµιλτον, ο οποίος µετρά 
συνολικά 8 νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλο 
οδηγό στην πίστα αυτή. Φυσικά, πλέον απόλυτο 
φαβορί φαντάζει ο πρωτοπόρος Φερστάπεν. 

Στο Σίλβερστον τα
team της Formula 1 

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά) 

ΠΑΟΚ - Χρόνιγκεν 16.30 Novasports Start

Σάλτσµπουργκ – Ολυµπιακός 16.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 COSMOTE SPORT 5 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Αγώνας 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Μ. Βρετανία – Τουρκία 18.00 Novasports 4HD

Σλοβακία – Λετονία 19.00 Novasports 5HD

Πόλο (Παγκόσµιο υγρού στίβου)

Τελικός ανδρών 21.00 ΕΡΤ 2

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Σερβία – Βέλγιο 22.00 Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά) 

ΠΑΟΚ - Χρόνιγκεν 16.30 Novasports Start

Σάλτσµπουργκ – Ολυµπιακός 16.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 COSMOTE SPORT 5 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Αγώνας 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Μ. Βρετανία – Τουρκία 18.00 Novasports 4HD

Σλοβακία – Λετονία 19.00 Novasports 5HD

Πόλο (Παγκόσµιο υγρού στίβου)

Τελικός ανδρών 21.00 ΕΡΤ 2

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Σερβία – Βέλγιο 22.00 Novasports 4HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 2 Ιουλίου

Κυριακή 3 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ραντεβού 
τον Οκτώβρη 
για ΟΠΕΚΕΠΕ 
και πληρωμές 

Όσο ανεβαίνει   
η τιμή στο γάλα 
μεγαλώνει και 
ο πειρασμός

Οι αλλαγές  
στον ΕΛΓΟ Δήμητρα 
και οι έλεγχοι στα 
ισοζύγια της φέτας

Νέα πρόταση για Λέβα
Νέα πρόταση για την απόκτηση 
του Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι 
έχει καταθέσει η Μπαρτσελόνα. 
Σύµφωνα µε γερµανικά ΜΜΕ, 
η ισπανική οµάδα προσφέρει 40 
εκατοµµύρια ευρώ και επιπλέον 
πέντε, ως µπόνους, για τον 
Πολωνό. Η πρώτη πρόταση ήταν 
λίγο πάνω από 30 εκατοµµύρια 
ευρώ και απορρίφθηκε από τους 
Βαυαρούς. Η γερµανική οµάδα 
αξιώνει γύρω στα 60 εκατ. ευρώ.

Πλησιάζει το AEGEAN 600
Στις 10 Ιουλίου 2022 το AEGEAN 
600 θα υποδεχτεί ξανά 
ιστιοπλόους από όλο τον κόσµο 
για τη δεύτερη έκδοση αυτού του 
µεγάλου «ταξιδιού» 600 µιλίων. 
Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο 
προκλητικός αγώνας ανοικτής 
θαλάσσης και θα ολοκληρωθεί 
µε την Τελετή Απονοµής Βραβείων 
που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Λαύριο στις 16η Ιουλίου.

Σε ανοιχτή γραµµή  
Νταβέλης-Κούγιας για ΑΕΛ
Σε ανοιχτή γραµµή µε τον Αχιλλέα 
Νταβέλη για τη µεταβίβαση των 
µετοχών της ΑΕΛ παραµένει ο 
Αλέξης Κούγιας. Ο κ. Νταβέλης 
είναι επιχειρηµατίας και πρόεδρος 
του Οµίλου Animus και της 
21admedia. Ο κ. Κούγιας δήλωσε 
την περασµένη Πέµπτη στο sport-
fm πως «αν δεν µου δοθούν 
εγγυήσεις δεν πρόκειται να δώσω 
την οµάδα. Θέλω να πιστεύω ότι 
είναι αξιόπιστος». Αναµένονται 
λοιπόν οι σχετικές εξελίξεις.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΓΙΑ ΦΡΟΎΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

Κυκλοφορεί  
9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Με τιμή παραγωγού αυξημένη κατά 5 λε-
πτά σε σχέση με την περσινή εμπορική πε-
ρίοδο γίνονται πράξεις αυτές τις ημέρες για 
το εξαιρετικής ποιότητας υπαίθριο πεπό-
νι με την τιμή στα 35 έως 40 λεπτά. Όπως 
ενημερώνει ο παραγωγός Κώστας Σάμα-
ρης από την Αχαΐα, η συγκομιδή αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται πανελλαδικά στο απο-
κορύφωμα της με τις ποσότητες που δια-
τίθενται στην αγορά να μεγιστοποιούνται. 

Η εμπορική περίοδος ξεκίνησε με τις τι-
μές για το πρώιμο πεπόνι χαμηλής κάλυ-

ψης κοντά στο 1,30 το κιλό και ακολουθώ-
ντας το νόμο προσφοράς και ζήτησης, οι τι-
μές υποχώρησαν στο φουλ της παραγωγής 
από τα μέσα Ιουνίου. Όπως μας εξηγεί ο 
Κώστας Σάμαρης, η τωρινή αυξημένη τιμή 
σε σχέση με πέρυσι θα κρινόταν ως ικανο-
ποιητική αν το κόστος παραγωγής δεν είχε 
σημειώσει άνοδο 30% σε σχέση με πέρυσι. 
Υπενθυμίζεται ότι τα πεπόνια θερμοκηπί-
ου ξεκίνησαν στην εγχώρια αγορά στις αρ-
χές Απριλίου, με τιμή στα 3,50 ευρώ το κι-
λό για να πέσουν στη συνέχεια στο 1 ευρώ. 

Πιάνει 40 λεπτά το όψιμο πεπόνι
 Στο φουλ η συγκομιδή του υπαίθριου, με το κόστος αυξημένο 30% 
 Μειωμένη περίπου 20% η φετινή παραγωγή σε σχέση με το 2021
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Ζ 
εσταίνεται σιγά σιγά η εγχώρια α-
γορά βάμβακος και σ’ αυτό βοηθάει 
η ισορροπία στο χρηματιστήριο. Βέ-
βαια ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι 

η δίκαιη τιμή για τη σοδειά μας, καθώς οι αγο-
ραστές επηρεασμένοι από τη δραστική πτώση 
της ζήτησης αναμένουν πολύ χαμηλότερες τι-
μές, ενώ από την άλλη οι εκκοκκιστές λόγω της 
μεγάλης πτώσης στο χρηματιστήριο ζητούν να 
κρατήσουν το ίδιο πριμ με αυτό πριν την πτώ-
ση. Προσπαθούμε να πιάσουμε τιμές περί τα 
110 σεντς, αλλά οι αγοραστές ακόμα διστά-
ζουν, καθώς θεωρούν πως ο κύκλος των πολύ 
υψηλών τιμών και πριμ έχει κλείσει.

 Στην ελληνική αγορά έχει κοπάσει ο πα-
νικός που επικρατεί στα αλώνια σκληρού και 
αρχίζουν να φαίνονται σημάδια διόρθωσης. 
Μην ξεχνάμε πως όλα τα εμπορεύματα έχουν 
μειωθεί σημαντικά πλην των σκληρών, που α-
κόμα βαστούν στα υψηλά τους. Για την ώρα δεί-
χνει πιθανότερο να δούμε χαμηλότερες τιμές 
εξαγωγής στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι 
Ιταλοί αγοραστές φαίνονται πιο ψύχραιμοι, ε-
νώ βλέπουν τη σοδειά του Καναδά να εξελίσ-
σεται ομαλά και τις τιμές τους να μειώνονται. 

 Οι εκτάσεις με πορτοκάλια που φυτεύο-
νται στη Νότια Αφρική αυξήθηκαν 2% το 2021-
2022, φθάνοντας τα 477.500 στρέμματα, από 
468.100 στρέμματα το 2020-2021, σύμφωνα 
με έκθεση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ 
(USDA). Στις ποικιλίες, τα Βαλέντσια καλύπτουν 
τα 2/3 της συνολικής έκτασης με πορτοκάλια 
και οι Ναβαλίνες το υπόλοιπο 1/3. Η παραγω-
γή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6%, φθάνο-
ντας τους 1,6 εκατ. τόνους, λόγω σταθερής α-
νάπτυξης των νεόφυτων εκτάσεων, αλλά και 
των βροχών που ήταν πάνω από το μέσο όρο. 

Δύσκολα 1 ευρώ 
ξανά το σύσπορο

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/0603/05 08/06

558,78
543,23

495,96

557,55

16/06 30/06

487,37

Εκτάσεις 
Μειωμένες περίπου 15%  

οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
υπαίθριου πεπονιού  
σε σχέση με το 2019

Αποδόσεις 
Η μέση στρεμματική από-

δοση για το πεπόνι χαμηλής 
κάλυψης κυμαίνεται στους 

3.000 τόνους

Εξαγωγές 
Περίπου η μισή εγχώρια  

παραγωγή πεπονιού βρίσκει  
το δρόμο για τις αγορές  

του εξωτερικού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

438

383

370

124

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

340

119

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

345

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

348

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

410

357

348

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

410

347

306

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

26/05 02/06 08/06 16/06

560

3,38 3,41

3,37
3,33

3,38

3,43

570 570 570
580 580

23/06 30/06

Τιμή παραγωγού 
υπαίθριου πεπονιού  
(λεπτά το κιλό)

Τέλη Ιουνίου 2022  35-40 

Τέλη Ιουνίου 2021 30-35 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Πρώτα σηµάδια σταθεροποίησης στο βαµβάκι 
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Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,43

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ

Νέα εβδοµάδα απωλειών για 
το βαµβάκι που έχασε τη ζώνη των 
100 σεντς και πλέον η τιµή επιχειρεί 
ανοδική αντίδραση. 

Αµετάβλητη είναι η τιµή για 
το σκληρό σιτάρι στη λίστα 
της Φότζια που αφορά στη 
φετινή σοδειά.

Υποχωρεί η τιµή καλαµποκιού 
στην αγορά της Ευρώπης, µε τη Γαλλία 
να φτάνει µέχρι και τα 300 ευρώ 
για τη νέα σοδειά.

Νέες απώλειες γράφει η τιµή 
του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς 
αυξάνεται η προσφορά.

Στα 3,43 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
δείχνει διάθεση ανόδου.  

30
ΙΟΥΝ

580

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
30

IΑΝ
30

ΑΠΡ
30

ΜΑΡ
30

ΦΕΒ
30

ΙΟΥΝ
30

IΑΝ
30

ΜΑΡ
30

ΦΕΒ
30

ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪ
30

ΜΑΪ
30

ΜΑΪ
30

ΙΟΥΝ
30

ΜΑΡ
30

ΦΕΒ
30

ΑΠΡ
30

ΜΑΪ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη Θεσσαλία παραµένει το επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος για την 
εικόνα αγοράς που θα παρουσι-
άσουν το επόµενο διάστηµα τα 
σκληρά σιτάρια, καθώς τα στοι-
χεία παραγωγής στον Έβρο µοιά-
ζουν µάλλον απογοητευτικά στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, τό-
σο σε επίπεδο παραγωγής όσο και 
στην ποιότητα.

Ήδη το εµπόριο βρήκε µια κα-
λή αφορµή να πιέσει την τιµή πα-
ραγωγού στην ακριτική περιοχή, 
όπου οι πράξεις από το χωράφι 
γίνονται µε 45 λεπτά, όταν είναι 
γνωστό ότι η Θεσσαλία ξεκινού-
σε από τα 48 λεπτά το κιλό συν 
τα πριµ (έως 3 λεπτά).

Μια κάποια «µουρµούρα» δεί-
χνει να αναπτύσσεται τα τελευταία 
24ωρα και στη Θεσσαλία, όπου, οι 
κατά τόπους µεσίτες αρχίζουν να 
επανεξετάζουν τη γενική κατεύ-

θυνση του 48 λεπτά και πάνω, ε-
νώ το 50 λεπτά µοιάζει να γίνεται 
όλο και πιο δύσκολο. Κανείς δεν 
ξέρει αν αυτό είναι ένα συγκυρι-
ακό παιχνίδι ή µια αλλαγή κατεύ-
θυνσης και πολλά θα εξαρτηθούν 
από την ευρύτερη εικόνα των αγο-
ρών διεθνώς.

Πάντως η Φότζια, άφησε για µια 
ακόµα εβδοµάδα αµετάβλητη την 
τιµή του σκληρού πρώτης ποιότη-
τας στην κορυφή την οποία βρέ-
θηκε από την περασµένη εβδο-
µάδα, δηλαδή στα 580 ευρώ ο τό-
νος. Συγκεκριµένα, στη νέα λί-
στα τιµών για την πρώτη ποιότη-
τα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 
78kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή παραγωγού είναι 
στα 575 µε 580 ευρώ ο τόνος και 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 570 µε 
573 ευρώ ο τόνος.

