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Λύση τούνελ για σύγκλιση   
και ρίσκο με τα δικαιώματα   
Προσοχή στις μεταβιβάσεις συνιστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο δεν οριστικοποιείται το στρατηγικό σχέδιο. σελ. 4, 16

Τάση εκτόνωσης της φορτισμένης 
κατάστασης στην αγορά δείχνουν 
η διακοπή της Φότζια και ο άγονος 
διαγωνισμός Ορεστιάδας. σελ. 12, 35

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  
ΚΑΙ ΦΟΤΖΙΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ  

Τους δρόμους του 
τυριού ανοίγει  
η Ήπειρος  σελ. 38-39

Το μεγάλο χάσμα μεταξύ τελικής τιμής και 
εγκριτικού δαπανών, μειώνει την επιδότηση 
για δικαιούχους Προγραμμάτων που ζητάνε 
πίστωση χρόνου για την υλοποίηση. σελ. 18

Με την κατάργηση της Απονιτροποίησης  
στη νέα ΚΑΠ, οι ενισχύσεις αμειψισποράς  
σε καλαμπόκι και βαμβάκι θεωρούνται 
πρασίνισμα με μικρότερη ενίσχυση. σελ. 15

Μισή η ενίσχυση 
για τις επενδύσεις    

Πέφτει στα 20 ευρώ 
το πριμ αμειψισποράς   

Ξεκινούν αιτήσεις
για το πετρέλαιο 

Με την υπόθεση ΟΣΔΕ 
τακτοποιημένη, η ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ βάζει μπρος την 
πλατφόρμα για τις αιτήσεις 
αγροτικού πετρελαίου.

agrenda - σελ. 8

Υποβολή ενστάσεων για Νέους
Στις ενστάσεις κρίνεται  
η ένταξη Νέων Αγροτών... με 
χαμηλή κάλυψη. σελ. 19

σελ. 27-30
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με µειωµένες ποσότητες ξεκίνησε η συγκοµιδή της υπαίθριας 
ντοµάτας µε την τιµή παραγωγού στο 1 ευρώ. Η αγορά στο 
σκληρό σιτάρι είναι πτωτική, αλλά η ισορροπία αναµένεται σε 
ιστορικά υψηλές τιµές. Αγοραστές και πωλητές βάµβακος είναι 
παγωµένοι και αναβάλουν τις κουβέντες για αργότερα. Οι 
εκτιµήσεις για µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου σε Ισπανία και 
Ιταλία φέρνουν κινητικότητα στην αγορά και ενίσχυση τιµών. 

Περονόσπορος στην πατάτα
Ο συνδυασµός της πολύ αυξηµένης 
ατµοσφαιρικής υγρασίας ιδίως κατά τις 
βραδινές ώρες και των σχετικά χαµηλών 
για την εποχή θερµοκρασιών, όπως 
καταγράφτηκαν από τον µετεωρολογικό 
σταθµό του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων στο 
οροπέδιο Χρυσοβίτσας τις τελευταίες 
ηµέρες, έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερα 
επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη 
των µολύνσεων από περονόσπορο σε 
όλες τις πατατοκαλλιέργειες. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριµένο 
βλαστικό στάδιο καθώς στα περισσότερα 
πατοχώραφα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 
του φυλλώµατος των φυτών κατά µήκος 
των γραµµών φύτευσης. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Στα πατατοχώραφα που είχε 
πραγµατοποιηθεί ψεκασµός πρόσφατα 
συστήνεται επανάληψή του µετά από 
7-12 ηµέρες ανάλογα µε τη δραστική 
ουσία που χρησιµοποιήθηκε µε 
σκευάσµατα που εισχωρούν µέσα στο 
φυτό και δεν ξεπλένονται µε τη βροχή 
(µίγµατα διεισδυτικών ή διασυστηµατικών 
µε επαφής). Αν χρησιµοποιούνται 
σκευάσµατα επαφής (αµιγώς χαλκούχα 
κ.α.), οι γεωπόνοι από τα Ιωάννινα 
συνιστούν να ανανεώνονται οπωσδήποτε 
µετά από σηµαντικές βροχοπτώσεις.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά 
το µεσηµέρι και το απόγευµα, 
µε µικρή πιθανότητα τοπικών 
όµβρων στα βόρεια ορεινά. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις κατά τόπους 
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Κυριακή 17-07-2022
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Στην Μακεδονία και τη 
Θράκη αρχικά αίθριος καιρός, 
αργότερα νεφώσεις, τοπικές 
βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις κατά τόπους 
στα πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

∆ευτέρα 18-07-2022 
και Τρίτη 19-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
τις απογευµατινές ώρες οπότε θα 
σηµειωθούν τοπικοί όµβροι στα 
βόρεια ορεινά. Άνεµοι µέτριας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης από βόρειες διευθύνσεις 
κατά τόπους στο Αιγαίο ισχυροί 
έως πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση στα βόρεια.

Τετάρτη 20-07-2022 ως 
Παρασκευή 22-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
τις απογευµατινές ώρες, µε 
τοπικούς όµβρους στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις κατά 
τόπους στο Αιγαίο ισχυροί έως 
πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω πτώση.

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ, κατά 
τόπους στο Ιόνιο 
πρόσκαιρα ισχυροί 
έως 7 και στο Αιγαίο 
πολύ ισχυροί έως 
8 µποφόρ.
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Η δύσκολη από υγειονοµικής πλευράς, περί-
οδος της πανδηµίας, µε τον τρόπο που τη 
χειρίστηκαν οι χώρες στον αναπτυγµέ-
νο κόσµο, ουσιαστικά έµαθε τους ανθρώ-
πους να αµείβονται χωρίς να εργάζονται. 
Η έκρηξη πληθωρισµού που καταγράφε-
ται διεθνώς, έχει αφετηρία την αλόγιστη 
νοµισµατική επέκταση (κόβω χρήµα) α-
πό τις κεντρικές τράπεζες και την άνευ ό-
ρων αύξηση δαπανών, που µε ευκολία α-
κολούθησαν για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα οι κυβερνήσεις.

Στην Ελλάδα, η προσέγγιση επί του θέµατος ή-
ταν λίγο – πολύ ανάλογη. Κι αυτό, παρά το 
γεγονός ότι η χώρα συνέχιζε να βρίσκεται 
υπό καθεστώς δηµοσιονοµικής εποπτείας, 
έχοντας περάσει για µια ολόκληρη δεκαε-
τία από µεγάλες οικονοµικές περιπέτειες, 
συµπεριλαµβανοµένων βέβαια και των συ-
µπληγάδων της χρεοκοπίας. 

Η νεόκοπη τότε κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, τάχθηκε εξ αρχής υπέρ του καθο-
λικού lock down, ανακοινώνοντας παράλ-
ληλα σειρά µέτρων αποκατάστασης των ε-
παγγελµατικών οµάδων και επιχειρήσε-
ων που βρέθηκαν στη δύνη των δύσκο-
λων οικονοµικών συνθηκών ή υποχρεώ-
θηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. 
∆ύο χρόνια µετά, η ελληνική οικονοµία 
βρίσκεται αντιµέτωπη µε το τέρας του πλη-
θωρισµού, την άνοδο των επιτοκίων και τη 
διόγκωση του δηµόσιου χρέους. 

Οι χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις που φαίνε-
ται να προκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα για τις χώρες του Νότου, εποµέ-
νως και για την Ελλάδα, δύσκολα θα αµ-
βλύνουν το δηµοσιονοµικό πρόβληµα 
της χώρας µας, την ώρα που η αναπτυξι-
ακή διαδικασία εξασθενεί, η καταναλωτι-
κή εµπιστοσύνη υποχωρεί, οι επενδύσεις 
ατονούν και το κόστος δανεισµού γίνεται 
απαγορευτικό. 

Ειδικά στον αγροτικό χώρο, το δύσκολο οικο-
νοµικό περιβάλλον επηρεάζει άµεσα την 
ανάπτυξη της δραστηριότητας. Η προσω-
ρινή βελτίωση της εικόνας αγοράς στα 
δηµητριακά, τα ψυχανθή και το βαµβάκι 
δεν µπορεί να κρύψει το έλλειµµα αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, 
την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής 
(ενέργεια, εφόδια, τεχνολογικά µέσα), 
τις πρόσθετες χρηµατοδοτικές δυσκολί-
ες που ανακύπτουν και το οικονοµικό α-
διέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι περισ-
σότερες εκµεταλλεύσεις.

Με δεδοµένη µάλιστα τη σοβαρή µείωση των 
άµεσων ενισχύσεων, οι βοήθειες από τα 
διαρθρωτικά προγράµµατα είναι πολύ ο-
ριοθετηµένες, προϋποθέτουν διαθέσιµα 
κεφάλαια και προφανώς απευθύνονται 
σε περιορισµένο αριθµό αγροτών. Η υπό-
θεση της ελληνικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας προϋποθέτει επαναπροσδιορισµό 
προτεραιοτήτων και δράσεων. Οι ιθύνο-
ντες καλούνται να αποφασίσουν ποιοι θα 
φύγουν και τους όρους µε τους οποίους 
αυτό θα γίνει και ποιοι θα µείνουν και φυ-
σικά τους όρους µε τους οποίους θα συνε-
χίσουν να ασκούν τη δραστηριότητά τους. 
∆ιαφορετικά, η κοινωνική έκρηξη µοιάζει 
αναπόφευκτη.   Agrenda

Τα προγράμματα
δεν είναι για όλους

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,00670

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31364

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98289

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84606

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
138,847

• Παγκόσµια πρώτη για τα νέα γεωργικά 
παρελκόµενα της Kverneland σελ. 20-37
• Οι αποφάσεις για επιλαχόντες στα 
Σχέδια Βελτίωσης φθινόπωρο σελ. 19

• Εγκαλεί τα κράτη µέλη η Κοµισιόν για 
άγνοια αγροτών επί της νέας ΚΑΠ σελ. 46
• Τεράστιο ενδιαφέρον για ενεργειακή 
αυτονοµία αγροτικής παραγωγής σελ. 44

• Κόπωση στην αγορά σκληρού σίτου και 
αλλαγή στις ισορροπίες διεθνώς σελ. 12
• Με λίγες ποσότητες στο 1 ευρώ η τιµή 
παραγωγού στην υπαίθρια ντοµάτα σελ. 21
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το µοντέλο τούνελ για τη σύγκλι-
ση δικαιωµάτων που θα ξεκινήσει 
το 2023 προκρίνεται στη χώρα µας, 
το οποίο ουσιαστικά φέρνει από του 
χρόνου όλα τα δικαιώµατα να έχουν 
αξία τουλάχιστον 70% σε σχέση µε 
τον µέσο όρο. Ετησίως το ποσοστό 
σύγκλισης θα αυξάνεται κατά 10% 
φτάνοντας τελικώς στην πλήρη εξί-
σωση το 2026. Με αυτόν τον τρόπο 
στις αροτραίες εκτάσεις κανένας δεν 
θα έχει δικαίωµα κάτω από 16 ευρώ 
µετά τη σύγκλιση. Στις δενδρώδεις 
εκτάσεις το ποσό ελάχιστου δικαιώ-
µατος ανέρχεται στα 20 ευρώ και στα 
βοσκοτόπια στα 13 ευρώ. Το συγκε-
κριµένο µοντέλο είναι αυτό που ακο-
λουθείται και σήµερα µε τη διαφο-
ρά ότι  την τρέχουσα περίοδο υπάρ-
χει ο «κόφτης» του 30% για τη µείω-
ση των υψηλών δικαιωµάτων, και, 
φυσικά η σύγκλιση είναι στο 60%. 
Παράλληλα υπάρχει ακόµη ένα µο-
ντέλο σύγκλισης, για το οποίο όµως 
δεν υπάρχει η απαραίτητη εµπειρία 
για να ακολουθηθεί. Αναλυτικότερα

Πρώτο µοντέλο-παράδειγµα
Στις αροτραίες εκτάσεις ο θεωρη-

τικός µέσος όρος (πρακτικά θα εί-
ναι άλλος στο τέλος της περιόδου) 

231,39 ευρώ ανά εκτάριο. Το 70% 
αυτού του ποσού είναι 161,97 ευ-
ρώ το εκτάριο. Άρα όποιος έχει δι-
καίωµα πάνω από αυτό το ποσό και 
έως τον µέσο όρο δεν επηρεάζεται. 
Όσοι έχουν χαµηλότερο δικαίωµα, 
θα πρέπει να φτάσουν τα 161 ευρώ.  