Την ίδια ώρα στη Γαλλία, η τι-

µή επέστρεψε στα 510 ευρώ ο τό-
νος, υποχωρώντας κατά 5 ευρώ α-
πό τα ιστορικά υψηλά που διαµορ-
φώθηκαν πρώτη φορά πριν από 
ένα µήνα περίπου, για τις παρα-
δόσεις σκληρού σίτου Ιουλίου, ε-
πίπεδο το οποίο προσέγγισε πά-
λι την προηγούµενη εβδοµάδα. 
Πρόκειται για σποτ τιµή, δηλαδή 
δεν έχουν υπολογιστεί εδώ τα µε-
ταφορικά. Το γενικότερο αίσθηµα 
της αγοράς, αναζητεί ακόµα ισορ-
ροπία ανάµεσα στην εκτίµηση ότι 
ο Καναδάς οδεύει προς µια µάλ-
λον φυσιολογική παραγωγή, ό-
σο οι προβληµατικές παραγωγές 
σε Ευρώπη και  Βόρεια Αφρική έρ-
χονται να ενισχύσουν τη ζήτηση.

Ο Θεσσαλικός κάµπος τροχιοδείκτης στο σκληρό 
 Στα 48-50 λεπτά η Θεσσαλία, µε 45 λεπτά τα προβληµατικά σκληρά σιτάρια στον Έβρο
 Συγκυριακό παιχνίδι ή µια αλλαγή κατεύθυνσης που εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές; Μια ξαφνική αντίδραση στην 

αγορά ελαιολάδου της 
Ισπανίας, είδε τις τιµές 
παραγωγού να ενισχύονται 
κατά 5% στην περίπτωση του 
έξτρα παρθένου, που πλέον 
διαµορφώνει µέση τιµή στα 
3,40 ευρώ το κιλό. Με βάση 
ισπανικά δηµοσιεύµατα η 
αντίδραση αυτή συνδέεται µε 
την αυξηµένη ζήτηση στην 
κατηγορία των λαµπάντε, τα 
οποία έφτασαν να πωλούνται 
στα 3,30 ευρώ, σε µια εξέλιξη 
που παρέσυρε προς τα πάνω 
και τις άλλες κατηγορίες 
ελαιολάδου. Προς το παρόν η 
τάση αυτή δεν φαίνεται να έχει 
περάσει στην ιταλική ή στην 
ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, 
η υψηλότερη τιµή στα 3,65 
ευρώ περίπου στη Λακωνία, 
ενώ συνολικά η αγορά δείχνει 
πως έχει σταθεροποιηθεί στο 
εύρος των 3,45 έως 3,65 
ευρώ εδώ και πάνω από δύο 
µήνες. Στην Ιταλία η αγορά 
δείχνει να σταθεροποιήθηκε 
στα 4,30 ευρώ, µέση τιµή για 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10 ΛΕΠΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Η πρόσφατη πτώση στο χρηµατιστήριο ήταν 
δραµατικά απότοµη και αιφνιδίασε τους πάντες. ∆εν 
είναι ότι δεν αναµενόταν κάποιας µορφής διόρθωσης 
στην αγορά, όταν όλα τα εµπορεύµατα και µετοχές 
είχαν αρχίσει να πέφτουν υπό τον φόβο παγκόσµιας 
ύφεσης και αύξησης των επιτοκίων, αλλά κανείς δεν 
περίµενε τόσο βαθύ γύρισµα. Πλέον φαίνεται πως 
χτίζεται µια ισορροπία στα 95 σεντς µε τους 
αναλυτές να αναµένουν ανοδική αντίδραση. Φαίνεται 
πως η ανάκτηση κάποιων χαµένων σεντς θα γίνει 
µε δυσκολία και µε τη βοήθεια θετικών θεµελιωδών 
νέων (π.χ. επιδείνωση προβληµάτων στο Τέξας).

ΝEA ΥOΡKH
Η ισορροπία του χρηµατιστηρίου έχει ζεστάνει 
ξανά τις κουβέντες για προπωλήσεις νέας σοδειάς, 
εντούτοις ακόµα οι συνθήκες δεν έχουν ωριµάσει. 
Από τη µια µεριά οι πωλητές θέλουν να πιάσουν τα 
ίδια πριµ επί του χρηµατιστηρίου µε αυτά πριν από 
την πτώση και από την άλλη οι αγοραστές θεωρούν 
πως ο κύκλος των πολύ υψηλών τιµών και πριµ έχει 
κλείσει οπότε και θα πρέπει να δούµε 
ανταγωνιστικότερες βάσεις για τα ανοιχτά 
συµβόλαια. Παράλληλα, στα πιο απευθείας κανάλια 
οι πιθανότητες νέων πωλήσεων σε τόσο ευµετάβλητη 
αγορά µε απίθανες διακυµάνσεις είναι µικρές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Θεσσαλία πράξεις από 48 λεπτά 
συν τα πριµ (έως 3 λεπτά)

ΕΧΑΣΕ 5 ΕΥΡΩ
Στη Γαλλία η τιµή επέστρεψε 

στα 510 ευρώ ο τόνος, 

υποχωρώντας 5 ευρώ 

από τα ιστορικά υψηλά

Συνεδρίαση 29/06/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  97,48 +4,00

Μάρτιος ‘23 93,40 +4,00
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Παρασκευή
24/06

Πέµπτη
23/06

Τρίτη
28/06

Πέµπτη
13/01

∆ευτέρα
27/06

Τρίτη
02/03

Τετάρτη
22/06

Τετάρτη
29/06
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Απώλειες της τάξης των 20 ευρώ 
ο τόνος έγραψε και η τιµή για το 
καλαµπόκι νέας σοδειάς, που για 
τις παραδόσεις Νοεµβρίου 2022 
διαµορφώνεται στα 305 ευρώ, µε 
υψηλά περιόδου στα 375 ευρώ. Ο 
Ιούνιος αποδείχθηκε γενικά πτω-
τικός µήνας για το προϊόν, µε το 
µεγαλύτερο µέρος των 70 ευρώ 
που έχασε η τιµή, να κόβονται 
τις τελευταίες 30 ηµέρες. 

Αναφορικά µε την εξέλιξη των 
τιµών στην αγορά, οι απόψεις διί-
στανται, αφού από τη µια διαφαί-
νεται µια αντιστροφή της τάσης 
στις αγορές αγροτικών εµπορευ-
µάτων εν γένει, από την άλλη α-
ναφέρονται σηµαντικά προβλή-
µατα στις σοδειές της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ λόγω υψηλών θερ-
µοκρασιών και ξηρασίας. 

Στο τελευταίο ∆ελτίο Τιµών της 

Τράπεζας Πειραιώς γίνεται αναφο-
ρά σε εκτιµήσεις της αγοράς που 
κάνουν λόγο για «πιθανή συνέχι-
ση της ανοδικής πίεσης στην τιµή 
του, καθώς η ζέστη και η έλλειψη 
βροχοπτώσεων σε ΗΠΑ και Ευρω-
ζώνη δύναται να περιορίζουν την 
παραγωγή, ευνοώντας σηµαντι-
κά την τιµή του, κάτι το οποίο α-
ποτυπώθηκε πρόσφατα στην ενί-
σχυση των long θέσεων».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµάδια µιας πρώτης αντίδρα-
σης στην πτώση δείχνει τα τε-
λευταία 24ωρα η αγορά βάµ-
βακος έπειτα από την ιστορι-
κών διαστάσεων -όπως σχολι-
άστηκε από αρκετούς αναλυ-
τές- διόρθωση, που ξεκίνησε 
την περασµένη εβδοµάδα και 
συνεχίστηκε και στις αρχές της 
προηγούµενης, κατεβάζοντας 
την τιµή µέχρι και στα 94 σεντς 
ανά λίµπρα.

Με τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
να βρίσκονται πλέον στη ζώνη 
των 97-98 σεντς ανά λίµπρα, η 
αγορά αναµένεται ότι θα επιχει-
ρήσει να δοκιµάσει την κατά-
κτηση εκ νέου των 100 σεντς. 
Η ελληνική αγορά διαµορφώ-
νεται πλέον στα 74 λεπτά το 
κιλό για το σύσπορο, δηλαδή 
25 λεπτά κάτω από τα υψηλά 
των 99,4 λεπτών που άγγιξε η 
αγορά στα µέσα Μαΐου.

Αξίζει να σηµειωθεί πάντως, 
ότι η αγορά δεν έχει πειστεί α-
κόµα από την αντίδραση αυτή, 
αφού έπειτα από 8 αλλεπάλλη-
λες πτωτικές συνεδρίες που έ-
κοψαν 25 σεντς περίπου από 
τη διεθνή τιµή, µια ανοδική α-
ντίδραση ήταν θέµα χρόνου.

Πέρα από τα τεχνικά δεδοµέ-
να που οδήγησαν στην απότο-
µη πτώση, αξίζει να λάβει κα-
νείς υπόψιν του και το ρευστό 
οικονοµικό περιβάλλον. Οι α-
νησυχίες για την παγκόσµια 
οικονοµία, που µεταφράζονται 
σε κατανάλωση και ζήτηση για 

βαµβάκι, διατηρούνται, όπως ε-
πίσης διατηρείται και η ευρύ-
τερη κόπωση των αγορών, τό-
σο των µετοχικών όσο και των 
εµπορευµάτων. 

Αίνιγµα η αµερικανική σοδειά
Βέβαια, όπως εκτιµούν ανα-

λυτές, αν και το επίπεδο των 
100 σεντς θα έρθει µε ισχυρές 
αντιστάσεις, δεν αποτελεί ακα-
τόρθωτο στόχο για την αγορά, 
αφού τόσο η αινιγµατική προ-
οπτική της παραγωγής στις Η-
ΠΑ, όσο και η σταδιακή ενερ-
γοποίηση της φυσικής αγοράς 

µε τα κλωστήρια να βρίσκουν 
ευκαιρία για είσοδο σε θέσεις 
από χαµηλότερη τιµή εκκίνη-
σης, εντείνουν τις προσπάθει-
ες ανάκαµψης των τιµών.

Για την ακρίβεια, σε καλή κα-
τάσταση φαίνεται ότι είναι µό-
λις το 36% των συνολικών φυ-
τεύσεων βάµβακος στις παρα-
γωγικές ζώνες των ΗΠΑ, ένα-
ντι ποσοστού 50 µε 55% που 
µετρούσε για την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, η αρµόδια υ-
πηρεσία του αµερικανικού υ-
πουργείου γεωργίας (USDA).

Έτσι λοιπόν, έπειτα από αυ-
τή την αναπάντεχη ως προς 
την ένταση πτώση, οι περισ-
σότεροι αναµένουν µια ανά-
καµψη των τιµών στη ζώνη των 
100 σεντς ανά λίµπρα, ενώ υπό 
την προϋπόθεση ότι θα «καθα-
ρίσουν» κάπως τα σύννεφα α-
πό τον ορίζοντα της παγκόσµι-
ας οικονοµίας, δεν αποκλείε-

ται να γίνουν προσπάθειες και 
για τη ζώνη των 110 σεντς. Η 
εκτίµηση αυτή βασίζεται τόσο 
στην αρνητική εικόνα που δεί-
χνουν τα χωράφια των ΗΠΑ, ό-
σο και στην ανάγκη να µειω-
θεί η απόσταση (spread) ανάµε-
σα στις τιµές ∆εκεµβρίου 2022 
και ∆εκεµβρίου 2023, ο οποί-
ος στα 80 σεντς ανά λίµπρα και 
µε τις αγορές εφοδίων να δια-
τηρούνται σε ιστορικά υψηλά, 
συνεπάγεται µια ραγδαία υπο-
χώρηση των εκτάσεων βάµβα-
κος του χρόνου στις ΗΠΑ, δε-
δοµένου ότι οι παραγωγοί ε-
κεί αξιολογούν από νωρίς τα 
δεδοµένα αυτά. 

Πάντως, σύµφωνα µε το USDA, 
καθώς η παγκόσµια οικονοµι-
κή ανάπτυξη εµφανίζει σηµά-
δια επιβράδυνσης, η κατανά-
λωση προβλέπεται σε 121,5 ε-
κατ. δέµατα, οριακά χαµηλότε-
ρη (- 150.000 µπάλες) από την 
εκτίµηση του 2021-2022, εξαι-
τίας του αυξανόµενου πληθω-
ρισµού. Με την ελαφρά µείωση 
της κατανάλωσης, το εµπόριο, 
επίσης, προβλέπεται µειωµένο 
σε 47,5 εκατ. δέµατα.

Προπωλήσεις στο σύσπορο βαµβάκι
Με 74 λεπτά, µετά την πτώση
Στηρίζει την τιµή το ενδεχόµενο µικρής σοδειάς στις ΗΠΑ

∆είχνει να σταθεροποιείται στα 305 ευρώ 
η τιµή για το καλαµπόκι της νέας σοδειάς

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
Ανοδική αντίδραση έπειτα 

από 8 αλλεπάλληλες πτωτικές 

συνεδρίες που έκοψαν 

περίπου 25 σεντς 

από τη διεθνή τιµή

100 ΣΕΝΤΣ 
Αν και το επίπεδο των 100 σεντς 

θα έρθει µε ισχυρές αντιστάσεις, 

δεν είναι ακατόρθωτος στόχος 

για την αγορά, λένε οι αναλυτές

Σ
την αγορά µας έχουν αρ-
χίσει να φαίνονται κάποια 
σύννεφα στο εµπόριο σκλη-
ρού σίτου, µε τους Ιταλούς 

αγοραστές να µην τρέχουν µε την 
ίδια ορµή να δεσµεύσουν νέες πο-
σότητες από τη σοδειά µας. Η ανα-
ταραχή που συνήθως επικρατεί κα-
τά την περίοδο του αλωνισµού έχει 
κάπως κοπάσει και αρκετοί αγορα-
στές εµφανίζονται πιο ψύχραιµοι. 
Παράλληλα ακούστηκαν και εισα-
γωγές από τοπικούς µεγάλους µύ-
λους, γεγονός το οποίο αυξάνει τη 
διαθεσιµότητα σκληρού σίτου στο 
εσωτερικό.

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα 
της Φότζια κρά-
τησε τις ίδιες 
τιµές για δεύ-
τερη εβδοµά-
δα, ενώ ακού-
γεται πως υ-

πάρχει πλέον κόπωση από τους α-
γοραστές σε αυτά τα επίπεδα. Συ-
γκεκριµένα, για τα ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύ-
εται στα 575-580 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 570-573 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, οι τιµές της 
νέας σοδειάς µειώθηκαν κατά 10 ευ-
ρώ, επιστρέφοντας στα 500 ευρώ ο 
τόνος. Παράλληλα σηµειώθηκε ση-
µαντική πτώση τιµών και στον Κανα-
δά, όπου οι καιρικές συνθήκες βελ-
τιώνουν την εικόνα της σηµαντικά 
αυξηµένης νέας σοδειάς.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, κα-
τόπιν της διαρκούς πτώσης στα µα-
λακά σιτάρια, η αγορά αντιδρά ανο-
δικά µε βοήθεια από τη δραστηριότη-
τα στη φυσική αγορά. Οι τιµές έφτα-
σαν σε επίπεδα που πλέον θεωρού-
νται πιο λογικά για τους αγοραστές 
και ως αποτέλεσµα η Αίγυπτος προ-
έβη σε αγορά ποσότητας ρεκόρ για 
την εποχή (815.000 τόνων µαλακού 
σίτου). Μεγάλο µερίδιο του αιγυπτι-
ακού διαγωνισµού κέρδισε το γαλ-
λικό σιτάρι, κάτι το οποίο φυσικά α-
ποτυπώθηκε στις τιµές, οι οποίες α-
νέκαµψαν από τα πρόσφατα χαµη-
λά, πιάνοντας τα 358 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, 
ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΝΑ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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Από τα 35 λεπτά 
η βιομηχανία

Εύκολα 40 λεπτά
ειδικά στα όψιμα,
η απαίτηση 
των παραγωγών

Εντός του 
επόµενου 

10ηµέρου αναµένεται να ξεκινή-
σει η συγκοµιδή των συµπύρηνων 
ροδάκινων στα πεδινά παραγωγικά 
κέντρα της χώρας, µε την ποικιλία 
Κατερίνα να εγκαινιάζει τη χρονιά, 
που στο εµπορικό της σκέλος ανα-
µένεται ότι θα κινηθεί γύρω από τον 
άξονα των 33 µε 35 λεπτών που α-
νακοίνωσε από νωρίς η βιοµηχανία.

Οι τιµές για τη φετινή παραγωγή 
είναι λίγο έως πολύ γνωστές ήδη α-
πό τον περασµένο ∆εκέµβριο, όταν 
η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας, 
µε µια λιτή ανακοίνωση µίλησε για 
33 µε 35 λεπτά το κιλό παραδοτέα 
στο εργοστάσιο. Οι πληροφορίες θέ-
λουν τις µεταποιητικές εταιρείες να 
παραµένουν στο εύρος αυτός, αφού 
παρά τις πρόσφατες ζηµιές από τις 
χαλαζοπτώσεις, τα δεδοµένα γύρω 
από την εκτιµώµενη παραγωγή δεν 
έχουν αλλάξει ιδιαίτερα.

Έχουν αλλάξει ωστόσο τα κοστο-
λόγια στο καλλιεργητικό σκέλος. Υ-
πό αυτήν την έννοια, στην περίπτω-

ση των καλλιεργητικών απαιτήσεων 
που επεφύλαξε η χρονιά, οι παρα-
γωγοί αναµένουν µια ανοδική ανα-
θεώρηση των τιµών που ανακοινώ-
θηκαν πριν από επτά µήνες, αφού 
οι φροντίδες στοίχησαν 70% περισ-
σότερα στους παραγωγούς συγκρι-
τικά µε πέρυσι.

Υπενθυµίζεται ότι το 2021, η συ-
νολική παραγωγή ήταν µειωµένη 
κατά πάνω από 50% ενώ σε πολλά 
παραγωγικά κέντρα ο καταστροφι-
κός παγετός της άνοιξης του 2021 
έκοψε τη δυναµική των δέντρων έ-
ως και 70 ή 100%. Την χρονιά αυ-
τή, η µέγιστη τιµή που πληρώθηκε 
έφτασε τα 43 λεπτά, παραδοτέα στο 
εργοστάσιο. Σηµειώνεται ακόµα, ό-
τι σύµφωνα µε εκείνη την ανακοί-
νωση της ΕΚΕ, «από την πλευρά της 
βιοµηχανίας, είναι δεδοµένη η πρό-
θεση να προµηθεύεται τα ροδάκινα 
µόνο από Οµάδες Παραγωγών – Συ-
νεταιρισµούς και όποιους διαθέτουν 
κέντρα παραλαβής που λειτουργούν 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Μια τιµή πιο κοντά στα δεδοµένα της 
φετινής καλλιεργητικής περιόδου, θα ή-
ταν τα 37 λεπτά για τα πρώιµα και τα 40 
λεπτά για τα όψιµα ροδάκινα, εξηγούν 
έµπειροι παραγωγοί στην Agrenda, α-
φού όπως λένε, τα περιθώρια µε τα 33-
35 λεπτά που έχουν ανακοινωθεί είναι 
πιο στενά από αυτά που άφηναν τα 25 
λεπτά µε τα οποία πληρώνονταν η πα-
ραγωγή άλλες χρονιές. Η απόσταση πά-
ντως ανάµεσα στην τιµή που ετοιµάζε-
ται να πληρώσει η βιοµηχανία και εκεί-
νη που διεκδικούν οι παραγωγοί δεν 
είναι απαγορευτική, µια χρονιά κατά 
την οποία οι ανατιµήσεις έχουν περά-
σει σε κάθε κρίκο της αλυσίδας παρα-
γωγής και στο τελικό προϊόν. 

Εν προκειµένω, λόγω των περιορισµών 
της περασµένης χρονιάς, τα αποθέµατα 
στα εργοστάσια εµφανίζονται αρκετά µει-
ωµένα µε την κατανάλωση να έχει δείξει 
από νωρίς διατεθειµένη να καλύψει τις 
αυξήσεις α’ υλών που πέρασαν στην τι-
µή της κοµπόστας. Μένει λοιπόν να φα-
νεί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες αν θα 
υπάρξει κάποια υποχώρηση των εταιρει-
ών µεταποίησης προς τις διεκδικήσεις 
των παραγωγών, τουλάχιστον για τα ρο-
δάκινα πρώτης ποιοτικής κατηγορίας.

Με το κόστος παραγωγής να έχει ανέλθει στα 30 λεπτά, το 40% της αύξησης στην τιµή 
του συµπύρηνου, δεν αρκεί για να καλύψει το 70% των ανατιµήσεων, λένε οι καλλιεργητές 

Στο 70% οι ανατιμήσεις βάρος στις σοδειές

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

Στα 30 λεπτά το κιλό υπολογίζουν το κόστος 
παραγωγής φέτος οι αγρότες, όταν σε µια φυσιολογική 
χρονιά, εκείνο κυµαινόταν κοντά στα 16 µε 17 λεπτά 
το κιλό. Όπως επισηµαίνουν, το 40% της αύξησης στην 
τιµή του συµπύρηνου, δεν αρκεί για να καλύψει το 
70% των ανατιµήσεων. Πέρα από το διπλασιασµό του 
κόστους της λίπανσης, αυξηµένο κατά 50% είναι 
και το κόστος των εργατικών φέτος, σε µια εξέλιξη 
που έρχεται να επιβαρύνει και τη βιοµηχανία. Μαζί µε 
το ενεργειακό, το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, 
καλείται να διαχειριστεί σηµαντικές επιβαρύνσεις στα 
κοστολόγια, ενώ στις περιπτώσεις των κτηµάτων που 
χτυπήθηκαν πρόσφατα από το χαλάζι, τα κόστη 
εµφανίζονται ακόµα υψηλότερα. 
Σηµειώνεται ότι η ελληνική βιοµηχανία κοµπόστας, 
διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσµίως στο πεδίο των 
εξαγωγών, ελέγχοντας µερίδιο που προσεγγίζει ένα 
ποσοστό της τάξης του 50% επί του συνόλου. 
Τέλος, να αναφερθεί ότι τα έσοδα από την κοµπόστα 
σε ετήσια βάση προσεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ 
στον κλάδο δραστηριοποιούνται 10.000 οικογένειες 
παραγωγών συµπύρηνου ροδάκινου και 12.000 
µόνιµοι και εποχικοί εργάτες.

ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ )

2020 2021 2022

25

43

33�35

ΕΞΟ∆ΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

30
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ή 1.500
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

+70%

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

ΚΟΣΤΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Το 
2021 τα λειτουργικά κέρδη της 
Τράπεζας Καρδίτσας σημείωσαν 

ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. 
ευρώ με τα κέρδη μετά από φόρους 
και προβλέψεις να φθάνουν τα 2,23 
εκατ. Το ΔΣ εισηγήθηκε στη γενική 
συνέλευση τη διανομή μερίσματος 
ποσού μετά φορών 2 ευρώ ανά 
συνεταιριστική μερίδα, το οποίο 
σημαίνει μερισματική απόδοση 3,45%, 
πολλαπλάσια της απόδοσης των 
προθεσμιακών καταθέσεων. 

ΔΙΡΦΥΣ: Στις διατάξεις του 
Αναπτυξιακού Νόμου εντάχθηκε το 
επενδυτικό σχέδιο της Δίρφυς, για 
επέκταση της δυναμικότητας της 
υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και 
εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών, 
με επιλέξιμο κόστος στα 1.906.565 
ευρώ, το οποίο αφορά την παραγωγή 
μεταλλικών και αεριούχων νερών, που 
δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματιστεί.

ΜcCORMICK &CO: Η εταιρεία 
μειγμάτων μπαχαρικών και 
καρυκευμάτων ανακοίνωσε κέρδη για 
το β’ τρίμηνο χαμηλότερα των 
εκτιμήσεων. Τα καθαρά κέρδη στο 
τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου υποχώρησαν 
στα 118,5 εκατ. δολάρια, από τα 183,7 
εκατ. πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις 
μειώθηκαν 1,3% στα 1,54 δισ. δολάρια.

DIAGEO: Η Diageo PLC, η μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής οινοπνευματωδών 
ποτών στον κόσμο, του Johnnie Walker 
και της βότκας Smirnoff, ανακοίνωσε 
ότι θα τερματίσει τις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες στη ρωσική αγορά 
τους επόμενους έξι μήνες. Οι 
δραστηριότητές της στη Ρωσία 
αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% 
των πωλήσεων και των κερδών 
παγκοσμίως πριν από την κρίση. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο πληθωρισμός παραμένει, η ύφεση έρχε-
ται, τα κέρδη θα καταρρεύσουν προειδο-
ποιούν επενδυτικοί οίκοι. Mάλιστα, η bear 
market που ξεκίνησε λίγο μετά την αλλαγή 
του ημερολογίου στο 2022 έχει οδηγήσει 
τον S&P 500 να καταγράψει το χειρότερο 
πρώτο εξάμηνο των τελευταίων 52 ετών.

Πάντως «τα κακά νέα θα αποδειχθούν... 
ότι ήταν καλά νέα», αναφέρει ο αναλυτής 
της Nomura, Τσάρλι Μακ Έλιογοττ, κα-
θώς οι αγορές έστρεψαν το βλέμμα τους 
στην επιβράδυνση της ανάπτυξης, προα-
ναγγέλλοντας αναθεώρηση τιμών εν ό-
ψει της «σκληρής» προσγείωσης. Κατά 
την Νomura, όλοι οι δείκτες, πλέον, «πα-
ραπέμπουν» σε… ύφεση και ότι οι κεντρι-
κοί τραπεζίτες θα χαλαρώσουν τη νομι-
σματική πολιτική, προκειμένου να απο-
φευχθεί η οικονομία να πέσει πρόωρα 
στα βράχια. «Μπορείς πραγματικά να αυ-

ξήσεις τα επιτόκια όταν η οικονομία είναι 
σε ύφεση ακόμα κι αν ο πληθωρισμός εί-
ναι υψηλός; Αυτό θα ήταν ασυνήθιστο», 
λέει ο Έρικ Νίλσεν, ο επικεφαλής οικονο-
μολόγος της UniCredit, σε ένα καυστικό 
σχόλιο για το μείγμα πολιτικής της ΕΚΤ 
και την κρίσιμη συνεδρίαση του Ιουλίου.