Η χρηµατοδότηση για να φτάσουν 
τα µικρότερα δικαιώµατα αυτό το πο-
σό θα προέλθει από τα δικαιώµατα 
που είναι υψηλότερα από τον θεω-
ρητικό µέσο όρο. Έτσι για παράδειγ-
µα ένας αγρότης µε δικαίωµα αξί-
ας 150 ευρώ το εκτάριο (αροτραία 
έκταση) θα αυξήσει το ποσό του το 
2023 και ένας µε 170 ευρώ θα µεί-
νει ανεπηρέαστος. Αυτό ισχύει για 
το 2023, καθώς το 2024 θα πρέπει 
να αυξηθούν τα δικαιώµατα στο 80% 
του θεωρητικού µέσου όρου κ.ο.κ..

∆εύτερο µοντέλο
Το δεύτερο µοντέλο είναι η αύξη-

ση των δικαιωµάτων στο 25% της δι-
αφοράς που έχουν µε τον µέσο όρο 

ετησίως. ∆ηλαδή ετησίως θα αυξά-
νονται όλα τα δικαιώµατα κάτω από 
τον µέσο όρο σε ποσοστό 25% της δι-
αφοράς από αυτόν. 

Παράδειγµα
Στις δενδρώδεις εκτάσεις ο θε-

ωρητικός µέσος όρος είναι 291,75 
ευρώ ανά εκτάριο. Ένας παραγω-
γός µε δικαίωµα 200 ευρώ το εκτά-
ριο έχει διαφορά από τον µέσο όρο 
91,75 ευρώ. Το 2023 θα αυξήσει τα 
δικαιώµατά του στο 25% αυτής της 
διαφοράς, δηλαδή κατά 22,9 ευρώ 
το εκτάριο. Έτσι, αυξάνεται η αξία 
σε όλα τα δικαιώµατα κάτω από τον 
µέσο όρο, σε αντίθεση µε το πρώτο 
παράδειγµα. 

Μετά το 2026 
Μετά την πλήρη σύγκλιση των δι-

καιωµάτων κατά πάσα πιθανότητα 
θα επέλθει η ολική τους κατάργηση. 
∆ηλαδή θα πάψουν να ισχύουν και 
η ενίσχυση θα πηγαίνει στην επιλέ-
ξιµη γη ανά αγρονοµική περιφέρεια. 
Είναι το µοντέλο που ήδη ακολου-
θούν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ 
(που µάλιστα δεν χωρίζουν αγρονο-
µικές περιφέρειες). Αλλά κάτι τέτοιο 
«πιάνει» την µεθεπόµενη ΚΑΠ κα-
θώς η χώρα µας δεν έχει πρόθεση 
στην ερχόµενη προγραµµατική πε-
ρίοδο να καταργήσει τα δικαιώµατα. 

Προκρίνεται μηχανισμός 
σύγκλισης τούνελ στο τσεκ 2023

Ανάλογα με 

το μηχανισμό 

σύγκλισης που θα 

επιλέξει να εξισώσει 

τα δικαιώματα η 

Ελλάδα, κάποιοι 

αγρότες με μικρά 

δικαιώματα μπορεί 

να αργήσουν να 

δουν αύξηση. Βέβαιη 

η μείωση στα υψηλά 

δικαιώματα από 

το 2023

Μείωση
 Η µείωση στα µεγάλα 

δικαιώµατα θα αφορά όλους 
τους αγρότες που βρίσκονται 

πάνω από τον µέσο όρο

Με 70%
Ένας αγρότης, για 
παράδειγµα, µε δικαίωµα 
αξίας 150 ευρώ το 
εκτάριο (αροτραία 
έκταση) θα αυξήσει το 
ποσό του το 2023 και 
ένας µε 170 ευρώ θα 
µείνει ανεπηρέαστος µε 
70% σύγκλιση. Αυτό 
ισχύει για το 2023, καθώς 
το 2024 θα πρέπει να 
αυξηθούν τα δικαιώµατα 
στο 80% του θεωρητικού 
µέσου όρου κ.ο.κ..

25%
Το δεύτερο µοντέλο µιλά 
για αύξηση δικαιωµάτων 
στο 25% της διαφοράς 
που έχουν µε τον µέσο 
όρο ετησίως. ∆ηλαδή 
ετησίως θα αυξάνονται 
όλα τα δικαιώµατα κάτω 
από τον µέσο όρο σε 
ποσοστό 25% της 
διαφοράς από αυτόν.

Πλήρης
Μετά την πλήρη σύγκλιση 
των δικαιωµάτων κατά 
πάσα πιθανότητα θα 
επέλθει η ολική τους 
κατάργηση, δηλαδή θα 
πάψουν να ισχύουν και 
η ενίσχυση θα πηγαίνει 
στην επιλέξιµη γη ανά 
αγρονοµική περιφέρεια, 
κάτι που δεν θα επηρεάσει 
την ερχόµενη ΚΑΠ.
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Με ΚΑ∆ αγροτικό για να λάβουν επιδοτήσεις το 2023, 
οι δικαιούχοι ενισχύσεων άνω των 5.000 ευρώ
Εκείνοι που θα λάβουν φέτος ποσά άµεσων ενισχύσεων (συνδεδεµένες, 
βασική, πρασίνισµα, συµπληρωµατική νεαρών) άνω των 5.000 ευρώ 
θα πρέπει να έχουν δηλωµένο ΚΑ∆ γεωργικό στην εφορία και να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, ώστε να 
µπορέσουν να λάβουν επιδοτήσεις το 2023. Σε καµία παράγραφο 
του στρατηγικού σχεδίου δεν αναφέρεται κάτι για ελάχιστο αγροτικό 
εισόδηµα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα έχουν πει κατά 
καιρούς οι αρµόδιοι για τη συγγραφή του πλάνου για τη νέα ΚΑΠ. 

To 35% των δαπανών σε περιβαλλοντικές 
επενδύσεις στο ΠΑΑ της νέας περιόδου 
Με τον κορµό που ίσχυε και την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 
φαίνεται πως θα κινηθεί και µετά την αναθεώρηση του στρατηγικού 
σχεδίου η χώρα µας όσον αφορά τα Μέτρα του ΠΑΑ. Η κύρια διαφορά, 
σύµφωνα µε τον γ.γ του ΥΠΑΑΤ, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα θα έχει να 
κάνει µε το γεγονός ότι το 35% των δαπανών στα σχέδια των αγροτών, 
θα πρέπει να αφιερωµένα σε φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, η ερχόµενη ΚΑΠ θα είναι η τελευταία που δίνει επιδοτήσεις 
σε επενδύσεις και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν µόνο δανειοδοτήσεις. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Παραµένει και στη νέα ΚΑΠ βάσει κα-
νονισµού το περιθώριο να ενισχυθούν 
βοσκότοποι σε καλή κατάσταση, χω-
ρίς απαραίτητα την ύπαρξη ζωικού κε-
φαλαίου. Σηµασία ωστόσο έχει πώς 
θα γίνει η διαχείριση αυτής της δυνα-
τότητας, η οποία στην τρέχουσα πε-
ρίοδο γέννησε «πλαστά» δικαιώµα-
τα µέσω του Εθνικού Αποθέµατος. Η 
βούληση του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά όπως 
την είχε εκφράσει καθαρά προ ολί-
γων ηµερών στη Βουλή είναι να ενι-
σχύονται µόνο οι γνήσιοι κτηνοτρό-
φοι θεωρώντας το «προσβλητικό» για 
όλο το σύστηµα όπως ανέφερε «να 
έχουν τη δυνατότητα κάποιοι, χωρίς 
ζωικό κεφάλαιο, εκµεταλλευόµενοι 
κάποιες διατάξεις, να µπορούν να ει-
σπράττουν επιδοτήσεις και να τις στε-
ρούνται, ίσως, σε κάποιο βαθµό, οι 
πραγµατικοί παραγωγοί». 

Το ζήτηµα της διαχείρισης των βο-
σκοτόπων περνάει λοιπόν υποχρεω-
τικά από το πώς θα ενταχθούν στο σύ-
στηµα τα επιπλέον 6-7 εκατ. στρέµµα-
τα δηµοσίων βοσκοτόπων. Εφόσον η 
κατανοµή τους γίνει µε βάση το ζω-
ικό κεφάλαιο, µε αυτόν τον τρόπο η 
πραγµατική κτηνοτροφία θα µπορέ-
σει να διατηρήσει το µερίδιο των ά-
µεσων ενισχύσεων που της αναλο-

γεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η αύξη-
ση των στρεµµάτων και η µοιρασιά 
τους σε µη έχοντες ζωικό κεφάλαιο, 
θα επιφέρει µείωση των στρεµµατι-
κών επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων 
όχι µόνο µε βάση τα δικαιώµατα αλ-
λά και σε κοινοτικά προγράµµατα και 
τις δράσεις του νέου πρασινίσµατος 
που µετράνε οι ενισχύσεις µε βάση 
τα επιλέξιµα στρέµµατα. Προς το πα-
ρόν από το ΥΠΑΑΤ δεν υπάρχει κά-
ποια επίσηµη ενηµέρωση για το πώς 
θα γίνει η µοιρασιά, ενώ η πρόταση 
να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που 
θα µοιράζει βοσκοτόπια «ντυµένα» 
µε δικαιώµατα µε βάση το µοντέλο 
του Εθνικού Αποθέµατος είναι άγνω-
στο αν έχει προχωρήσει. Αναλυτικό-
τερα, στο ελληνικό στρατηγικό σχέ-
διο προβλέπονται τα εξής:

Ορισµός της παραγωγής 2023-2027
Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:
α) Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή 

η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµι-

δής, της άµελξης, της αναπαραγωγής 
ζώων και της εκτροφής ζώων για γε-
ωργική εκµετάλλευση, (β) η διατήρη-
ση της γης σε κατάσταση, που να την 
καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλ-
λιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωρ-
γικών µεθόδων και µηχανηµάτων.