 Η UBS προχωρά σε νέα πρόβλεψη για το 
ΑΕΠ της ευρωζώνης, το οποίο βλέπει στο 
2,7% από 2,9% το 2022 και στο 1,2% από 
2,2% για το 2023 και μαζί με τον υψηλό 
πληθωρισμό, το σενάριο αυτό χαρακτηρί-
ζεται ως «στασιμοπληθωρισμός».  Σήμα για 
χαμηλότερη ανάπτυξη 3,2% από την προ-
ηγούμενη πρόβλεψη για 3,8% και υψηλό-
τερο πληθωρισμό εκπέμπει η Τράπεζα της 
Ελλάδος στη σκιά του πολέμου στην Ου-
κρανία. Η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι το υψηλό 
δημόσιο χρέος δεν αφήνει περιθώρια χα-
λάρωσης στα πρωτογενή πλεονάσματα.

LVMH
Ο LVMH, γαλλικός κολοσσός ειδών 
πολυτελείας συνεχίζει να διευρύνει 
το χαρτοφυλάκιο των ποτών του. Το 
τμήμα Moet Hennessy της LVMH 
ανακοίνωσε την εξαγορά του 
οινοποιείου Joseph Phelps Vineyards 
από την Καλιφόρνια, από τους πιο 
γνωστούς οινοπαραγωγούς, δημοφιλή 
για τα κόκκινα κρασιά και την 
premium ετικέτα Insignia.

Βαρβαγιάννη
Η εταιρία Βαρβαγιάννης απέσπασε 
τιμητικό βραβείο στον διαγωνισμό 
MADE IN GREECE 2022 για την 
πολύχρονη ιστορία της, που ξεπερνά τα 
162 χρόνια, και ξεκίνησε από το γραφικό 
Πλωμάρι της Λέσβου. Η βράβευση αυτή 
λειτουργεί ως αναγνώριση για το Ούζο 
Βαρβαγιάννη, για το «αποτύπωμά» του 
στην προτίμηση του κοινού εντός κι 
εκτός συνόρων, λέει η Διοίκηση.

Η ανάπτυξη έχει 
πολλές στροφές 

 Το χειρότερο εξάμηνο S&P 500 της 50ετίας 
 Χαμηλή πορεία στην Ευρωζώνη και το 2023

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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825

820
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2640 +16,81%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ 0,0210 +10,53%

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 3,2000 +10,34%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5700 +9,62%

LOGISMOS INFORM. SYS.  SOC. AN. 0,9900 +6,45%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,5200 -9,57%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2680 -8,84%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛ. Α.Ε. 0,5000 -6,72%

ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜ. Α.Ε.Ε 3,4000 -5,56%

CENERGY HOLDINGS S.A. 2,5700 -5,17%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 30,645.59 -1.24%
 NASDAQ Comp 10,954.69 -2.00%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,432.71 -2.32%
Λονδίνo FTSE 100 7,153.25 -2.18%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,689.31 -2.43%
Παρίσι CAC-40 5,884.42 -2.44%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,693.08 -1.10%
Τόκιο NIKKEI-225 26,393.04 -1.54%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Με απώλειες άνω του 9% το 
πρώτο εξάμηνο στο Χρηματιστήριο 
Με απώλειες ολοκλήρωσε το χρηματιστήριο 
Αθηνών ένα εξάμηνο που, ενώ άρχισε με τις 
καλύτερες των προϋποθέσεων, τελικά έκλεισε 
μόλις 22 μονάδες πάνω από τα χαμηλότερα 
επίπεδα του εύρους περιόδου. Μόλις άρχισε ο 
πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έκανε δύο 
βουτιές, με μια μικρή ανοδική ανάπαυλα στη 
μέση. Τελικά η λήξη του πρώτου μισού του 
έτους έφερε τον γενικό δείκτη μόλις λίγες 
μονάδες πάνω από τα χαμηλά του εξαμήνου, 
ήτοι τις 788,83 μονάδες.
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Απόφαση ουσίας ή φωτογραφική διάταξη η χορήγηση 
ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις;

∆
ηµοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2022 η από-
φαση 56/179920/2022 «Χορήγηση ενι-
σχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές ε-
πιχειρήσεις που επλήγησαν από την παν-

δηµία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοί-
νωσης της ΕΕ C(2020) 1863 final/19.3.2020».

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
ΑΡΘΡΟ 1: «…1. Θεσπίζεται καθεστώς 
χορήγησης ενισχύσεων σε αγροτικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κατ’ ε-
φαρµογή της υπό στοιχεία SA.102304 
(2022/N)-Greece/C(2022)2165 final 
απόφασης της ΕΕ.

2. ∆υνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυ-
σης είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί 
όλης της επικράτειας, οι οποίοι έχουν 
υποστεί σοβαρή µείωση του εισοδή-
µατός τους, λόγω της πανδηµίας του 
κορωνοϊού και περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο του εγγράφου του σηµεί-
ου 17 του προοιµίου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ

1. Το ποσό ενίσχυσης που χορηγεί-
ται στον καθένα από τους δυνητικούς 
δικαιούχους ισούται µε το ποσό που 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο της 
παρ. 2 του άρθρου 1, µε την επιφύ-

λαξη µη υπέρβασης του ορίου της παρ. 2 του παρόντος.
2. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο 

σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ορίζεται το ποσό των 
2.300.000 ευρώ ανά επιχείρηση, συµπεριλαµβανόµε-
νων, τυχόν άλλων ενισχύσεων, που έχει λάβει ο δικαιού-
χος δυνάµει του Τµήµατος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενί-
σχυσης, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις.

4. Όλα τα ποσά είναι µικτά προ αφαίρεσης φόρων ή 
άλλων χρεώσεων.

5. Οι ενισχύσεις της παρούσας κα-
ταβάλλονται αποκλειστικά µέσω συµ-
ψηφισµού µε τις βεβαιωµένες οφει-

λές των υπόχρεων της υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 
(Β’ 3285) κοινής υπουργικής απόφασης. 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης στους 
δικαιούχους του άρθρου 1, είναι οι ακόλουθες:

α) οι µεγάλες και οι µεσαίες επιχειρήσεις να µην 
ήταν προβληµατικές κατά την έννοια των Κανονι-
σµών 702/2014 και 651/2014 στις 31 ∆εκεµβρίου 
2019, και

β) οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, ακόµα και 
αν ήταν προβληµατικές την 31.12.2019, κατά τη στιγ-
µή χορήγηση της ενίσχυσης:

βα) να µην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική δια-
δικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

ββ) να µην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έ-
χουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση 
εγγύησης και να µην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρω-
σης και υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

2. Η ενίσχυση δεν καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την 
ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

3. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται σε τοµείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά α-

νώτατα όρια σύµφωνα µε τις παρ. 22α και 23α του Προ-
σωρινού Πλαισίου, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν µε τή-
ρηση χωριστών λογαριασµών την τήρηση των σχετικών 
ορίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 26 της µε 
αριθ, C(2022) 2165 final απόφασης της ΕΕ. 

Ο,ΤΙ ∆ΙΝΕΤΑΙ µε σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσε-
ων είναι καλό. Παραµένουν όµως αναπάντητα αρκε-
τά ερωτήµατα, τα οποία δηµιουργούνται χωρίς ιδιαί-
τερο ζόρι:

Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Τρίτη 
28.06.22 και κοινοποιήθηκε την Τετάρτη 29.06.22

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαι-
ολογητικών ήταν η Πέµπτη 30.06.22

Ποια ανάγκη οδήγησε τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονοµικών κ.Σκυλακάκη και τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ.Γεωργαντά, να δώσουν περιθώριο 
µόλις µία ηµέρα στους υποψήφιους δικαιούχους για 
την υποβολή των δικαιολογητικών;

Γιατί δεν υπάρχει πουθενά δηµοσιευµένη η πλατ-
φόρµα στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, ή του-
λάχιστον οι οδηγίες για τη διαδικασία;

Αν παρά την ανυπαρξία ενηµέρωσης όπως περι-
γράφεται παραπάνω, βρεθούν αιτήσεις που θα έχουν 
υποβληθεί, αυτοί που τις υπέβαλαν από που ή από 
ποιον έµαθαν τι, που και πως υποβάλλεται; Υπάρχει 
άραγε εσωτερική ενηµέρωση; Ή µήπως η ενηµέρωση 
προϋπήρχε της δηµοσίευσης της απόφασης;

∆εν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων απο-
φάσεων, οι οποίες, ακόµη κι όταν γίνονται για καλό, 
αµαυρώνονται από τον τρόπο µε τον οποίο τις διαχειρί-
ζονται. Θεωρώ τουλάχιστον επιβεβληµένο [το λέω πο-
λύ κοµψά], να υπάρξει άµεσα από τα δύο υπουργεία:

1. Παράταση στο χρόνο υποβολής των αιτήσεων,
2. Πλήρης ενηµέρωση για τον τρόπο και τη διαδικασία 
3. Αιτιολόγηση για τους λόγους που τους οδήγη-

σαν να εκδώσουν την απόφαση αυτή µε τον το συ-
γκεκριµένο. 

2,3 εκατ. ευρώ
Ανώτατο όριο ενίσχυσης 

για κάθε ενιαία επιχεί-
ρηση ορίζεται το ποσό 

των 2,3 εκατ. ευρώ

Όροι ενίσχυσης
Η ενίσχυση δεν καθορί-
ζεται µε βάση την τιµή 
ή την ποσότητα των 

προϊόντων στην αγορά

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)

E-mail βοηθού-προσοχή 
σε όποιον δηλώσει το δικό του

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Λέει η 
απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα ακόµη 
email από ένα δικό σας άτοµο. Email βοηθού 
σηµαίνει ότι η ευθύνη για την οποιαδήποτε 
ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο 
φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που του 
έστειλε η Φορολογική αρχή, η ευθύνη πηγαίνει 
στον βοηθό. Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή 
σε όποιον δηλώσει ο βοηθός. Όχι ό,τι πιο απλό…

Mην αφήνετε την επικαιροποίηση 
τελευταία στιγµή

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες 
πλήθος αναληθών δηµοσιευµάτων σχετικά 
µε το συγκεκριµένο θέµα. Η αλήθεια είναι 
ότι δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία 

για να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. 
Υπάρχει όµως η πίεση σε σχέση µε τις 

φορολογικές δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό 
να το τρέξετε το θέµα, για να µην 

δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή 
της φορολογικής σας δήλωσης.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τον ίδιο τρόπο, όπως έγινε και το 2021 που 
δόθηκαν εκτάκτως στον ΕΛΓΑ επιχορηγήσεις 
από τα ταµειακά διαθέσιµα του υπουργείου Οι-
κονοµκών για να µπορέσει ο Οργανισµός να 
αποζηµιώσει τους πληγέντες, φαίνεται πως θα  
καλυφθούν και οι πρόσφατες ζηµιές από τα α-
κραία καιρικά φαινόµενα σε Μακεδονία και 
Θεσσαλία. Η καταστροφή από τη θεοµηνία της 
22ας και 23ης Ιουνίου σε ορισµένες περιπτώ-
σεις είναι καθολική, καθώς τα καιρικά φαινό-
µενα ήταν ακραία και έπληξαν, σύµφωνα µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις, περί τα 50.000 στρέµµατα 
καλλιεργειών µε καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι, 
ηλίανθο, φασόλια και δενδρώδεις.

«Η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των α-
γροτών που υπέστησαν ζηµιές όπως έγινε και 
το 2021 που µέσω ΕΛΓΑ έδωσε αποζηµιώσεις 
ύψους 350 εκατ. ευρώ, αν και οι εισφορές προς 
τον Οργανισµό ήταν µόνο 158 εκατ. ευρώ. Ό-
λα τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από τον κρατικό 

προϋπολογισµό», είπε προ ηµερών από το βή-
µα της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Γεωργαντάς αναφερόµενος στις α-
ποζηµιώσεις σε Ξάνθη, Σέρρες, Καβάλα, Κιλ-
κίς και Μαγνησία. Μάλιστα, το µήνυµα αυτό εί-
χε στείλει προς τους παραγωγούς και  κατά την 
περιοδεία-αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της 
Κεντρικής Μακεδονίας, προαναγγέλοντας πα-
ράλληλα άµεσα αλλαγές στο κανονιστικό πλαί-
σιο του ΕΛΓΑ. Συνεχίζονται τα κατά τόπους ά-
καιρα και ακραία καιρικά φαινόµενα τις τελευ-
ταίες µέρες, µε εκτεταµένες καταστροφές από 
ισχυρές βροχές και χαλαζόπτωση να καταγρά-
φονται σε περίπου 120.000 στρέµµατα εποχι-
κών καλλιεργειών στο Κιλκίς και την Ξάνθη.

Το χαλάζι που έπεσε κατά τη διάρκεια της Τε-
τάρτης 22 Ιουνίου κατέστρεψε περισσότερα α-
πό 50.000 στρέµµατα στον κάµπο της Ξάνθης, 
σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πλήττοντας 
κυρίως δενδροκαλλιέργειες, εκτάσεις µε καλα-
µπόκια, ηλίανθο και βαµβάκι, σε συνέχεια προ-
ηγούµενης κακοκαιρίας µικρότερης ωστόσο έ-

ντασης µερικές µέρες πριν που είχε πλήξει πε-
ριοχές του νοµού, προκαλώντας κι αυτή ζη-
µιές σε καλλιέργειες. Στην ανατολική πλευρά 
του νοµού, όπου δεν ήταν τόσο έντονα τα και-
ρικά φαινόµενα της 22ας Ιουνίου, όσο στη δυ-
τική, σηµειώθηκαν επίσης καταστροφές µικρό-
τερης όµως έκτασης σε καλλιέργειες µε ακτινί-
δια, σιτηρά και καλαµπόκια.

«Τυχεροί» στάθηκαν οι τοπικοί αµπελοκαλλι-
εργητές, καθώς οι περισσότεροι διέθεταν έστω 

και αυτοσχέδια αντιχαλαζικά δίχτυα, καταφέρ-
νοντας να συγκρατήσουν το χαλάζι αν και σε 
κάποιες περιπτώσεις και αυτά δέχθηκαν µεγά-
λη πίεση και λύγισαν επικίνδυνα.

Όπως µεταφέρει στην Agrenda ο αρµόδιος 
προϊστάµενος του ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης ∆η-
µήτρης Πανταζής, ο τελικός αριθµός των δη-
λωµένων χτυπηµένων στρεµµάτων εκτιµάται 
πως θα ξεπεράσει αρκετά τα 50.000 στρέµµατα 
προσεγγίζοντας τα 60.000, µε τους τοπικούς 
αγρότες να επιδίδονται σε έναν άτυπο αγώνα 
δρόµου για να βγουν οι προθεσµίες καθώς οι 
δηλώσεις ζηµιάς είναι χιλιάδες. Σύµφωνα µε 
τις επίσηµες ηµεροµηνίες, στους δήµους Το-
πείρου και Ξάνθης, η υποβολή δηλώσεων ζη-
µιάς είναι δυνατή τυπικά µέχρι και τις 7 Ιου-
λίου, χωρίς να αποκλείονται ολιγοήµερες πα-
ρατάσεις ώστε να προλάβουν όλοι οι πληγέ-
ντες αγρότες να υποβάλλουν δήλωση ζηµιάς. 

∆ένδροκαλλιέργειες και αροτραίες 
κατέστρεψε το χαλάζι σε Κιλκίς-Ξάνθη

Εκτεθειµένοι στις απότοµες αλλαγές του και-

Αποζημίωση με τον τρόπο του 2021  
υπόσχεται ο Γεωργαντάς για θεομηνίες  
Μεγάλες καταστροφές σε δενδρώδεις, καλαμπόκι, ηλίανθο, βαμβάκι από χαλαζόπτωση που έπληξε Κιλκίς και Ξάνθη

Αλλαγές ΕΛΓΑ
Τροποποιήσεις στον κανονισµό του 

ΕΛΓΑ προανήγγειλε ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς µε σκοπό 
την ταχύτερη αποζηµίωση των 

παραγωγών από δω και στο εξής
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ρικού σκηνικού βρέθηκαν ξανά αγρότες τις τελευ-
ταίες µέρες, µε ξαφνικό µπουρίνι να πνίγει καλ-
λιέργειες στις Σέρρες ενώ αντίστοιχη εικόνα επι-
κράτησε και στο νοµό Κιλκίς και τον Τύρναβο.

Το σφοδρό µπουρίνι που έπληξε το βράδυ του 
Σαββάτου 25 Ιουνίου έφερε ολοκληρωτική κα-
ταστροφή καλλιεργειών στους ∆ήµους Αµφίπο-
λης και Νέας Ζίχνης. Πιο συγκεκριµένα, σύµφω-
να µε δηλώσεις του ∆ηµάρχου Νέας Ζίχνης «έ-
χουν εξαφανιστεί ολόκληρες καλλιέργειες µε 
βαµβάκι, ηλίανθο και σιτάρι αλλά και δένδρώ-
δεις αµύγδαλα και ελιές». 

Σηµειωτέον, στην αυτοψία του στις κατεστραµ-
µένες καλλιέργειες από τα έντονα καιρικά φαινό-
µενα στις περιοχές των δήµων Χαλκηδόνας και 
Παιονίας στο νοµό Κιλκίς (24 Ιουνίου) ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε αλλαγές 
στον κανονισµό του ΕΛΓΑ, προκειµένου να αυξη-
θούν οι παραγωγοί που θα λάβουν τις αποζηµιώ-
σεις τους και µάλιστα σε άµεσο χρόνο. Οι πρώτες 
εκτιµήσεις για απώλειες µιλούν για 40.000 στρέµ-
µατα καλλιεργειών στο ∆ήµο Ν. Χαλκηδόνας αλλά 
και άλλα 20.000 στρέµµατα στην Παιονία Κιλκίς 

χτυπηµένα από τις βροχές και το χαλάζι.
Όπως επισηµαίνει η αρµόδια τµηµατάρχης του 

Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ Θεσσαλο-
νίκης στην Agrenda, «ο όγκος των δηλώσεων εί-
ναι πάρα πολύ µεγάλος» µε τους πληγέντες πα-
ραγωγούς να έχουν ένα καταρχήν περιθώριο να 
υποβάλλουν δήλωση ζηµιάς 15 µέρες µετά την 
πρώτη αναγγελία, δηλαδή µέχρι την Παρασκευή 
8 Ιουλίου. Ωστόσο, υπογραµµίστηκε πως θα δο-
θεί ολιγοήµερη παράταση σε περίπτωση που κά-
ποιος παραγωγός χάσει την αρχική προθεσµία, δι-
ότι στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί. 

Πλήγωσε τα µήλα στην Καστοριά ξαφνικό 
χαλάζι σε µέγεθος αυγού

Καλοκαιρινό χαλάζι σε µέγεθος... αυγού έπεσε 
το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουνίου στην Καστοριά και 
στα γύρω χωριά, προκαλώντας σηµαντικές ζηµιές 
σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, έχει προ-
κληθεί σηµαντική ζηµιά από την έντονη χαλαζό-
πτωση σε µηλοκαλλιέργειες κυρίως στην περιοχή 
του Κεφαλαρίου και του Τοιχιού, καθώς και την 
περιοχή της ∆.Ε. Αγίας Τριάδας, µε τους τοπικούς 
παραγωγούς να αναµένουν πλέον τους ελέγχους 
από τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ.

Όπως επισηµαίνει σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος 
Καστοριάς: «∆υστυχώς, η χθεσινή χαλαζόπτωση 
(σ.σ. 28 Ιουνίου) βρήκε τους καλλιεργητές µήλου 
σε µία κοµβική στιγµή, έχοντας ολοκληρώσει και 
τις διαδικασίες του αραιώµατος, κάτι που σηµαί-
νει ότι το ποσοστό της ζηµίας είναι πολύ µεγάλο 
σε ωφέλιµο προϊόν. Επίσης, ζηµιές καταγράφη-
καν στις καλλιέργειες της ∆ηµοτικής Ενότητας Α-
γίας Τριάδας», τονίζοντας πως θα πιέσει για άµε-
σες εκτιµήσεις και αποζηµιώσεις στους πληγέντες.

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές 
των ∆ήµων Χαλκιδόνας και Παιονίας, 
έκανε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς.

Στο 100% οι ζηµιές σε ελιές,
αµπέλια και αµυγδαλιές 
στο Παγγαίο Καβάλας
Ολοκληρωτική καταστροφή 
διαπιστώνεται σε εκτάσεις αµπελιών, 
ελαιόδεντρων, αµυγδάλων που 
επλήγησαν από την σφοδρή 
χαλαζόπτωση της 25ης Ιουνίου και 
τους ισχυρούς ανέµους σε περιοχές 
του δήµου Παγγαίου στην Καβάλα.
Όπως ενηµερώνει το αρµόδιο 
Περιφερειακό Υποκατάστηµα του 
ΕΛΓΑ, σε τουλάχιστον δέκα περιοχές 
του και κυρίως στις δηµοτικές 
ενότητες Ορφανού, Ελευθερών 
και Πιερέων έχουν υποστεί µεγάλες 
καταστροφές αµπέλια, ελιές και 
αµυγδαλιές, ενώ παραγωγοί κάνουν 
λόγο για «βιβλική» καταστροφή. 
Την περιοχή επισκέφτηκε και 
κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., µε 
επικεφαλής την Ολυµπία 
Τελιγιορίδου, η οποία ζήτησε το 
αρµόδιο Υπουργείο και 
ο ΕΛΓΑ να προχωρήσουν άµεσα 
σε οριζόντια αποζηµίωση που θα 
καλύπτει στο 100% την ζηµιά που 
προκλήθηκε και να χρησιµοποιήσουν 
όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία όπως το προσωρινό 
Πλαίσιο Κρίσεων της Κοµισιόν 
για τη στήριξη των αγροτών.

∆ηλώσεις ζηµιάς 
Έως 7 Ιουλίου στη Ξάνθη και έως 

8 Ιουλίου στο Κιλκίς έχουν χρονικό 
περιθώριο οι παραγωγοί για να 
υποβάλλουν δηλώσεις ζηµιάς, 

θα δοθούν παρατάσεις, λέει ο ΕΛΓΑ
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Για πορτοκάλια με όνομα, 
δύο αγρότες από τα Καλύβια

  Η νεοσύστατη Dimitra Fruits 
έχει αντικείμενο διαλογή και 
συσκευασία εσπεριδοειδών

  Οι δύο παραγωγοί έχουν 200 
στρμ. πορτοκάλια, μανταρίνια

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Με στόχο την καθετοποίηση της παρα-
γωγής τους τα αδέρφια Αλέξης και Νί-
κος Κακαζιώτης αποφάσισαν να προ-
χωρήσουν στη σύσταση µίας νέας εται-
ρείας µε έδρα τα Καλύβια Αγρινίου. Στη 
συγκεκριµένη περιοχή διατηρούν κτή-
µατα µε εσπεριδοειδή και συγκεκριµέ-
να µανταρίνι και πορτοκάλι. Η Dimitra 
Fruits, όπως είναι το όνοµα της επιχεί-
ρησης έχει ως αντικείµενο την διαλο-
γή και συσκευασία εσπεριδοειδών. Φέ-
τος θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την ο-
ποία θα συσκευάσει και θα διαπραγµα-
τευτεί µε την αγορά για τις τιµές πώλη-
σης των προϊόντων της.

Η νεοσύστατη επιχείρηση έχει ως στό-
χο να δηµιουργήσει προϊόντα που βγαί-
νουν από το χωράφι και αποκτούν προ-

στιθέµενη αξία στα χέρια 
των δύο ιδιοκτητών της, χω-
ρίς να περνούν από χέρια 
τρίτων προτού να φτάσουν 
στην αγορά. «Μέχρι πρότι-
νος µιλούσαµε µε τους αν-
θρώπους της αγοράς ως πα-
ραγωγοί. Αυτό που διαπι-
στώναµε καθηµερινά ήταν 
ότι η συγκεκριµένη δρα-
στηριότητα έχει ένα ταβάνι. 

Κι αυτό στην πράξη ση-
µαίνει ότι δεν είχαµε τη δυ-
νατότητα να διαφύγουµε α-
πό ένα συγκεκριµένο όριο 

όπως αυτό καθορίζεται µέσα από την α-
ποκλειστική ενασχόλησή µας µε την πα-
ραγωγή. Αυτό που συνέβαινε πριν δη-
µιουργήσουµε τη δική µας εταιρεία, ή-
ταν ότι έρχονταν τα εκάστοτε συσκευα-
στήρια, αγόραζαν το προϊόν µας και εκεί 
σταµατούσε ο ρόλος µας. Εµείς το µόνο 
που έπρεπε να κάνουµε ξανά, ήταν να ε-
τοιµάσουµε την επόµενη καλλιεργητική 
περίοδο. Μέσα από τη συγκεκριµένη κί-
νηση που κάναµε, θελήσαµε να µεγαλώ-
σουµε τον κύκλο που διαγράφει το προ-
ϊόν µας στην αγορά, έχοντας συµµετοχή 
και εµείς σε αυτόν. Ταυτόχρονα όµως, 
επιθυµία µας ήταν να δώσουµε υπερα-
ξία στο προϊόν που παράγουµε, καθότι 

το πορτοκάλι καταγράφει φθίνουσα δι-
αδροµή το τελευταίο διάστηµα», αναφέ-
ρει ο Αλέξης Κακαζιώτης. 