Ως «γεωργικά προϊόντα» νοού-
νται τα προϊόντα, εξαιρουµένων των 
αλιευτικών προϊόντων, που απαριθ-
µούνται στο παράρτηµα I των Συν-
θηκών, συµπεριλαµβανοµένων των 
δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόµη-
σης καθώς και το βαµβάκι.

Μόνιµος βοσκότοπος
 Για τους βοσκότοπους σε πα-

ραγωγή, προτείνεται η διατήρηση 
ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 
ΜΜ/εκτάριο.

 Για τους βοσκότοπους σε καλή 
γεωργική κατάσταση προτείνεται η 
κοπή και η αποµάκρυνση της βλά-
στησης ώστε η ποώδης βλάστηση να 
µην υπερβαίνει το ύψος των εβδο-
µήντα εκατοστών.

Τα παραπάνω ισχύουν µε τη επι-
φύλαξη της εφαρµογής του προτύ-
που ΚΓΠΚ 8 «Ελάχιστο ποσοστό των 
γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται 
σε µη παραγωγικές εκτάσεις ή στοι-
χεία – ∆ιατήρηση χαρακτηριστικών του 
τοπίου» ή/και των προγραµµάτων για 
το κλίµα, το περιβάλλον και την καλή 
διαβίωση των ζώων του άρθρου 31.

Ανοιχτή πληγή 
τα βοσκοτόπια 
χωρίς ζώα   
Παρά την πρόβλεψη της νέας ΚΑΠ περί 
δικαιωμάτων σε βοσκότοπο χωρίς ζώα, οι 
ελληνικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν 
τη δημόσια γη για χάρη γνήσιων κτηνοτρόφων

Μειωµένη θα δουν τη 
συµπληρωµατική ενίσχυση 
νεαρών αγροτών σε σχέση µε 
φέτος, οι νεαροί που διαθέτουν 
δικαιώµατα άνω των 20 ευρώ 
το στρέµµα. Συγκεκριµένα, 
µε το ισχύον καθεστώς ένας 
νεαρός µε δικαιώµατα αξίας 
30 ευρώ το στρέµµα, έχει 
λαµβάνειν από αυτό το 
καθεστώς φέτος 11 ευρώ το 
στρέµµα περίπου (προσαύξηση 
36% στον µέσο όρο αξίας 
δικαιωµάτων). Από του χρόνου 
το ποσό αυτό γίνεται οριζόντιο 
για όλους και ορίζεται στα 
7 ευρώ το στρέµµα. Όπως 
φαίνεται «χαµένοι» της 
υπόθεσης θα είναι σίγουρα 
όσοι διαθέτουν δικαιώµατα 
στην αγρονοµική περιφέρεια 
των δενδρώδων καλλιεργειών. 
Σηµειώνεται πως η ενίσχυση 
θα έχει µέγιστο πλαφόν τα 250 
στρέµµατα ανά εκµετάλλευση, 
κάτι που ισχύει και την 
τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο. Υπενθυµίζεται ότι 
το 2023 δικαιούχοι αυτής της 
ενίσχυσης θα είναι: Τα Φυσικά 
Πρόσωπα µε πρώτη υποβολή 
αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 
(ΟΣ∆Ε) το έτος 2023, εφόσον 
δηµιουργούν για πρώτη φορά 
γεωργική εκµετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκµετάλλευσης 
ή το έτος έναρξης γεωργικής 
δραστηριότητας τους 
προσδιορίζεται από το έτος 
2019 και µετά. Θα πρέπει 
επίσης να είναι ηλικίας έως 40 
ετών κατά το έτος υποβολής 
της πρώτης αίτησης (2023).

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΨΗΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ειδικό πριμ 
νεαρών

Χωρίς ζωικό κεφάλαιο
Η αύξηση των στρεµµάτων και 
η µοιρασιά τους σε µη έχοντες 
ζωικό κεφάλαιο, θα επιφέρει 
µείωση των στρεµµατικών 
επιδοτήσεων κτηνοτρόφων
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με εκκρεµότητα µόνο ορισµένες µικροδιορ-
θώσεις και την επιστροφή της δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας που κατά το σύνηθες τοποθε-
τείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου, έκλεισαν 
επί τοις ουσίας οι πιστώσεις για την ενιαία της 
περσινής χρονιάς. Την ίδια ώρα µέχρι τις 25 Ι-
ουλίου έχουν περιθώριο οι παραγωγοί να προ-
χωρήσουν σε ενστάσεις επί των περσινών προ-
γραµµάτων, προκειµένου να βγει µια δεύτε-
ρη «µικρή» εκκαθάριση µέσα Οκτωβρίου. Αυ-
τό σηµαίνει ότι όλοι και όλα στρέφονται τώρα 
στη νέα χρονιά. Όσον αφορά τα προγράµµα-
τα ξεκίνησαν ήδη οι απαραίτητες διαδικασίες 
για το 2022. Οι εντάξεις του φετινού Ιουνίου 
και Ιουλίου, που αφορούν 57.000 δικαιούχους 
σε Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισ-
σοκοµία και 8.000 παραγωγούς στην Απονι-
τροποίηση, πρόκειται να πληρωθούν στα τέλη 
Νοεµβρίου, το αργότερο αρχές ∆εκεµβρίου. 

Για την ώρα, πάντως, σύµφωνα µε τη ∆ιεύ-
θυνση Συστηµάτων Ποιότητας και Βιολογικής 
Γεωργίας  οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι στα Βιο-

λογικά θα πρέπει να συνάψουν σύµβαση µε 
οργανισµό πιστοποίησης µέχρι και τις 21 Ιου-
λίου και µε σύµβουλο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.

Ειδικότερα, α) οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι θα 
πρέπει να καλύπτονται από νόµιµη σύµβαση µε 
σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ 
Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Αυτό 
σηµαίνει ότι η σύµβαση αυτή θα συνοδεύεται 
από το πτυχίο και τη βεβαίωση µέλους του ΓΕ-
ΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο σύµβουλος είναι α-
πόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τεχνολόγου Γε-
ωπόνου σε περίπτωση που ο σύµβουλος είναι 
απόφοιτος ΑΤΕΙ και οι δικαιούχοι οφείλουν να 
την καταθέσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτη-
δεύµατος/Εργασιών του συµβούλου, µέσω του 
ΠΣ εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία Απόφα-

σης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 
της αρ. 2916/374421 απόφασης, δηλαδή µέ-
χρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2022.

Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι δικαιούχοι εί-
ναι κάτοχοι πτυχίου των εν λόγω κλάδων  υπο-
χρεούνται, να καταθέσουν επικυρωµένο αντί-
γραφο του πτυχίου τους και τη βεβαίωση µέ-
λους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο δικαι-
ούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τε-
χνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο δι-
καιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ, στις αρµόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω 
του ΠΣ, εντός τριών(3) µηνών από την ηµερο-
µηνία Απόφασης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  
στο άρθρο 8 της αρ. 2916/374421, απόφασης, 
δηλαδή µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2022.

β) Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι των ∆ράσεων 
11.1.1 και 11.1.2 των εν λόγω αποφάσεων έ-
νταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση 
µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο-
ΕΠ) εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία της εν λόγω απόφασης ένταξης δηλα-
δή µέχρι και τις 21 Ιουλίου 2022.

Εκτός ενισχύσεων χοιροτροφικές µονάδες 
λόγω τεχνικών λαθών 

Την παρέµβαση του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης ζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ιωαν-
νίνων, ώστε να αποκατασταθούν αδικίες προς 
χοιροτροφικές µονάδες που έµειναν εκτός κρα-
τικών ενισχύσεων, παρά την εµπρόθεσµη δή-
λωση ΟΣ∆Ε, επειδή υπέβαλλαν καθυστερηµέ-
να την απογραφή στις αρµόδιες Κτηνιατρικές υ-
πηρεσίες. Όπως τονίζεται σε επιστολή, προς το 
ΥΠΑΑΤ, που υπογράφει ο πρόεδρος του Γ.Α.Σ. 
Ιωαννίνων «Ένωση αγροτών» Θεοχάρης Λιού-
ρης «παρά την τροποποίηση της ΚΥΑ που κάλυ-
ψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υπο-
βάλει αίτηση ΟΣ∆Ε αλλά αντίθετα µια µικρή ο-
µάδα 18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση 
διότι είχε υποβάλει εµπρόθεσµα τη δήλωση ΟΣ-
∆Ε αλλά όµως υπέβαλε καθυστερηµένα την απο-
γραφή στις αρµόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες».

Τέλη Ιουλίου 
οι πρώτες 
αποζημιώσεις 
για προανθικό  
Περί τα τέλη Ιουλίου αναµένεται 
να ξεκινήσει η πληρωµή των 
αποζηµιώσεων σε καλλιέργειες που 
επλήγησαν από τον παγετό Άνοιξη 
2021, µετά την ψήφιση 
νοµοσχεδίου, µε ευρεία πλειοψηφία 
από την Ολοµέλεια της Βουλής, του 
υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο 
ενσωµατώθηκε και τροπολογία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η τροπολογία αφορά τη δυνατότητα 
προκαταβολών αποζηµιώσεων από 
τον ΕΛΓΑ για καλλιέργειες που 
επλήγησαν από τον παγετό «Άνοιξη 
‘21» και οι οποίες ευρίσκοντο στο 
προανθικό στάδιο και το συνολικό 
ποσό υπολογίζεται σε περίπου 
23 εκατ. ευρώ.
Με την ίδια τροπολογία δίνεται
η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να 
καταβάλλει προκαταβολές πέραν 
του αρχικώς προβλεποµένου 40% 
επί της ζηµιάς. Το ∆Σ του 
Οργανισµού µε απόφασή του 
θα µπορεί πλέον, ύστερα από την 
υπερψήφιση της τροπολογίας, 
να καθορίσει το ύψος της 
προκαταβολής που θα καταβληθεί 
στους πληγέντες παραγωγούς.
Όπως διαβεβαίωσε τη Βουλή ο κ. 
Γεωργαντάς, δεδοµένου ότι έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί τα πορίσµατα 
για τις ζηµιές, η πληρωµή των 
προκαταβολών, υπολογίζεται να 
ξεκινήσει περί τα τέλη Ιουλίου.
«Η κυβέρνηση κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του ΕΛΓΑ δίνει 
τη δυνατότητα στον Οργανισµό 
να αποζηµιώσει τους αγρότες που 
έχουν υποστεί ζηµιά στο προανθικό 
στάδιο. Κι αυτό γίνεται για πρώτη 
φορά στην ιστορία του ΕΛΓΑ», 
τόνισε ο αρµόδιος υπουργός Γ. 
Γεωργαντάς αναφερόµενος στην 
αναγκαιότητα υπερψήφισης της 
τροπολογίας.