Περιορισµένα περιθώρια κέρδους 
και πίεση στις τιµές από την αγορά 

Οι δύο παραγωγοί διατηρούν 200 στρέµ-
µατα καλλιέργειας εσπεριδοειδών – πορ-
τοκάλιών και µανταρινιών. Στο πορτοκά-
λι διαθέτουν τις ποικιλίες ναβελίνα, lane 
late και valencia.  Σε ό,τι αφορά τα µαντα-
ρίνια καλλιεργούν κλιµεντίνες, νόβα και 
ortanique. H παραγωγική περίοδος που 
ξεκινάει φέτος τον Νοέµβριο για τους 
δύο αγρότες, θα είναι η πρώτη κατά την 
οποία θα συσκευάσουν τα φρούτα που 
παράγουν. Ο Αλέξης Κακαζιώτης αναφέ-
ρει ότι πρόκειται για µία δραστηριότητα 
µε περιορισµένα περιθώρια κέρδους και 
αρκετές πιέσεις στις τιµές από την αγο-
ρά, γι’ αυτό και απαιτεί σύνεση κατά τη 
διαχείρισή τής. «Αυτό που επιδιώκουµε 
να κάνουµε, είναι να διαφύγουµε απο-
κλειστικά από τον πρωτογενή τοµέα ό-
που δραστηριοποιούµαστε σήµερα, και 
να κάνουµε ένα βήµα στην µεταποίη-
ση αλλά και ένα ακόµα στην εµπορία». 

Ντεµπούτο
H παραγωγική 
περίοδος που 

ξεκινάει φέτος τον 
Νοέµβριο, θα είναι 
η πρώτη κατά την 
οποία η Dimitra 

Fruits θα συσκευάσει 
τα φρούτα που 

παράγουν οι αδελφοί 
Κακαζιώτη

Στο στόχαστρο 
συνεργασίες 
και µε άλλους
παραγωγούς
Επιδίωξη των δύο παραγωγών 
και επιχειρηµατιών είναι να 
προχωρήσουν σε συνεργασίες 
και µε άλλους παραγωγούς, 
προκειµένου να διευρύνουν 
τη γκάµα των προϊόντων που 
συσκευάζουν στις εγκαταστάσεις 
τους. Οι αποδόσεις που λαµβάνουν 
ανά στρέµµα στο πορτοκάλι 
κυµαίνονται από 3 έως και 5 
στρέµµατα αναλόγως τη χρονιά 
και τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν. Ανάλογες είναι οι 
επιδόσεις που διατηρούν στο 
µανταρίνι. Φέτος ως παραγωγοί 
πούλησαν χύµα πορτοκάλι σε 
τρίτους έναντι 0,20-0,22 ευρώ το 
κιλό και µανταρίνι στα 0,30-0,35 
ευρώ το κιλό. «Πιστεύουµε ότι 
πλέον θα µπορέσουµε να 
βελτιώσουµε τα περιθώριά 
κερδοφορίας µας. Τα προϊόντα 
µας θα διακινούνται πλέον µε δική 
µας ετικέτα. 
Ταυτόχρονα τα πορτοκάλια 
φέρουν πιστοποιήσεις Global και 
ISO. «Προσβλέπουµε µελλοντικά 
στην επέκτασή µας 
και σε άλλες αγορές στο 
εξωτερικό εκτός από την παρουσία 
µας στην ελληνική αγορά», λέει 
ο Αλέξης Κακαζιώτης.
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Σ ε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο η υ-
ποβολή προτάσεων για την ένταξη των πι-
στοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργι-

κών Συμβουλών , στο Μέτρο 2. 

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι: 
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της 
συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γε-
ωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υπο-
στήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφά-
σεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και πε-
ριβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. 

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από 
τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς 
αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμ-
βουλής. 

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέ-
ρειες τις χώρας.

Οι ωφελούμενοι παραγωγοί μπορούν να λά-
βουν δωρεάν συμβουλές στα παρακάτω πεδία:
● Πολλαπλή συμμόρφωση 

● Πρασίνισμα

● ΣΟΔ/Agro 

● Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου δι-
αχείρισης 

●  Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λι-
πασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

●  Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μεί-
ωση ρύπανσης υδάτων

● Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία 

●  Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμο-
γή σε αυτή 

●  Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη 
βιοοικονομία 

● Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας

● Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή 

● Υποστήριξη Μ10 –  Γεωργοπεριβαλλοντικά 

● Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ 

● Μείωση κόστους παραγωγής 

● Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 

● Καθετοποίηση 

● Προσανατολισμός στην αγορά

Η εταιρεία Agro Q O.E. , με έδρα τη Βέροια, που εί-
ναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών 
Συμβουλών, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα 
για περισσότερα από είκοσι έτη, παρέχοντας συμ-
βουλές και καθοδηγώντας παραγωγούς σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έχοντας απο-
κτήσει τεράστια τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Είναι 
η πρώτη εταιρία που πρότεινε νέα συστήματα διαμόρ-
φωσης στη δενδροκομία ( δίκλωνα, καρποφάρα τεί-
χοι)  και με την καθοδήγησή της επεκτάθηκαν σε ό-
λες τις δενδροκομικές περιοχές και σήμερα οι παρα-
γωγοί απολαμβάνουν τα αποτελέσματα. Πελάτες της 
Agro Q O.E. είναι οργανώσεις παραγωγών , διακινη-
τές οπωρολαχανικών και μεμονωμένοι παραγωγοί. 
Στην εταιρία εργάζονται περισσότεροι από είκοσι γε-
ωπόνοι, παρέχοντας συμβουλές στο πεδίο, ενώ συ-
νεργάζεται στενά με τους γεωπόνους των παραγω-
γικών φορέων. 
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Πιστοποίησης 

Συστημάτων 
Ποιότητας  

στον Αγροτικό 
Τομέα

Η Agro Q O.E.  
είναι η πρώτη εταιρεία

που πρότεινε νέα 
συστήματα διαμόρφωσης 

στη δενδροκομία

Σύμβουλοι Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας

Μελέτη Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου

Πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι



ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε µεταβατικό στάδιο βρίσκεται αυ-
τή την περίοδο η EBOΛ στην επόµε-
νη µέρα της απρόσµενης απώλειας 
του πρωτεργάτη µίας από τις σηµα-
ντικότερες συνεταιριστικές οντότη-
τες της Ελλάδας, Νικήτα Πρίντζου. 
Τα ηνία της συνεταιριστικής οργά-
νωσης του Βόλου έχει αναλάβει ένα 
πρόσωπο, το οποίο αποτέλεσε µέ-
λος της διοίκησης τα προηγούµε-
να χρόνια. Ο Στέφανος ∆ιακοµής, 
ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προέ-
δρου στη νέα εποχή για τον συνε-
ταιρισµό ήταν εκείνος που βρέθη-
κε επί σειρά ετών κοντά στον Νική-
τα Πρίντζο, αρχικά µε καθήκοντα 
διοικητικού διευθυντή και στη συ-
νέχεια αντιπροέδρου, γνωρίζοντας 
καλά τα πεπραγµένα του φορέα.

Ο κ. ∆ιακοµής είναι αυτός που 
καλείται να καθοδηγήσει την Ε-
ΒΟΛ για τα επόµενα τέσσερα χρό-
νια, όσο δηλαδή είναι το διάστη-
µα πλήρους θητείας για το προε-
δρείο του συνεταιρισµού. Μετά το 
αρχικό ξάφνιασµα που προκάλεσε 
ο θάνατος ενός κατά γενική οµο-
λογία ικανού κουµανταδόρου και 
του βασικού προσώπου που οδή-
γησε την οργάνωση σε οικονοµική 
υγεία και δυναµική παρουσία στην 
αγορά, ο συνεταιρισµός του Βόλου 
βρίσκεται στην επόµενη µέρα. Ό-

πως αναφέρουν πηγές που γνωρί-
ζουν τα πεπραγµένα του, πρόκει-
ται για ένα «καλά στηµένο µαγα-
ζί», το οποίο είχε φροντίσει να κι-
νείται νοικοκυρεµένα και µε συ-
νέπεια επί θητείας του ο Νικήτας 
Πρίντζος. Ο κ. ∆ιακοµής εισήχθη 
στον συνεταιρισµό προερχόµενος 
από τον πρώην κτηνοτροφικό Συ-
νεταιρισµό Κεραµιδίου, διατηρώ-
ντας σήµερα µερίδα στην οργάνω-
ση, χωρίς να είναι παραγωγός. Εί-
ναι απόφοιτος της πρώην Ανωτά-
της Εµπορικής Σχολής στον τοµέα 
διοίκησης επιχειρήσεων. 

Αυτή την περίοδο υπάρχουν τρία 
βασικά µέτωπα που τρέχουν στον 
συνεταιρισµό του Βόλου. Προέχει η 
αντιµετώπιση του υψηλού κόστους 
µε την εκτόξευση τιµών σε πρώτες 
ύλες, ενέργεια και µεταφορικά. Κυ-
ρίως όµως αυτό που καλείται να κά-
νει η νέα διοίκηση, είναι να αντι-
µετωπίσει αποτελεσµατικά τη σχέ-
ση και τις ισορροπίες µε τους παρα-
γωγούς, από τους οποίους αγορά-
ζει πρώτες ύλες αλλά και αυτές µε 
τους κτηνοτρόφους τους οποίους 
προµηθεύει πρώτες ύλες για ζωο-
τροφές. Σε ό,τι αφορά τους γεωρ-
γούς ο συνεταιρισµός συγκέντρω-
σε φέτος κριθάρι µε τιµή 0,30 ευρώ 
το κιλό και θα κάνει την εκκαθάρι-
ση σε δύο µήνες, ενώ έδωσε προ-
καταβολή 0,40 ευρώ στο σκληρό 

σιτάρι. Από Σεπτέµβριο ανάλογα 
µε το πώς θα διαµορφωθεί η κα-
τάσταση µε τα σιτηρά θα εξετάσει 
αν θα διαθέσει τις συγκεντρωθεί-
σες ποσότητες µέσω διαγωνισµού 
ή θα τις κρατήσει για να πουλήσει 
πιο ψηλά ανάλογα µε την εξέλιξη 
τιµών και ζήτησης. Σε ό,τι αφορά 
την πώληση των ζωοτροφών πέρυ-
σι συγκέντρωσε το κριθάρι µε 0,20 
λεπτά και το πουλούσε στα 0,22 
λεπτά στους παραγωγούς, ελαχι-
στοποιώντας το κέρδος και χρεώ-
νοντας το κόστος συγκέντρωσης 
και εργατικού προσωπικού, πολι-
τική που θα εφαρµόσει και φέτος. 

∆εύτερος πυλώνας είναι η υλο-
ποίηση προγραµµατισµένων επεν-
δυτικών κινήσεων. Ήδη υφίσταται 
ένα πρόγραµµα επενδύσεων, το ο-
ποίο είχε σχεδιαστεί επί εποχής Πρί-
ντζου, µε ενίσχυση κατά 55% από 

τον αναπτυξιακό νόµο και συνολι-
κό ύψος περί τα 2 εκατ. ευρώ και α-
φορά τοποθέτηση νέων εµφιαλωτι-
κών µηχανών, νέων µηχανών πα-
ραγωγής γιαουρτιού, αλλά και α-
ντικατάσταση των παλιών φορτη-
γών µε νέα, λιγότερο ενεργοβόρα.

Τρίτος πυλώνας είναι η διατή-
ρηση της σταθερότητας στις πω-
λήσεις. Πάντως ο τζίρος της ΕΒΟΛ 
το πρώτο εξάµηνο διατηρείται σε 
περίπου 8 εκατ. ευρώ, ποσό ελα-
φρώς αυξηµένο από το πρώτο ε-
ξάµηνο της περσινής χρονιάς, γε-
γονός που φέρνει τον συνεταιρι-
σµό κοντά στις οικονοµικές επι-
δόσεις του 2021. Υπενθυµίζεται ό-
τι πέρυσι ο κύκλος εργασιών ήταν 
στα 17,02 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 ε-
κατ. το 2020 µε καθαρά κέρδη µε-
τά από φόρους στις 433,4 χιλιάδες 
ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Ήδη τρέχουν επενδύσεις, µε ενίσχυση 55% από τον αναπτυξιακό. Ο τζίρος της ΕΒΟΛ το α’ εξάµηνο 2022 διατηρείται στα 8 εκατ. ευρώ, ελαφρά αυξηµένος από τον αντίστοιχο πέρυσι.

Η ΕΒΟΛ θεωρείται ένα «καλά στηµένο µαγαζί», το οποίο είχε 
φροντίσει να κινείται νοικοκυρεµένα και µε συνέπεια επί θητείας 
του ο αείµνηστος συνεταιριστής Νικήτας Πρίντζος.