Ώρα συμβάσεων 
για να «κλειδώσει»

το πριμ στα Βιολογικά 
Μέχρι 21 Ιουλίου συμβάσεις με φορέα και έως 30 

Σεπτεμβρίου με σύμβουλο για να μη χαθούν ενισχύσεις

Ολοκληρώθηκαν αισίως και οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και ο 
υπολογισµός πληρωµής της πρώτης εκκαθάρισης για το έτος 
εφαρµογής 2021 και για τη ∆ράσης 10.1.1 - Προστασία της 
Άγριας Ορνιθοπανίδας, µε ποσό που ανέρχεται στα 
86.437,21 ευρώ και αφορά 685 δικαιούχους παραγωγούς 
πανελλαδικά. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν σχετική 
ενδικοφανή προσφυγή µέχρι και τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου, 

προκειµένου να προχωρήσουν σε διόρθωση προφανών 
σφαλµάτων που αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης 
ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων 
που έχουν προκύψει κατά τον υπολογισµό πληρωµής τους. 
Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδοµένων στη 
µηχανογραφική βάση µέσω της οποίας πραγµατοποιούνται 
από το Πληροφορικό Σύστηµα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Έως 25 Ιουλίου ενστάσεις για άγρια ορνιθοπανίδα

Φορολογικές δηλώσεις 
Παρατείνεται µέχρι τις 29 Ιουλίου 
η προθεσµία υποβολής δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος για 
το φορολογικό έτος 2021

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

12.419.758,07 8.552.089,72 2.635.252,98 86.437,21

ΝΙΤΡΙΚΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

3.978 29.392 9.782 685

ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI
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Σε πρώτο πλάνο έρχεται στις προτεραιότη-
τες του υπουργείου το έγκαιρο άνοιγµα της 
πλατφόρµας για την επιστροφή του φόρου 
στο αγροτικό πετρέλαιο. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ, ο προγραµµατισµός του ΥΠΑΑΤ πα-
ραµένει στο ακέραιο µε στόχο να πληρωθεί 
το ποσό της προκαταβολής στις αρχές Αυ-
γούστου. Το εγχείρηµα διευκολύνεται από 

την παρουσία του συστήµατος των δηλώ-
σεων ΟΣ∆Ε αλλά και της πλατφόρµας ΑΑ-
∆Ε στο ίδιο κυβερνητικό νέφος. 

Εξατοµικευµένα τα ποσά στους 
δικαιούχους µε σταδιακή πίστωση

Μέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες λοι-
πόν αναµένεται ότι θα ανοίξει η σχετική 
πλατφόρµα στην ΑΑ∆Ε η οποία θα υπο-
δεχθεί τις αιτήσεις των αγροτών και κτη-
νοτρόφων, κάτι για το οποίο έχει επανει-
ληµµένα δεσµευτεί µε δηµόσιες δηλώσεις 
του και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Γεωργαντάς, προκειµένου να ξεκι-
νήσει σταδιακά να πιστώνεται το εξατοµι-
κευµένο ποσό της επιστροφής από τις αρ-
χές Αυγούστου σε όσους παραγωγούς δι-
εκπεραιώσουν τη διαδικασία.

Αν και ο υπολογισµός της ενίσχυσης θα 
γίνει βάσει των περσινών δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε (έτους 2021), για τη λήψη αυτής είναι 
υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης έ-
τους 2022. Παράλληλα το ύψος της επι-
στροφής θα οριοθετείται από τον αριθµό 
των στρεµµάτων και το είδος καλλιέργει-
ας, όπως δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε, σε συνδυ-
ασµό µε τα τιµολόγια αγοράς πετρελαίου 
κίνησης, όπως θα δηλωθούν από το δί-
κτυο εµπορίας καυσίµων στη φορολογι-
κή αρχή (Mydata). 

Προκαταβολή που θα καλύπτει τα έξοδα 
καυσίµων για το πρώτο εξάµηνο του έτους 

Σηµειώνεται ότι η επιστροφή του ΕΦΚ πε-
τρελαίου στους αγρότες θα γίνει σε δύο δό-
σεις, µε την πληρωµή του Αυγούστου να α-
ποτελεί την προκαταβολή που θα καλύπτει 
τους πρώτους έξι µήνες του 2022, ενώ η ε-
ξόφληση δροµολογείται για το Νοέµβριο, 
την περίοδο που προγραµµατιζόταν αρχι-
κά να πιστωθεί η επιστροφή φόρου. Για τον 
σκοπό αυτό έχουν ήδη εγκριθεί 60 εκατ. ευ-
ρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Σύµ-
φωνα µε ρεπορτάζ της Agrenda, στις προ-
θέσεις του υπουργείου είναι να πιστωθεί 
µια γενναία προκαταβολή τον Αύγουστο, 
η οποία θα αφορά σε ένα ποσό της τάξης 
των 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο για την εκκα-
θάριση του Νοεµβρίου, στις προτεραιότη-
τες της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι να υπάρξει µια αντίστοι-
χου ύψους πληρωµή, κάτι που συνεπάγε-
ται την αναζήτηση συµπληρωµατικών πό-
ρων ύψους 40 εκατ. ευρώ. Στόχος δηλαδή 
είναι τα 60 εκατ. που έχουν δεσµευτεί από 
τα κρατικά ταµεία να προσεγγίσουν τα 100 
εκατ. ευρώ, ώστε χοντρικά να γίνει µια πί-
στωση 50 εκατ.

Με τα κοινοτικά κονδύλια που έχουν α-
πελευθερωθεί από την ΚΑΠ (αποθεµατικό 
κρίσης και µέτρο 21 του ΠΑΑ) να έχουν λίγο 

έως πολύ ταχθεί για την επιδότηση αγοράς 
ζωοτροφών και άλλες ενισχύσεις στο πεδίο 
του οίνου και των οπωροκηπευτικών, δεν 
αποκλείεται να υπάρξει νέα επιστράτευση 
του κρατικού προϋπολογισµού για τις ανά-
γκες της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου 
στους αγρότες. Εν προκειµένω, το σενάριο 
των φθινοπωρινών εκλογών έρχεται να ε-
νισχύσει την υπόθεση αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, µετά την πίστωση 
του Αυγούστου θα υπάρχει ένα υπόλοιπο 
που θα χρειαστεί να καλύψει τα τιµολόγια 
πετρελαίου που κόβονται από τον Ιούλιο 
του 2022 και έπειτα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πακέτο µέ-
τρων που ανακοινώθηκε για όλους τους 
πολίτες αναφορικά µε τις επιδοτήσεις στα 
καύσιµα, αφορά και τους αγρότες, οι οποίοι 
επίσης είναι δικαιούχοι του µέτρου έκπτω-
σης 15 λεπτών στην αντλία για το ντίζελ.

Καµία παράταση για δηλώσεις χωρίς 
ποινή, συνεχίζονται οι µεταβιβάσεις

Οι πληροφορίες από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αναφέρουν την υπέρβα-
ση των 600.000 οριστικοποιηµένων κα-
τά την καταληκτική ηµεροµηνία αιτήσεων 
χωρίς ποινή, δηλαδή την περασµένη Πέ-
µπτη 14 Ιουλίου. 

Όπως εξηγούν πηγές, καµία επίσηµη πα-
ράταση δεν θα δοθεί στις αιτήσεις στο ΟΣ-
∆Ε µετά την 14η Ιουλίου για δηλώσεις χω-
ρίς ποινή. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία υ-
ποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε θα συνεχι-
στεί, ωστόσο όσες υποβληθούν από τις 15 
Ιουλίου και µετά θα επιβάλλεται η προβλε-
πόµενη ποινή 1% για κάθε ηµερολογιακή 
ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι 25 ηµέρες.  
Η οριστικοποίηση των µεταβιβάσεων συ-
νεχίζεται κανονικά και λήγει στις 25 Ιου-
λίου σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανοίγει η πλατφόρμα 
για αγροτικό πετρέλαιο

Τις επόμενες ημέρες 
 θα ανοίξει  

η πλατφόρμα τις ΑΑΔΕ 
για τις αιτήσεις, ώστε να 

ξεκινήσει σταδιακά η 
πίστωση της επιστροφής 

ΕΦΚ αρχές Αυγούστου 

Αν και ο υπολογισµός 
της ενίσχυσης 
θα γίνει βάσει των 
περσινών δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε (έτους 2021), 
για τη λήψη αυτής 
είναι υποχρεωτική 
η υποβολή της 
δήλωσης του 
έτους 2022.

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

Ένα ποσό κοντά στα 90 εκατ. ευρώ αναµέ-
νεται ότι θα κατευθυνθεί για την έκτακτη ε-
νίσχυση κτηνοτρόφων που θα επιδοτήσει 
την αγορά ζωοτροφών, σύµφωνα µε τα ό-
σα ανακοινώνονται το τελευταίο διάστηµα 
από κυβερνητικά στελέχη, κάτι που διευκο-
λύνει µία ενίσχυση 12 ευρώ το κεφάλι στα 
αιγοπρόβατα. Το οριστικό ποσό θα προκύ-
ψει έπειτα από την ολοκλήρωση των διαβου-
λεύσεων µε την Κοµισιόν η οποία ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη σύµφωνα µε πληροφορί-
ες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Το ενδεχόµενο αξιοποίησης του µοντέλου 
των συνδεδεµένων για τον υπολογισµό των 

ενισχύσεων στους δικαιούχους κτηνοτρό-
φους φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, έ-
πειτα και από σχετικό πλάνο που κατέθεσε 
η ΕΘΕΑΣ στο υπουργείο. Όπως είναι γνωστό 
η συνδεδεµένη δίνεται για αιγοπρόβατα που 
παράγουν πάνω από 100 κιλά γάλα κατά µέ-
σο όρο στην εκµετάλλευση. Ωστόσο, προκρί-
νεται και το µοντέλο περιφεριοποίησης των 
κιλών γάλακτος µε βάση τα στοιχεία του ΕΛ-
ΓΟ -∆ήµητρα. Κάτι τέτοιο θα αλλάξει και το 
τελικό συνολικό ποσό ενίσχυσης. 

Τα µέχρι τώρα δεδοµένα θέλουν τους συ-
νολικούς ενωσιακούς πόρους να ανέρχονται 
σε περίπου 110 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο ε-
ξήγγειλε προ ολίγων ηµερών από την Καρδί-
τσα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς. Είναι γνωστό ότι από τα 110 

εκατ. αυτά, τα 26 εκατ. προέρχονται από το 
Αποθεµατικό Κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για το οποίο έχουν ήδη υπάρξει επίση-
µες ανακοινώσεις που θέλουν την αξιοποί-
ησή τους για την στήριξη Οµάδων Παραγω-
γών οπωροκηπευτικών, παραγωγούς βιολο-
γικού επιτραπέζιου σταφυλιού, σταφίδας και 
οινοπαραγωγών στα νησιά πλην της Κρήτης. 