Η επόμενη μέρα 
στην ΕΒΟΛ μετά 
τον Νικήτα Πρίντζο
Κόστη, επενδύσεις, πωλήσεις τα τρία μέτωπα που 
έχει να αντιμετωπίσει η συνεταιριστική οργάνωση

Νέο προϊόν
Στον προγραµµατισµό της 

νέας διοίκησης µπαίνει 
και ένα καινοτόµο προϊόν 
γιαουρτιού, που βρίσκεται 

σε διαδικασία δοκιµών 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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Πέντε είναι οι βασικές συνιστώσες τις οποίες θα 
πρέπει να ζυγίσουν φέτος οι αγρότες που θα 
µπουν στη διαδικασία αγοράς, πώλησης και µί-
σθωσης δικαιωµάτων, καθώς το 2022 είναι η τε-
λευταία µεταβατική χρονιά πριν την έναρξη της 
νέας ΚΑΠ. Πιο συγκεκριµένα:

1) Αξία δικαιωµάτων: Όσοι λάβουν δικαιώµατα 
φέτος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξία τους θα 
ανεβαίνει ή θα κατεβαίνει ετησίως από το 2023 
σε ποσοστό 25% της διαφοράς από την θεωρητι-
κή ενιαία αξία δικαιωµάτων για µία τετραετία. Η 
ενιαία αξία δικαιώµατος έχει οριστεί στα 23,139 
ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, στα 29,175 ευ-
ρώ ανά στρέµµα στις δενδρώδεις και στα 18,959 
ευρώ ανά στρέµµα στα βοσκοτόπια. Ετησίως την 

περίοδο 2023-2026 θα αναπροσαρµόζεται η ε-
νιαία αξία, ανάλογα µε τα στρέµµατα που δηλώ-
νονται στο ΟΣ∆Ε (εσωτερική σύγκλιση 100%). 

2) Ποινή µεταβίβασης: Φέτος είναι η τελευταία 
χρονιά που εφαρµόζεται ποινή 25% επί της αξί-
ας των δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται χωρίς 
γη (βλ. Σελ. 30). Από το 2023 και µετά θα µειώ-
νεται ο αριθµός των δικαιωµάτων, µε το ποσο-
στό να είναι άγνωστο.

3) Εθνικό Απόθεµα: Στο Εθνικό Απόθεµα 2023-
2026 έχουν µείνει ανοιχτά παράθυρα πρώτον 
για µία δεύτερη ευκαιρία κατανοµής δικαιωµά-
των σε όσους ήδη έλαβαν απόθεµα την τρέχου-
σα περίοδο (βλ. Σελ. 4) και δεύτερον για την έ-
νταξη επιπλέον κατηγοριών αγροτών (πέρα α-
πό νέους και νεοεισερχόµενους). Τα παραπάνω 
αν ισχύσουν ή όχι θα ξεκαθαρίσουν µε τις εγκυ-
κλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εθνικές αποφάσεις 

που θα δηµοσιευτούν του χρόνου. 
4) Απεµπλοκή από τα δικαιώµατα: Φέτος είναι 

η τελευταία χρονιά που θα πληρωθεί το πρασί-
νισµα και η προσαύξηση επιδότησης νεαρών α-
γροτών, βάσει τον αριθµό των δικαιωµάτων που 
κατέχουν οι δικαιούχοι. Από το 2023 απεµπλέκε-
ται το πρασίνισµα και πηγαίνει η πληρωµή στα 
δηλωµένα στρέµµατα. Το ίδιο ισχύει για αναδι-
ανεµητική πληρωµή η οποία είναι µία νέα µορ-
φή ενίσχυσης. Εν ολίγοις το δικαίωµα, θα αφο-
ρά µόνο τη βασική ενίσχυση. 

5) Κριτήρια βασικής ενίσχυσης: ∆εν είναι βέ-
βαιο ότι όσοι µπορούν και ενεργοποιούν φέτος 
δικαιώµατα θα µπορέσουν και το 2023, λόγω 
των αλλαγών στον ορισµό του ενεργού αγρό-
τη. Μένουν να φανούν οι τελικές αποφάσεις 
στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ που θα υ-
ποβληθεί τέλη Ιουνίου.

Φέτος οι μεταβιβάσεις 
απαιτούν διπλή σκέψη    
Χρονιά μετάβασης το 2022 που αλλάζει τα δεδομένα στη φετινή διαδικασία

Αριθµός µεταβιβάσεων
Αύξηση κατά 40% σε σχέση 

µε το 2020 είδαν πέρσι οι 
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, 
καθώς διαµορφώθηκαν το 
2021 στις 41.747 έναντι 

30.131 το 2020
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
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Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις µε-
ταβιβάσεις δικαιωµάτων, γνωστοποίησε ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, µε την αναλυτική εγκύκλιο πέρα α-
πό τα βήµατα της διαδικασίας να φιλοξενεί 
διατάξεις περί απαγόρευσης µεταβίβασης δι-
καιωµάτων που χορηγήθηκαν από το Εθνικό 
Απόθεµα 2021. Παράλληλα, γνωστοποιείται 
ότι κάποια από τα δικαιώµατα που θα µεταβι-
βαστούν θα αλλάξουν αξία από φέτος λόγω 
της διαδικασίας σύγκλισης 60%. Συγκεκριµέ-
να η εγκύκλιος αναφέρει:

Βήµατα µεταβίβασης
Τα βήµατα, που ακολουθούνται, προκειµένου 
η αίτηση µεταβίβασης να υποβληθεί στον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

ΒΗΜΑ 1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μετά τη δηµιουργία προσωπικού λογαρια-
σµού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη δια-
δικτυακή εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ µία από τις 
παρακάτω κατηγορίες µεταβίβασης: 

  Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη
  Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη
  Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων λό-

γω κληρονοµιάς
  Μίσθωση δικαιωµάτων µε µίσθωση γης
  Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς γη
  Μίσθωση δικαιωµάτων χωρίς γη
  Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρο-

νοµιάς και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλ-
λον γεωργό 

  Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή / και 
χωρίς γη και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλ-
λον γεωργό

ΒΗΜΑ 2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Στο επιλεγµένο υπόδειγµα ο αιτών:
1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του 

(όσον αφορά στην ταχυδροµική δ/νση κατοικί-
ας ή/και τον αριθµό τηλεφώνου), εφόσον αυτά 
δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πε-
δία Όνοµα, Επώνυµο Πατρώνυµο είναι κλειδω-
µένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επι-
θυµεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοι-
χεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγµα Νο7.

2. Συµπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του 
αντισυµβαλλόµενου 

3. Συµπληρώνει την έγκυρη δ/νση ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου (e-mail) τόσο του ίδιου ό-
σο και του αντισυµβαλλόµενου, η οποία χρη-
σιµεύει ως µέσο επικοινωνίας από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η α-
ποστολή των ενηµερώσεων σχετικά µε την πο-
ρεία και το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγ-
χου της αίτησης µεταβίβασης. Με την δήλω-
ση της ηλεκτρονικής δ/νσης ταχυδροµείου οι 
συµβαλλόµενοι της αίτησης µεταβίβασης απο-
δέχονται ότι τα µηνύµατα ή οι επιστολές που 
θα αποστέλλονται µέσω της εν λόγω δ/νσης 
και όσα λαµβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέ-
χουν θέση επίσηµων εγγράφων. Σε περίπτω-
ση µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυ-
σης λόγω κληρονοµιάς, η δήλωση e-mail απαι-
τείται µόνο από τον/τους κληρονόµο(-ους). Ε-
πισηµαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου των συµβαλλοµένων είναι αυ-
στηρά µοναδικές. Ο αιτών µπορεί να καταχω-
ρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιο-
δοτηµένο αποδέκτη των ενηµερώσεων σχε-
τικά µε την πορεία και το αποτέλεσµα του δι-
οικητικού ελέγχου της αίτησης µεταβίβασης. 

4. Συµπληρώνει τον αριθµό, το είδος και την 
προέλευση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυ-
σης, που επιθυµεί να µεταβιβάσει, καθώς και 
τον αριθµό των εκταρίων και την περιφέρεια 
των επιλέξιµων αγροτεµαχίων προς µεταβίβα-
ση (στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων 
µε γη). Με την επιλογή της µεταβίβασης δικαι-
ωµάτων λόγω κληρονοµιάς, ο κληρονόµος α-
ποτελεί τον αποδέκτη της µεταβίβασης και συ-
µπληρώνει τον αριθµό, το είδος και την προ-

έλευση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, 
που κληρονοµεί. Μετά την συµπλήρωση των 
σχετικών πεδίων του υποδείγµατος, η αίτη-
ση µεταβίβασης αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

ΒΗΜΑ 3
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το ως άνω πλήρως συµπληρωµένο υπόδειγ-
µα της αίτησης µεταβίβασης εκτυπώνεται από 
την διαδικτυακή εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπο-
γράφεται από τους συµβαλλοµένους και θεω-
ρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθε-
νός ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. Στην περί-
πτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κλη-
ρονοµιάς, ο κληρονόµος υπογράφει το υπό-
δειγµα και αυτό θεωρείται για το γνήσιο της 
υπογραφής του από αρµόδια αρχή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ψηφιακά 
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) στο σύνδεσµο: 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-
gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). Το ίδιο 
ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατα-
νοµής των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, 
µε τον ορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης που κατανέµονται µεταξύ 
των κληρονόµων, η οποία απαιτείται να είναι 
πλήρως συµπληρωµένη και θεωρηµένη για 

κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόµιµους κλη-
ρονόµους-πλησιέστερους συγγενείς.

∆εν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έ-
χουν υπογραφεί ψηφιακά και έχουν διαφο-
ρετική µορφή ή περιεχόµενο από τα τυποποι-
ηµένα έντυπα του παραρτήµατος της παρού-
σας εγκυκλίου.

ΒΗΜΑ 4
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στη συνέχεια επισυνάπτονται στην επιλεγ-
µένη αίτηση µεταβίβασης ηλεκτρονικά αρχεί-
α(από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαµβά-
νει τόσο το συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο 
και θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής 
υπόδειγµα της αίτησης µεταβίβασης όσο και 
τα απαραίτητα για την επιλεγµένη κατηγορία 
µεταβίβασης δικαιολογητικά. Εκτός από τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά, είναι δυνατή η ε-
πισύναψη και άλλων δικαιολογητικών, που 
ο αιτών κρίνει απαραίτητα για την ορθή και 
πλήρη υποβολή της αίτησης µεταβίβασης. Με-
τά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολο-
γητικών, η αίτηση µεταβίβασης αποθηκεύεται 
ως πρόχειρη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για την έκδοση και υποβολή των κατά πε-

ρίπτωση λοιπών απαιτούµενων δικαιολογητι-
κών ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθ. ΑΠ 
7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης» και οι 
προσφερόµενες υπηρεσίες από τη λειτουργία 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση 
δικαιωμάτων, αναλύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχετική 
εγκύγκλιο που ενσωματώνει τις νέες οδηγίες σύγκλισης 

Αγορά-μίσθωση 
για δικαιώματα

Δικαιώματα από 
το Απόθεμα 2021 
δεν μεταβιβάζονται
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ΒΗΜΑ 5 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Πριν την επιλογή της οριστικοποίησης 
της αίτησης µεταβίβασης, ο γεωργός έχει τη 
δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τρο-
ποποιήσει. Με την επιλογή της οριστικοποίη-
σης της αίτησης µεταβίβασης, η αίτηση υπο-
βάλλεται αυτόµατα στο αρµόδιο για την περιο-
χή, στην οποία ανήκει η εκµετάλλευση του αι-
τούντα, περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την υποβολή της, η αίτηση µεταβίβασης 
λαµβάνει από την εφαρµογή αυτόµατα αριθ-
µό και ηµεροµηνία πρωτοκόλλου. Οι αιτού-
ντες εκτυπώνουν την οριστικοποιηµένηαίτη-
ση µεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποί-
ας εµφανίζονται ο αριθµός και η ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεω-
τικά τουλάχιστον για µία πενταετία στο προ-
σωπικό τους αρχείο, µαζί µε τα πρωτότυπα δι-
καιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκο-
µίσουν ανά πάσα στιγµή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφό-
σον ζητηθούν στοπλαίσιο ελέγχου.

2. Ειδικότερα οι αιτήσεις µεταβίβασης, που-
αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες :

1. Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρο-
νοµιάς

2. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων 
3. Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς 

γη λόγω θανάτου ενός των συµβαλλόµενων 
(Υπόδειγµα 8 µετην ένδειξη “λόγω θανάτου”)

4. Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς 
και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γεωργό.

5. Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς 
γη και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γε-
ωργό (Υπόδειγµα 12) µε την επιλογή της ορι-
στικοποίησης της αίτησης µεταβίβασης η αί-
τηση υποβάλλεται στη ∆/νση Άµεσων Ενισχύ-
σεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της έδρας της εκµετάλ-
λευσης του αιτούντα.Τα στοιχεία επικοινωνί-
ας της κεντρικής υπηρεσίας και των αρµόδι-
ων περιφερειακών γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ εί-
ναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ:https://www.opekepe.gr/el/contact-us-gr

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης µεταβίβασης ∆ΒΕ

1. Ως καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποί-
ησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης 
µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η ∆ευτέ-
ρα, 25 Ιουλίου 2022.