Αυτό αφήνει 84 εκατ. ευρώ υπόλοιπο, πο-
σό το οποίο και προορίζεται για την στήρι-
ξη των κτηνοτρόφων. 

Σε ό,τι αφορά το Μέτρο 21 των 84 εκατ. ευ-
ρώ, Σε περίπτωση που πράγµατι το υπουρ-
γείο κινηθεί κατ΄αυτόν τον τρόπο, τότε ανα-
µένεται µια ενίσχυση της τάξης των 12 ευρώ 
το κεφάλι στα αιγοπρόβατα και των 120 ευ-
ρώ στις αγελάδες. 

Η πορεία της ειδικής ενίσχυσης
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Αgrenda α-

πό τις διαχειριστικές αρχές, προς το παρόν 
η όλη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο τρο-
ποποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης ώστε να προβλεφθούν κοινοτι-
κά κονδύλια ύψους 71 εκατ. ευρώ, συν την 
Εθνική συµµετοχή η οποία θα φέρει το τε-
λικό ποσό κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. Το τελι-
κό ποσό θα οριστικοποιηθεί µόλις προβλε-
φθούν οι περιφέρειες που θα ενισχυθούν. 
Προς το παρόν δεν έχει σταλεί στην Ευρώ-
πη ακόµη η 10η Τροποποίηση του ΠΑΑ που 
προβλέπει το σχετικό Μέτρο και ακόµη γί-
νονται «προσθαφαιρέσεις» για να χωρέσει. 
Παράλληλα φαίνεται πως και η επεξεργα-
σία του δεν βρίσκεται σε κάποιο οριστικό 
στάδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο-
ποιοδήποτε ποσό προβλεφθεί αυτό δεν θα 
το δουν στην τσέπη τους οι κτηνοτρόφοι ε-
ντός του καλοκαιριού. 

Ρυθμιστής τα κιλά 
γάλακτος για 12 
ευρώ στα πρόβατα 
Στα 65 εκατ. ευρώ το μπάτζετ για να αποζημιωθεί το 
ζωικό κεφάλαιο που παράγει 100 κιλά γάλα μέσο όρο. 
Προκρίνεται σενάριο να υπάρξει διαφορετικό όριο στα 
κιλά ανά Περιφέρεια με βάση τα στοιχεία ΕΛΓΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ

Συμψηφισμός 
έγινε στο μη 
επιστρεπτέο 
τμήμα της 
προκαταβολής, 
λένε αρμοδίως
Το µη επιστρεπτέο τµήµα της 
επιστρεπτέας προκαταβολής αφορά 
ο συµψηφισµός που είδαν χιλιάδες 
αγρότες που έλαβαν τόσο την 
ενίσχυση του εν λόγω µέτρου όσο 
και το έκτακτο βοήθηµα ειδικά 
διαµορφωµένο για αγρότες που 
κατανεµήθηκε ως έκτακτη κρατική 
ενίσχυση για τον κορωνοϊό.
Αυτό διευκρινίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
µε σχετική ανακοίνωσή του την 
Πέµπτη 14 Ιουλίου, έπειτα από 
αρκετές αναφορές αγροτών που 
είδαν µεν τις ειδικές ενισχύσεις 
τους να συµψηφίζονται αλλά από 
την άλλη το ποσό προς επιστροφή 
που αντιστοιχούσε στην 
επιστρεπτέα προκαταβολή, 
εξακολουθεί να εµφανίζεται ως 
οφειλή στο σύστηµα της ΑΑ∆Ε.
Για παράδειγµα, έστω ότι ένας 
αγρότης έλαβε 1.000 ευρώ 
επιστρεπτέα προκαταβολή από τον 
3ο κύκλο της επιστρεπτέας, όταν 
δηλαδή το µέτρο άνοιξε και για 
αγρότες, και στην πορεία έλαβε 
και έκτακτη κρατική ενίσχυση για 
καλλιέργεια λεβάντας, ύψους 4.000 
ευρώ. Κατά την πληρωµή της 
κρατικής ενίσχυσης πιστώθηκαν 
3.500 ευρώ, αφού συµψηφίστηκε 
το 50% της επιστρεπτέας, δηλαδή 
500 ευρώ, µε την κρατική ενίσχυση. 
Ωστόσο, όπως διευκρινίζει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το 50% αφορά 
το µη επιστρεπτέο τµήµα, οπότε 
η οφειλή των 500 ευρώ 
εξακολουθεί να υφίσταται.

∆ιευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 
οφειλές αγροτών στην ΑΑ∆Ε.

84-90
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟI Ο.Π. ΣΤΑΦΥΛΙ |  ΣΤΑΦΙ∆Α ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

26
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

110
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΦΚ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 ΑΠΟ ΚΑΠ
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Farm to Road 
Τα νούμερα δείχνουν 
το δρόμο της εξόδου 
από το αγρόκτημα  
Πληθωρισμός, διόρθωση αγορών και πράσινη ΚΑΠ, 
αιτία για ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων στην Ευρώπη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όλο και πιο αναπόφευκτη φαντάζει 
µια κοινωνική έκρηξη στα χωριά της 
Ευρώπης, µε την πρόσφατη αντιστρο-
φή του κλίµατος στις αγορές εµπορευ-
µάτων να «χαλάει» ακόµα περισσότε-
ρο τη διάθεση των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής. 

Ο πανικός της διόρθωσης, οι υφιστά-
µενες πληθωριστικές πιέσεις σε ενέρ-
γεια, εφόδια και τεχνολογικά µέσα αλ-
λά και οι εκτός της συγκυριακής πραγ-
µατικότητας µεταρρυθµιστικές προσπά-

θειες της Κοµισιόν στο πεδίο του κλί-
µατος, φτιάχνουν ένα εκρηκτικό µείγ-
µα που δεν µπορεί παρά να µεταφρα-
στεί σε δυσαρέσκεια, νέες επιβαρύνσεις 
κρατικών προϋπολογισµών και αλλά και 
την έξοδο αρκετών από το επάγγελµα. 

Η επίµονη παρουσία πλέον των 40.000 
αγροτών και κτηνοτρόφων στους δρό-
µους της Ολλανδίας επί δύο εβδοµάδες 
δείχνει ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή ο α-
γροτικός κόσµος της Ευρώπης ετοιµά-
ζεται για µια µετωπική σύγκρουση µε 
τις κυβερνήσεις του µπλοκ αλλά και 
την ίδια την Κοµισιόν. Στον χορό των 
αγροτικών κινητοποιήσεων ακολούθη-
σαν τα τελευταία 24ωρα αγρότες από τη 
Γερµανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Οι ακριβές µεταρρυθµίσεις της νέας 
αγροτικής πολιτικής φαίνεται ότι στρι-
µώχνουν στη γωνία αρκετές εκµεταλλεύ-
σεις σε ολόκληρο το µπλοκ µε τη νευ-

ρικότητα των συντελεστών της αγροτι-
κής παραγωγής να είναι εµφανής. Κοι-
νό επιχείρηµα όλου του αγροτικού κό-
σµου της Ευρώπης είναι το εξής απλό : 
«τα νούµερα δεν βγαίνουν». Το σήµα 
για το νέο κύµα κινητοποιήσεων έδω-
σε ένα νέο νοµοσχέδιο στην Ολλανδία 
που θέλει να περιορίσει µέχρι το 2030 
από 50% έως και 70% σε ορισµένες πε-
ριοχές τις εκποµπές ρυπογόνων στοιχεί-
ων που συνδέονται κυρίως µε την κτη-
νοτροφική δραστηριότητα και τη χρή-
ση λιπασµάτων. Αν η Ολλανδία δείχνει 
τι επίκειται στις ευρωπαϊκές προτεραιό-
τητες περί κλίµατος τους αµέσως επόµε-

νους µήνες και έτη, τότε 
έχουν ενδιαφέρον κά-
ποιες διαρροές από τη 
Χάγη που θέλουν την 
υποχρεωτική εκποίηση 
αγροτικών µονάδων µε 
υψηλό περιβαλλοντι-
κό αποτύπωµα, σε περί-
πτωση που δεν µπορούν 
να υιοθετήσουν τις νέες 
περιβαλλοντικές επιτα-
γές. Οι πρώτες εκτιµή-
σεις τοποθετούν τον α-
ριθµό των µονάδων που 
οδεύουν σε λουκέτο ή 

εξαγορά στο 30% επί του συνόλου. Με 
άλλα λόγια, η γραµµή της κυβέρνησης 
του φιλελεύθερου Μαρκ Ρούτε, δείχνει 
στους Ολλανδούς αγρότες είτε το δρόµο 
των ακριβών επενδύσεων που συνεπά-
γεται η εφαρµογή των φιλοπεριβαλλο-
ντικών ερευνών είτε αυτόν της εξόδου.  

Όµως και στην Ελλάδα, η προσωρι-
νή βελτίωση της εικόνας αγοράς στα 
δηµητριακά, τα ψυχανθή και το βαµ-
βάκι τους προηγούµενους µήνες, αλ-
λά ακόµα και σήµερα, δεδοµένου ό-
τι οι τιµές παραµένουν στα υψηλά του 
εύρους, δεν µπορεί να κρύψει το έλ-
λειµµα ανταγωνιστικότητας της ελλη-
νικής γεωργίας, την επιβάρυνση του 
κόστους παραγωγής αλλά και τις πρό-
σθετες χρηµατοδοτικές δυσκολίες που 
ανακύπτουν, καθώς και το οικονοµικό 
αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι πε-
ρισσότερες εκµεταλλεύσεις.

Θερµό 
καλοκαίρι 
και καυτός 
χειµώνας 
Στην Ολλανδία υφίσταται κίνδυνος 
κλιµάκωσης µετά το επεισόδιο της 
περασµένης εβδοµάδας, όταν ένας 
αστυνοµικός στο Χέρενβεν της 
περιφέρειας Φρίσλαν τράβηξε όπλο 
τραυµατίζοντας, ευτυχώς ελαφρά, 
τον 16χρονο γιο ενός αγρότη. 
Εκτιµάται ότι το θλιβερό επεισόδιο 
προµηνύει ένα θερµό καλοκαίρι στην 
Ολλανδία, όπως µεταδίδει ο 
ευρωπαϊκός Τύπος. «∆εν είµαστε 
σκλάβοι, είµαστε αγρότες. ∆εν 
µπορούµε να τα βγάλουµε πέρα.», 
είναι το µήνυµα των Ιταλών αγροτών, 
οι οποίοι πλέον ανοιχτά απειλούν µε 
αποκλεισµό της ιταλικής πρωτεύουσας 
σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την 
µεγάλη µείωση στο εισόδηµά τους 
τους τελευταίους µήνες, που έχουν 
προκαλέσει τόσο οι ανατιµήσεις σε 
γεωργικές εισροές όσο και η κλιµατική 
κρίση που έχει χτυπήσει άσχηµα φέτος 
την ιταλική αγροτική παραγωγή µε 
φαινόµενα παρατεταµένης ξηρασίας.

Στον χορό των 
ολλανδικών 
κινητοποιήσεων 
ακολούθησαν αγρότες 
από τη Γερµανία, την 
Ιταλία και την Πολωνία.

Πληθω-
ρισµός, 
πίεση στα 
εµπορεύ-
µατα και 
πράσινες 
υποχρεώ-
σεις γονα-
τίζουν την 
ευρωπαϊκή 
ύπαιθρο.
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Ξεκίνησε η συγκομιδή της πρώτης υπαίθρι-
ας ντομάτας στις πεδινές παραγωγικές ζώ-
νες της Νότιας Ελλάδας με την τιμή παρα-
γωγού να παρουσιάζει έντονες διακυμάν-
σεις, από το 1,20 ευρώ μέχρι και λίγο κάτω 
από το 1 ευρώ, λόγω των μειωμένων πρώ-
των ποσοτήτων. Τις τελευταίες μέρες γίνο-
νται πράξεις με τιμές περί το 1 ευρώ το κι-
λό για την α’ ποιότητα όπως πέρυσι την α-
ντίστοιχη περίοδο, εξηγεί στην Αgrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣ Φιλιατρών «η Τριφυλία» 
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος. 

Η χρονιά φέτος είναι κομβικής σημασί-
ας για πολλούς παραγωγούς, λόγω αυξη-
μένου καλλιεργητικού κόστους και έλλει-
ψης εργατικών χεριών. Διάχυτη είναι και η 
ανησυχία για την εξέλιξη των τιμών καθώς 
παρατηρείται σημαντική αύξηση στις ποσό-
τητες εισαγόμενης σέρβικης ντομάτας ήδη 
από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θε-
τικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί η σταδιακή 
προσαρμογή των παραγωγών στις προσβο-
λές από Tuta Absoluta, με την «ανάβαση» 
της καλλιέργειας σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στο 1 ευρώ η υπαίθρια ντομάτα
 Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη εργατών γης στα κηπευτικά 
 Ανησυχία για τις μαζικές εισαγωγές προϊόντος από τη Σερβία
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Δ
εν υπάρχουν νεότερα στο εμπο-
ρικό κομμάτι στην ελληνική α-
γορά βάμβακος, καθώς το χρη-
ματιστήριο αδυνατεί να ισορρο-

πήσει. Παράλληλα τα κλωστήρια γκρινιά-
ζουν πως έχουν υψηλά αποθέματα νήματος 
σε περιβάλλον αδύναμης ζήτησης. Αγορα-
στές και πωλητές είναι παγωμένοι από τις 
απότομες εξελίξεις και αναβάλουν τις κου-
βέντες για αργότερα. Θεωρητικά η νέα σο-
δειά κυμαίνεται στα 100 σεντς ανά λίμπρα, 
αν και δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα.

 Το νέο στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου είναι πως η εξαγωγή πλέον βρίσκε-
ται στα 450 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας 
για τα χαμηλής ποιότητας σιτάρια. Η αγο-
ρά είναι πτωτική, το θέμα είναι που θα ι-
σορροπήσει. Οι περισσότεροι παράγοντες 
του κλάδου θεωρούν πως θα ισορροπήσει 
η αγορά σε ιστορικά υψηλές τιμές (σε κα-
λές τιμές για τα σκληρά), αλλά εξαιρετικά 
δύσκολα θα δούμε την αγορά στα επίπεδα 
ρεκόρ που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες.   

 Καλή παραγωγή με καλές αποδόσεις 
αναμένεται φέτος στην καλλιέργεια της κο-
ρινθιακής σταφίδας σε Πελοπόννησο και 
Ιόνια νησιά, με εξαίρεση κάποιες περιοχές 
τοπικά στη Μεσσηνία που είχαν πρόβλη-
μα από χαλαζοπτώσεις και παγετό. Παρα-
μένει ωστόσο ο προβληματισμός των πα-
ραγωγών σχετικά με την τιμή λόγω και της 
αύξησης του κόστους καλλιέργειας, καθώς 
πέρυσι πληρώθηκαν από 90 λεπτά μέχρι 1 
ευρώ το κιλό, όταν πρόπερσι η τιμή ήταν 
στα 1,50 με 1,60 ευρώ.

Φρένο στις 
προπωλήσεις 
βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/06 30/06 06/07

543,23

495,96

16/06

487,37 450,89
440,24

14/07

Ορεινά
Ανάβαση σε μεγαλύτερα  

υψόμετρα κάνει η καλλιέργεια  
για να γλιτώσει τις προσβολές  

από Tuta Absoluta 

Ιταλία
Πάνε Ιταλία οι περισσότεροι 
έμπειροι εργάτες γης όπου 
εντός λίγων εβδομάδων 
τους φτιάχνουν χαρτιά

Εκτάσεις
Μειωμένες 30% οι εκτάσεις  

με υπαίθρια ντομάτα  
στη Δυτική Πελοπόννησο  

σε σχέση με το 2019

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

570

410

365

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

570

410

357

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

357

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

347

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

348

91,40

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

562

408

358

83,71

593,90

1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

08/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07

3,37 3,33 3,38 3,43

3,51 3,56

345 348 348

306
282

302

Τιμή ντομάτας 
(ευρώ το κιλό)

Ιούνιος 2022 0,75-0,80

Ιούλιος 2022  0,95-1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
ντομάτας (ευρώ / κιλό)

Ιούνιος 2022   0,75-0,80

Ιούλιος 2022   0,95-1,00 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συνεχίζει η πίεση 
με limit downs στην 
αγορά βάμβακος 

Αύξηση 11% στον 
ηλίανθο λόγω παύσης  
της αγρανάπαυσης

Ενίσχυση τιµών και πράξεις 
στην αγορά ελαιολάδου 
Έντονη κινητικότητα στην ευρωπαϊκή 
αγορά ελαιολάδου, µε τόνωση των 
τιµών της τάξης των 20 λεπτών στην 
Ισπανία, διστακτική ενίσχυση τιµών 
στην Ιταλία και αναθέρµανση του 
ενδιαφέροντος για το ελληνικό προϊόν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στο 1 ευρώ 
η πρώτη 
υπαίθρια 
ντομάτα
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Υψηλότερη κατανοµή πόρων και αυξηµέ-
νη µοριοδότηση θα απολαµβάνουν στα 
πλαίσια του νέου Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αγρότες που κατοικούν 
σε νησιά και στα εδάφη που καλύπτονται 
από το καθεστώς ∆ίκαιης Μετάβασης. 

Τα παραπάνω, γνωστοποίησαν ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς και ο Αναπληρωτής Υ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κος Παπαθανάσης που υπέγραψαν στις 
14 Ιουλίου σύµφωνο συνεργασίας στο 
πλαίσιο της ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Με-
τάβασης. Συγκεκριµένα, µε το Σύµφω-
νο Συνεργασίας, θα διερευνηθούν οι 
δυνατότητες αξιοποίησης του Στρατη-
γικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής 2023 – 2027, ώστε να αντιµετωπι-
στούν οι επιπτώσεις της αλλαγής του πα-
ραγωγικού µοντέλου στις περιοχές µετά-
βασης, και περιλαµβάνουν την Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Μακεδονίας, περιοχές της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (∆ήµοι Με-
γαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχα-
λίας), τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτί-
ου Αιγαίου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι αγρότες που θα ακολουθούν 
κανόνες από τη λίστα δράσεων 
στο νέο πρασίνισµα, θα είναι και 
εκείνοι που θα µπορούν να λά-
βουν συνδεδεµένες ενισχύσεις 
στη νέα ΚΑΠ. Αυτό είναι το µο-
ντέλο που εξετάζεται σύµφω-
να µε πληροφορίες από την η-
γεσία του ΥΠΑΑΤ, ως κριτήριο 
λήψης των συνδεδεµένων ώ-
στε να καµφθούν οι αντιστά-
σεων των ευρωπαϊκών αρχών. 
Η πρόταση λοιπόν στο αναθε-
ωρηµένο σχέδιο µπορεί µεν να 
περιλαµβάνει την παλιά λίστα 
συνδεδεµένων (1-2 αφαιρέσεις, 
προσθήκη καλαµποκιού, µαλα-
κού σίτου) ωστόσο το σκεπτικό 
είναι να «δέσουν» οι πρακτι-
κές από το νέο πρασίνισµα µε 
τα κριτήρια λήψης συνδεδεµέ-
νων. Προς το παρόν ωστόσο οι 
πληροφορίες λένε πως ακόµη 
δεν έχουν κλείσει οι εκκρεµό-
τητες όσον αφορά τα κριτήρια 
λήψης του νέου πρασινίσµατος 
για το αναθεωρηµένο πλάνο της 
νέας ΚΑΠ. Υπάρχει επίσης και 
το σενάριο να τεθούν περιορι-
σµοί στη στήριξη σε περιοχές 
µε υδατική καταπόνηση ή σε α-
γροτεµάχια που δεν διαθέτουν 
αποδοτικά συστήµατα µε βάση 

την ειδική έκθεση του Ευρωπα-
ϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου µε 
τίτλο «Βιώσιµη χρήση των υδά-
των στη γεωργία: πιθανότερο τα 
κονδύλια της ΚΑΠ να ευνοούν 
τη µεγαλύτερη παρά την αποδο-
τικότερη χρήση νερού». Ωστό-
σο, η χώρα µας προβάλλοντας 
το ζήτηµα εξασφάλισης της ε-
πισιτιστικής επάρκειας, θα προ-
σπαθήσει να δικαιολογήσει µία 
σειρά από αποφάσεις.

Όπως ήδη έχει γράψει η Agrenda, 
στο καλαµπόκι για παράδειγµα 
αναµένεται να τεθούν περιορι-
σµοί σχετικά µε την καταβολή 
της σε περιοχές που είναι ευ-
πρόσβλητες στα νιτρικά και η 
ποιότητα/ποσότητα νερού εί-
ναι κακή µε βάση τα Σχέδια ∆ι-
αχείρισης των Λεκανών Απορ-
ροής Ποταµών των Υδατικών 
∆ιαµερισµάτων. 

Όπως και να έχει η ελληνική 
αντιπροσωπεία που θα βρεθεί 
στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου 
για το συµβούλιο υπουργών Γε-
ωργίας, θα παρουσιάσει εκεί σε 
διµερή συνάντηση µε τις αρµό-
διες ευρωπαϊκές αρχές το τελι-
κό αναµορφωµένο σχέδιο για 
τις συνδεδεµένες µε στόχο να 
λάβει το «πράσινο φως». 

Μεγαλύτερες 
ενισχύσεις σε 
νησιά, Δυτική 
Μακεδονία

Το πρασίνισμα ξεκλειδώνει 
τη λήψη των συνδεδεμένων 

«Το Σύµφωνο Συνεργασίας έρχεται 
σε συνέχεια της µεγάλης επιτυχίας 
της Ελλάδας, που πρώτη κατάφερε 

να λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το Πρόγραµµα ∆ίκαιης 

 Μετάβασης ύψους 1,6 δισ. ευρώ», 
δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Το υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
βραβεύτηκε στο 
4ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο 
Ελληνικής 
Γαστρονοµίας. 