2. Αιτήσεις µεταβίβασης, οι οποίες έχουν-
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρµογή αλ-
λά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω 
καταληκτική ηµεροµηνία θεωρούνται ως µη υ-
ποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022.

Υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων 
γεωργών

1. Ο µεταβιβαστής των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος 
βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόµιµα 
τα δικαιώµατα που προτίθεται να µεταβιβά-
σει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση µετα-
βίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση άκυρης µεταβίβασης και εφό-
σον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον 

Διορίες 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
οριστικοποίησης και ως εκ 
τούτου υποβολής της αίτησης 
µεταβίβασης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης για το έτος 
ενίσχυσης 2022 ορίζεται η 
∆ευτέρα, 25 Ιουλίου 2022.
Αιτήσεις µεταβίβασης, οι 
οποίες έχουνκαταχωρηθεί στη 
διαδικτυακή εφαρµογή αλλά 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως 
την ως άνω καταληκτική 
ηµεροµηνία θεωρούνται ως µη 
υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
για το έτος 2022.

αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστή-
τως καταβληθέντα και ανακτώνται σύµφω-
να µε τις ισχύουσες διατάξεις. ∆εν είναι δυ-
νατή η µεταβίβαση των ίδιων δικαιωµάτων 
από το µεταβιβαστή σε περισσότερους του 
ενός αποδέκτες.

2. Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης µετα-
βιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρί-
νεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, 
για το οποίο λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση και 
είναι εγκατεστηµένος στην ελληνική επικρά-
τεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονοµιάς.

3. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης µεταβί-
βασης δεν είναι πολίτης κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλ-
λονται µαζί µε την αίτηση µεταβίβασης η ά-
δεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος ή ά-
δεια διαµονής µε πλήρη πρόσβαση στην α-
γορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρη-
µατική δραστηριότητα. Άδειες διαµονής που 
παρέχουν πρόσβαση στη µισθωτή ή στην ε-
ξαρτηµένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές.

4. Κατά τη διαδικασία µεταβίβασης των δι-
καιωµάτων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των 
δικαιωµάτων που δηλώνει ο µεταβιβαστής 
στην αίτηση του µε τη µοναδιαία αξία των δι-
καιωµάτων το έτος, στο οποίο λαµβάνει χώρα 
η µεταβίβαση, όπως εµφανίζονται στην ηλε-
κτρονική καταχώρηση. Μετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν 
είναι δυνατή η αύξηση των προς µεταβίβαση 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δικαι-
ωµάτων εφόσον προκύψει αύξηση του αριθ-
µού δικαιωµάτων του µεταβιβαστή.

[...] 8. ∆ικαιώµατα που χορηγήθηκαν από 
το Εθνικό Απόθεµα το έτος 2021 δεν δύναται 
να µεταβιβαστούν, µε εξαίρεση τις περιπτώ-
σεις θανάτου ή ασθένειας που απαγορεύει ε-
πί µακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηρι-
ότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυ-
ψε µετά από την αίτηση χορήγησης δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό α-
πόθεµα έτους ενίσχυσης 2021. Εφόσον συ-
ντρέχουν τα ανωτέρω είναι απαραίτητη η ε-
πισύναψη στην αίτηση ιατρικών στοιχείων - 
γνωµατεύσεων, από τα οποία να προκύπτει 
µε σαφήνεια η αδυναµία άσκησης γεωργικής 
δραστηριότητας του µεταβιβαστή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η αξία των ∆ΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία 

των ∆ΒΕ έτους 2022 οριστικοποιείται µετά 
την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δι-
καιωµάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 
2022» και τη διασφάλιση της τήρησης του ε-
θνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βα-
σικής ενίσχυσης του έτους 2022, σύµφωνα 
µε το άρθρο 22(5) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ενδέ-
χεται να είναι αναγκαία η εφαρµογή γραµ-
µικής µείωσης ή αύξησης της αξίας των ∆ΒΕ.

Οι ενδιαφερόµενοι θεωρείται ότι έχουν 
γνώση του αριθµού και της µοναδιαίας αξί-
ας των δικαιωµάτων που κατέχουν, πριν προ-
βούν στη µεταβίβαση των δικαιωµάτων κα-
θώς και ότι γνωρίζουν ότι η µοναδιαία αξία 
ενδέχεται να τροποποιηθεί για το έτος 2022 
λόγω, απαραίτητων για την τήρηση του ανώ-
τατου δηµοσιονοµικού ορίου του καθεστώ-
τος βασικής ενίσχυσης, γραµµικών µειώσε-
ων ή/και αυξήσεων.
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Παραμένει στο 
25% η μείωση 
για δικαιώματα 
χωρίς γη       
Τελευταία χρονιά που θα 
εφαρμοστεί η ποινή με αυτή τη 
μορφή για μεταβιβάσεις χωρίς γη

 Η εφαρµογή παρακράτησης 25% υπέρ Ε-
θνικού Αποθέµατος για τις µεταβιβάσεις 
χωρίς γη διατηρείται και για φέτος µε ο-
ρισµένες εξαιρέσεις. Συγκεκριµένα η ε-
γκύκλιος αναφέρει: 

Όροι και προϋποθέσεις της 
µεταβίβασης των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης

1. Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης 
είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται µε πώ-
ληση ή µε οποιαδήποτε άλλη οριστική 
µεταβίβαση ή να εκµισθώνονται, συνο-
δευόµενα ή µη από γη.

2. Σε περίπτωση οριστικής µεταβίβασης 
ή εκµίσθωσης δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης µε γη, τα αγροτεµάχια θα πρέπει 
να εµφανίζονται ως επιλέξιµα στο Ο.Π.Σ 
του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021, σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 του 
Καν(ΕΕ) 1307/2013 και ο αριθµός των δι-
καιωµάτων, που µεταβιβάζεται, να συνο-
δεύεται από µεταβίβαση ίσου ή µεγαλύ-
τερου αριθµού εκταρίων επιλέξιµης γης.

Μεταβίβαση δικαιωµάτων µαζί µε γη 
είναι δυνατή µόνο όταν δικαιώµατα βα-
σικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 
ή ΠΕ3 µεταβιβάζονται µε γη, η οποία έ-
χει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 α-
ντίστοιχα, µε βάση τα οριζόµενα στην ΥΑ 
104/7056/2015 (Β’ 147) όπως τροποποι-
ηµένη ισχύει.

Τα µεταβιβασθέντα δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης ενεργοποιούνται µόνο ε-
ντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή 
ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας, µε βά-
ση τα οριζόµενα στην ΥΑ 104/7056/2015 
(Β’ 147).

3. Αριθµός δικαιωµάτων ενίσχυσης ι-
σοδύναµος µε τον συνολικό αριθµό των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συ-
ναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν 
πραγµατοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας 
ή εξαιρετικών περιστάσεων, οδηγείται 
στο Εθνικό Απόθεµα. ∆ικαιώµατα ενίσχυ-
σης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβο-
λές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη, ο-
δηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 στο 
Εθνικό Απόθεµα. Αδικαιολογήτως χορη-
γηθέντα δικαιώµατα ενίσχυσης σύµφω-
να µε το άρθρο 63 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 οδηγούνται στο εθνι-
κό απόθεµα. Για τον καθορισµό των ιδιό-
κτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων του 
γεωργού που επιστρέφονται στο ΕΑ, δί-
νεται προτεραιότητα στα δικαιώµατα µε 
τη χαµηλότερη µοναδιαία αξία.

5. Σε περίπτωση µίσθωσης δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης µε γη, τα δικαιώ-
µατα και η έκταση µισθώνονται για την 
ίδια χρονική περίοδο.

Το χρονικό διάστηµα µίσθωσης των α-
γροτεµαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο 
αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη 
στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υπο-
βολής της αίτησης µεταβίβασης καθώς και 
για όλα τα έτη, που διαρκεί η µίσθωση.

Με τη µίσθωση των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης µε γη, τα δικαιώµατα δεν 
µεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη 
αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δι-
καιωµάτων και µεταβιβαστή µετά την η-
µεροµηνία λήξης της µίσθωσης της γης 
και των δικαιωµάτων. Η επιστροφή των 
δικαιωµάτων στον κάτοχο λόγω λήξης 
της µίσθωσης δεν θεωρείται µεταβίβα-
ση και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το 
έτος επιστροφής.»

Εφαρµογή παρακράτησης 25%
υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος

1. Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται 
παρακράτηση ύψους 25% επί της µονα-
διαίας αξίας των δικαιωµάτων βασικής 

ενίσχυσης έτους 2022 υπέρ του Εθνικού 
Αποθέµατος.

2. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρµό-
ζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική µεταβίβαση δικαιωµά-
των χωρίς γη (Υπόδειγµα 2), σε περίπτω-
ση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγε-
νείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστεί-
ας ή σύζυγοι β) Στη µεταβίβαση δικαιω-
µάτων λόγω κληρονοµιάς (Υπόδειγµα 5)

γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω 
κληρονοµιάς (Υπόδειγµα 11) και ταυτό-
χρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµά-
των χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κλη-
ρονόµος είναι συγγενής α’ βαθµού εξ’ 
αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος µε 
τον αποδέκτη.

δ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων 
(Υπόδειγµα 12) και ταυτόχρονη οριστι-
κή µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, 
σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι εί-
ναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ 
αγχιστείας ή σύζυγοι.

3. Κατά τη µίσθωση δικαιωµάτων χωρίς 
γη (Υπόδειγµα 9) και κατά την ταυτόχρο-
νη µίσθωση των δικαιωµάτων χωρίς γη 
των Υποδειγµάτων 11 και 12 εφαρµόζε-
ται παρακράτηση ανεξαρτήτως α’ βαθµού 
συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

4. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, ως 
συγγένεια α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγ-
χιστείας συγγένεια έχουν οι εξής: α) οι 
γονείς µε τα παιδιά

β) ο/η σύζυγος µε τους γονείς της/του 
συζύγου αντίστοιχα

5. Για την απόδειξη της συγγένειας α’ 
βαθµού ή της συζυγικής σχέσης, απαιτεί-
ται η υποβολή πρόσφατου πιστοποιητι-
κού οικογενειακής κατάστασης.

Η ποινή δεν 
ισχύει στην 
οριστική 
μεταβίβαση 
δικαιωμάτων 
χωρίς γη, σε 
περίπτωση που 
οι συμβαλλόμενοι 
είναι συγγενείς 
α’ βαθμού

Από το 2023 
οι µεταβιβάσεις 
χωρίς γη θα έχουν 
ποινή επί του αριθµού 
δικαιωµάτων και όχι 
επί της αξίας τους.


	AGRE_0207_001_CMYK
	AGRE_0207_002_CMYK
	AGRE_0207_003_CMYK
	AGRE_0207_004_CMYK
	AGRE_0207_005_CMYK
	AGRE_0207_006_CMYK
	AGRE_0207_007_CMYK
	AGRE_0207_008_CMYK
	AGRE_0207_009_CMYK
	AGRE_0207_010_CMYK
	AGRE_0207_011_CMYK
	AGRE_0207_012_CMYK
	AGRE_0207_013_CMYK
	AGRE_0207_014_CMYK
	AGRE_0207_015_CMYK
	AGRE_0207_016_CMYK
	AGRE_0207_017_CMYK
	AGRE_0207_018_CMYK
	AGRE_0207_019_CMYK
	AGRE_0207_020_CMYK
	AGRE_0207_037_CMYK
	AGRE_0207_038_CMYK
	AGRE_0207_039_CMYK
	AGRE_0207_040_CMYK
	AGRE_0207_041_CMYK
	AGRE_0207_042_CMYK
	AGRE_0207_043_CMYK
	AGRE_0207_044_CMYK
	AGRE_0207_045_CMYK
	AGRE_0207_046_CMYK
	AGRE_0207_047_CMYK
	AGRE_0207_048_CMYK
	AGRE_0207_049_CMYK
	AGRE_0207_050_CMYK
	AGRE_0207_051_CMYK
	AGRE_0207_052_CMYK
	AGRE_0207_053_CMYK
	AGRE_0207_054_CMYK
	AGRE_0207_055_CMYK
	AGRE_0207_056_CMYK
	AGRE_0207_021_CMYK
	AGRE_0207_022_CMYK
	AGRE_0207_035_CMYK
	AGRE_0207_036_CMYK
	AGRE_0207_023_CMYK
	AGRE_0207_024_CMYK
	AGRE_0207_025_CMYK
	AGRE_0207_026_CMYK
	AGRE_0207_031_CMYK
	AGRE_0207_032_CMYK
	AGRE_0207_033_CMYK
	AGRE_0207_034_CMYK
	AGRE_0207_027_CMYK
	AGRE_0207_028_CMYK
	AGRE_0207_029_CMYK
	AGRE_0207_030_CMYK