Στόχος να συνδεθεί ο πρωτογενής τοµέας µε τη 
γαστρονοµία, την επιχειρηµατικότητα και τον τουρισµό 

Την ανάγκη σύνδεσης του πρωτογενούς τοµέα µε τον χώρο της 
γαστρονοµίας, την επιχειρηµατικότητα και τον τουρισµό «για να κερδίσει η 
ελληνική γαστρονοµία και τα ελληνικά προϊόντα τη θέση που τους αξίζουν 
στον παγκόσµιο διατροφικό χάρτη» υπογράµµισε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, κατά το 4ο Παγκόσµιο Συνέδριο 
Ελληνικής Γαστρονοµίας, όπου και βραβεύτηκε από τον πρόεδρο του 
Οργανισµού, Φίλιππο Κούτρα. «Χρέος δικό µας, ως πολιτεία, είναι να 
ενισχύσουµε την προσπάθειά σας για σύνδεση της παραγωγής, της 
επιχειρηµατικότητας στο χώρο της γαστρονοµίας και του τουρισµού µε 
στόχο τη διεθνοποίησή της. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια µπορούν 
να δηµιουργηθούν δοµές εξωστρέφειας και προβολής της χώρας µας 
σε ολόκληρο τον κόσµο», είπε ο κ. Γεωργαντάς και προσέθεσε ότι 
«Προτεραιότητά µας ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να κερδίσει 
η ελληνική γαστρονοµία και τα ελληνικά προϊόντα τη θέση που τους 
αξίζουν στον παγκόσµιο διατροφικό χάρτη, εντείνοντας τους ελέγχους 
στην αγορά για την προστασία των προϊόντων της ελληνικής γης».

Εκκρεµότητες
Η χώρα µας, προβάλ-

λοντας το ζήτηµα 
εξασφάλισης της 

επισιτιστικής επάρ-
κειας, θα προσπαθήσει 
να δικαιολογήσει µία 
σειρά από αποφάσεις



Μουδιασµένη δείχνει τα τελευταία 
24ωρα η ευρωπαϊκή αγορά σκλη-
ρού σίτου, αφού έπειτα από τη δυ-
νατή διόρθωση της προηγούµενης 
εβδοµάδας, παραγωγοί, συνεταιρι-
στικές οργανώσεις αλλά και µετα-
ποίηση επιχείρησαν να φρενάρουν 
µια δροµολογούµενη περαιτέρω πτώ-
ση την οποία επιδιώκει το εµπόριο. 

Αν και τα δεδοµένα της παραγω-
γής σε Ελλάδα και Ιταλία δεν είναι 
ενθαρρυντικά όσον αφορά τις δια-
θεσιµότητες, ειδικά σε υψηλής ποι-
ότητας σκληρό σιτάρι, η κόπωση 
στην αγορά και οι προσδοκίες για 
µια δυναµική επιστροφή του Κα-
ναδά στις διεθνείς αγορές από το 
φθινόπωρο, έχουν αλλάξει τα δε-
δοµένα στην αγορά. 

Ενδεικτικό του πολωµένου κλί-
µατος που επικρατεί στην ευρωπα-
ϊκή αγορά είναι η εξέλιξη που έρ-
χεται από την Ιταλία, η οποία θέ-
λει τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
που συµµετέχουν στο εµπορικό όρ-
γανο της Φότζια να αποχωρούν τε-

λευταία στιγµή από τη συνεδρία-
ση της Τετάρτης 14 Ιουλίου, αφού 
µεσίτες και βιοµηχανία επιχείρη-
σαν µια δυναµική διόρθωση της 
τιµής του σκληρού σίτου προς τα 
500 ευρώ ο τόνος. Πρόκειται για 
µια µείωση της τιµής για την πρώ-
τη ποιότητα σκληρού σίτου της τά-
ξης των 62 ευρώ ο τόνος, σε µια 
συνεδρίαση που αν δεν είχε δια-
κοπεί θα έριχνε κάτω από τα 500 
ευρώ την τιµή για τη δεύτερη ποι-
ότητα σκληρού σίτου. 

Συνεπώς, η πρώτη ποιότητα σκλη-
ρού σίτου µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% 
τιµή αποθήκης εµπόρου παραµένει 

«στα χαρτιά» στα 557 µε 562 ευρώο τό-
νος, ενώ η δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% αναγράφει τιµή απο-
θήκης εµπόρου 547 µε 550 ευρώ ο τό-
νος. Υπενθυµίζεται ότι οι τιµές αυτές, 
που διαµορφώθηκαν στις 6 Ιουλίου, 
προκύπτουν έπειτα από πτώση 18 ευ-
ρώ ο τόνος για την πρώτη ποιότητα και 
23 ευρώ για την δεύτερη συγκριτικά 
µε τις τιµές µε τις οποίες άνοιξε η φε-
τινή εµπορική περίοδος στη γειτονι-
κή Ιταλία πριν από τρεις εβδοµάδες. 

Πάντως στη φυσική αγορά της Ιτα-
λίας έχει περάσει η γραµµή της πτώ-
σης µε τον ειδικό Τύπο εκεί, να προ-
εξοφλεί ότι είναι θέµα χρόνου να κα-
τέβει η τιµή στα 500 ευρώ, ίσως και 
λίγο παρακάτω. 

Άγονος ο διαγωνισµός Ορεστιάδας
Και στην ελληνική αγορά πάντως 

αναπτύχθηκαν επίµονες προσπάθει-
ες όχι µόνο φρεναρίσµατος στην πτώ-
ση των τιµών σκληρού σίτου αλλά και 

Μουδιασμένη αγορά
στο σκληρό εντός και εκτός 
Κλειστή Φότζια και άγονος διαγωνισμός Ορεστιάδας επιβεβαιώνουν την πτώση 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Iουλίου 2022Agrenda12



αντιστροφής του κλίµατος, µε επίκε-
ντρο την Ορεστιάδα. Εκεί, ο προγραµ-
µατισµένος για τις 12 Ιουλίου διαγωνι-
σµός της ΕΑΣ Ορεστιάδας για 24.000 
τόνους σκληρού σίτου κηρύχθηκε ά-
γονος. Οι προσφορές που έλαβε το δι-
οικητικό συµβούλιο της ΕΑΣ ξεκινού-
σαν από τα 42 λεπτά, µε υψηλότερη 
τα 43 λεπτά το κιλό. Για το µαλακό σι-
τάρι η υψηλότερη προσφορά ήταν τα 
32 λεπτά το κιλό.

Στις λεπτοµέρειες του διαγωνισµού, 
προσφορές κατέθεσαν τέσσερεις επι-
χειρήσεις, η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ, οι Μύλοι Σό-
γιας, Ο Βουλγαράκης και οι Αφοί Μπα-
λούκα, αν και νωρίτερα είχε διαρρεύ-
σει πως είχαν εκφράσει ενδιαφέρον 
13 επιχειρήσεις. Επιπλέον, αν και ο δι-
αγωνισµός αφορούσε αρχικά 22.000 
τόνους, τελικά µαζεύτηκε µεγαλύτερη 
ποσότητα, κοντά στους 24.000 τόνους. 
Πλέον θα συγκλιθεί το ∆Σ της Ένωσης 
ώστε να συναποφασιστεί πότε θα είναι 
πιο πρόσφορη για τα συµφέροντα των 
µελών η επανάληψη της διαδικασίας.

Καταλύτης ενός νέου κύµατος διόρθωσης στη διεθνή 
αγορά βάµβακος ήταν δύο απανωτές εκθέσεις του 
αµερικανικού υπουργείου γεωργίας, µε τις οποίες 
περιορίζονται οι προοπτικές της κατανάλωσης στη 
νέα εµπορική περίοδο κατά 2 εκατ. δέµατα. Η αγο-
ρά αντέδρασε στο ψαλίδισµα της κατανάλωσης της 
τάξης των 2 εκατ. δεµάτων έναντι των εκτιµήσεων 
Ιουνίου, µε ένα limit down το βράδυ της περασµέ-
νης Τρίτης 12 Ιουλίου, µε την εβδοµάδα να κλείνει 
στη ζώνη των 86 σεντς ανά λίµπρα για τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου 2022. Να σηµειωθεί ότι τις ηµέρες που 
προηγήθηκαν των εκθέσεων, η αγορά δοκίµασε µια 
ανοδική αντίδραση που είδε τις τιµές να σκαρφαλώ-
νουν στα 92 µε 93 σεντς. Στα νέα επίπεδα τιµών, η 
τιµή προπώλησης που προσφέρουν τα εγχώρια εκ-
κοκκιστήρια έπεσε από τα 70 λεπτά το κιλό, µε την 
τελευταία προσφορά να αφορά σε 69,41 λεπτά από 
τον Μάρκου. Οι εκθέσεις του USDA υπολογίζουν στα 
120 εκατ. δέµατα τη ζήτηση για το βαµβάκι από 125 
εκατ. δέµατα µέχρι τον περασµένο Μάρτιο και 122 ε-
κατ. δέµατα τον Ιούνιο. Ουσιαστικά, το µοναδικό α-
νάχωµα στη διόρθωση της αγοράς βάµβακος µέχρι 
και την περασµένη εβδοµάδα ήταν τα ισχυρά θεµε-
λιώδη, τα οποία αποδυναµώθηκαν κάπως µετά τις 
τελευταίες εκτιµήσεις, ωστόσο όπως περιγράφουν 
αναλυτές, ακόµα είναι νωρίς και η αµερικανική σο-
δειά που ήδη εµφανίζεται σηµαντικά χτυπηµένη από 
τον καιρό, θα µπορούσε να δει νέες  υποβαθµίσεις. 

Σ’ αυτή τη συγκυρία, το µόνο που υποστηρίζει την 
τιµή του σύσπορου βαµβακιού στην ελληνική αγορά 
είναι το ισχυρότερο δολάριο της τελευταίας 20ετίας 
έναντι του ευρώ. Συγκεκριµένα, ένα ευρώ αγόραζε 
κάτι λιγότερο από 1 δολάριο στα µέσα της προηγού-
µενης εβδοµάδας, µε το αµερικανικό συνάλλαγµα 
να αποτελεί πλέον το ακριβότερο νόµισµα του κό-
σµου σύµφωνα µε τους αναλυτές, σε µια εξέλιξη που 
έρχεται να λειτουργήσει ως δίκοπο µαχαίρι για τις ι-
σορροπίες στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων.

Συχνά οι άνθρωποι αντιµετώπιζαν ένα ασθενέστε-
ρο ευρώ ως µια καλή περίπτωση για τις δυνατότη-
τες των εξαγωγών. Στην περίπτωση του βαµβακιού, 
µε τις σηµερινές ισοτιµίες, η τιµή του σύσπορου που 
πληρώνονται οι Έλληνες αγρότες ενισχύεται κατά 
15 µε 17% συγκριτικά µε τις τιµές που θα πλήρωνε 
η αγορά αν τα δύο νοµίσµατα διατηρούσαν την περ-

σινή τους ισοτιµία, κοντά στα 1,17 ευρώ. Πιο απλά, 
τα 71 λεπτά που προσφέρονται σήµερα για προπώ-
ληση σύσπορου, πέρυσι θα ήταν 60 µε 61 λεπτά.

Αυτή είναι η µια όψη του νοµίσµατος, µε την άλλη 
να είναι αυτή για την οποία ανησυχεί περισσότερο 
η ΕΚΤ και οι επενδυτές. Έχει να κάνει µε το φαινό-
µενο του εισαγόµενου πληθωρισµού. Προϊόντα που 
εισάγονται στη ζώνη του ευρώ, αλλά αγοράζονται σε 
δολάρια, όπως το πετρέλαιο, φτάνουν σε τιµές ακό-
µα πιο φουσκωµένες από αυτές που ήδη υπαγορεύ-
ουν οι πληθωριστικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Σ’ αυτό οφείλεται εν µέρει και το γεγονός ότι αν 
και το brent υποχώρησε ακόµα κάτω από τα 100 
δολάρια το βαρέλι την περασµένη εβδοµάδα, η τι-
µή στην αντλία απέχει ελάχιστα από τις τιµές που 
έγραφαν οι πίνακες των πρατηρίων την περίοδο 
που το βαρέλι κινούταν στη ζώνη των 120 δολαρί-
ων πριν ένα µήνα ενώ είναι υψηλότερες από ότι τον 
περασµένο Μάρτιο όταν ακόµα η ισοτιµία ευρώ/
δολάριο ήταν στα 1,11 ευρώ και το βαρέλι στοίχι-
ζε επίσης περίπου 120 δολάρια. Οι  αναλυτές πλέ-
ον δεν θα ξαφνιάζονταν µε µια ισοτιµία κοντά στα 
0,95 µε 0,97 τις επόµενες εβδοµάδες. 

Νέα υποχώρηση 5% για το ευρώ στον ορίζοντα
Οι µετρήσεις της αµερικανικής τράπεζας Goldmam 

Sachs, δείχνουν ότι το ευρώ θα µπορούσε να υπο-
χωρήσει κατά ένα περαιτέρω 5% έναντι του δολα-
ρίου εάν οι προσδοκίες για την ανάπτυξη στην Ευ-
ρώπη µετακινηθούν προς το σενάριο της «σοβα-
ρής καθοδικής πορείας» µε πλήρη διακοπή των ρο-
ών ρωσικού φυσικού αερίου και τη σχετική παύση 
παραγωγής. Ωστόσο, η Goldman πιστεύει ότι η α-
γορά υπερβάλλει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα θα µπορούσε τελικά να ανταποκριθεί µε πιο 
δυναµική πολιτική δράση για να προφυλαχθεί α-
πό πιο σηµαντική υποτίµηση του ευρώ.

 Στο ίδιο µήκος κύµαντος κινούνται και οι προσ-
δοκίες του επενδυτικού οίκου Capital Economics, ό-
τι δηλαδή αναµένεται µια ήπια ύφεση στην ευρωζώ-
νη και όχι ένας οικονοµικός Αρµαγεδδώνας που θα 
οδηγηθεί από την έλλειψη φυσικού αερίου. Πιστεύ-
ει ότι η ΕΚΤ θα απογοητεύσει τους αισιόδοξους αλ-
λά θα βρει έναν τρόπο να αντιµετωπίσει προς το πα-
ρόν τα προβλήµατα των οµολόγων της περιφέρειας.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΕΣΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Συνέχεια πιέσεων στην αγορά βάμβακος 
με τις προπωλήσεις κάτω από 70 λεπτά

Ισχυρό δολάριο
Το µόνο που υποστηρίζει 
την τιµή του σύσπορου 

βαµβακιού στην ελληνική 
αγορά είναι το ισχυρότερο 

δολάριο της τελευταίας 
20ετίας έναντι του ευρώ 

Ισοτιµία
Με τις σηµερινές ισοτιµίες, 

η τιµή του σύσπορου που 
πληρώνονται οι Έλληνες 
αγρότες ενισχύεται κατά 
15 µε 17% συγκριτικά µε 
τις τιµές που θα πλήρωνε 

η αγορά αν τα δύο 
νοµίσµατα διατηρούσαν 

την περσινή τους ισοτιµία, 
κοντά στα 1,17 ευρώ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

 �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ�
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ�

450

562

455 86

120

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

69,40
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



Δύο απειλές 
στην καρπουζιά
Συνδυασμένη καταπολέμηση 
για το ωίδιο και την αλτενάρια 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Έναρξη των προσβολών ω-
ίδιου στις καλλιέργειες µε 
καρπουζιές διαπιστώθηκε 
στους νοµούς Καρδίτσας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων, 
ενώ αναµένονται προσβο-
λές το επόµενο χρονικό δι-
άστηµα και στις πιο όψιµες 
όπως αναφέρουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Η ασθένεια προκα-
λείται από δύο µύκητες, τον 
Erysiphe cichoracacearum και 
τον Sphaerotheca fuliginea, 
ενώ είναι ευρέως διαδεδοµέ-
νη τόσο στους αγρούς όσο 
και στα θερµοκήπια. 

Τα συµπτώµατα προσβο-
λής από τους δύο µύκητες 
είναι πανοµοιότυπα και χα-
ρακτηρίζονται από αρχικά 

µικρές, κίτρινες κηλίδες µε 
λευκή εξάνθηση σε φύλλα, 
στέλεχος, µίσχους, καρπούς 
και έλικες. Σε εξέλιξη της α-
σθένειας η εξάνθιση γίνε-
ται γκρι-λευκή και µοιάζει 
µε «µούχλα» στο πάνω µέ-
ρος της φυλλικής επιφάνει-
ας, στους µίσχους και ακό-
µα και στους βλαστούς των 
µολυσµένων φυτών. 

Αποτέλεσµα της προσβο-
λής είναι συνήθως η χρωµα-
τική µεταµόρφωση της πρά-
σινης επιφάνειας σε καστα-

νή και η σταδιακή νέκρωσή 
της. Οι γεωπόνοι από το Βό-
λο σηµειώνουν πως η άρι-
στη θερµοκρασία ανάπτυ-
ξης είναι οι 25 µε 26οC. Για 
την αντιµετώπιση της ασθέ-
νειας, συστήνεται ψεκασµός 
µόνο µετά τη διαπίστωση της 
προσβολής από το παθογό-
νο µύκητα, κάνοντας χρήση 
επιτρεπόµενων και εγκεκρι-
µένων σκευασµάτων.  

Αποφύλλωση 
λόγω αλτερνάριας

Εν τω µεταξύ, την εµφάνι-
ση της έκανε η αλτερνάρια 
στις καλλιέργειες µε καρ-
πουζιές που υπάγονται της 
ευθύνης του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Ο µύκητας Alternaria 
cucumerina µολύνει κυρί-
ως τα φύλλα και µπορεί να 
οδηγήσει σε αποφύλλωση, 

η οποία µε τη σειρά της ο-
δηγεί σε µείωση της φωτο-
συνθετικής ικανότητας και 
την πρόωρη ωρίµανση των 
καρπών. Επισηµαίνεται πως 
ο µύκητας µπορεί να επιβι-
ώσει και σαπροφυτικά πολ-
λές φορές για περισσότερο 
από ένα έτος. 

Η ασθένεια ευνοείται κά-
τω από συνθήκες υψηλής υ-
γρασίας µετά από βροχή και 
µέση θερµοκρασία 23-28οC. 
Σηµειώνεται πως η παρου-
σία ελεύθερου νερού στα 
φύλλα από δροσιά ή άκαι-
ρες βροχοπτώσεις είναι κα-
θοριστική για την ανάπτυξη 
της ασθένειας. Για την αντι-
µετώπισή της οι γεωπόνοι α-
πό το Βόλο προτείνουν ψε-
κασµό µε εγκεκριµένα φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµα-
τα και σε συνδυασµό µε την 
καταπολέµηση του ωίδιου.

Σηµάδια τετράνυχου στις πεπονιές του θεσσαλικού κάµπου
Συνεχίζεται η εµφάνιση του τετράνυχου (Tetranychus urticae) στις 
καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στους νοµούς Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας, µε τις θερµές συνθήκες 
που επικρατούν την εποχή αυτή να ευνοούν την ανάπτυξή του, όπως 
επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Να 
σηµειωθεί πως η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο 

χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση των καλλιεργειών 
από τους παραγωγούς. Επίσης, οι ειδικοί επιµένουν ότι η επέµβαση ενάντια στο 
τετράνυχο είναι αναγκαία µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/
φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Εξίσου ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για την 
ανάπτυξη των πληθυσµών θρίπα στις πεπονιές, οι οποίοι προκαλούν κυρίως 
ζηµιά δευτερογενώς, καθώς είναι φορείς ιώσεων. Οι γεωπόνοι από το Βόλο 
συνιστούν ψεκασµό µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα όταν οι πληθυσµοί θρίπα ξεπεράσουν το οικονοµικό όριο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καλοκαίρι
Οι άκαιρες βροχοπτώσεις 

το καλοκαίρι ευνοούν 
την ανάπτυξη της 

αλτενάριας

Καρπόκαψα στη µηλιά
Από τα δεδοµένα των συλλήψεων στις 
παγίδες του νοµού Σερρών, η πτήση 
της καρπόκαψας (Cydia pomonella)  
εµφανίζει σηµαντική αύξηση το πρώτο 
δεκαήµερο του Ιουλίου, ενώ και στις 
περιοχές του νοµού ∆ράµας η πτήση 
του εντόµου συνεχίζεται µε σηµαντικούς 
πληθυσµούς όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας. Για µείωση 
του κρίσιµου πληθυσµού του εντόµου, 
οι γεωπόνοι συνιστούν να γίνει ένας 
επαναληπτικός ψεκασµός, ιδιαίτερα σε 
οπωρώνες µηλοειδών και καρυδιάς µε 
βεβαρηµένο ιστορικό προσβολών, αλλά 
και όπου δεν πραγµατοποιήθηκε ο 
πρώτος ψεκασµός. Σηµειώνεται πως 
οι ψεκασµοί πρέπει να είναι επιµεληµένοι 
µε διαβροχή όλης της φυλλικής 
επιφάνειας ιδιαίτερα στα ψηλά 
τµήµατα των δέντρων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Trooper 9,5 WG, 
Mavrik Aquaflow
BAYER Hellas: Decis Evo 25EW, Decis 
Expert 100EC
CORTEVA: Exalt 25 SC
FMC Hellas: Coragen 20 SC, Simin 
2.5 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Carnadine 20SL, 
Kaiso Sorbie 5EG
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC, Phosmetar 
50 WP.

Tuta Αbsoluta στη ντοµάτα
Ευκαιρίες για αύξηση του πληθυσµού 
της βρίσκει η Tuta Absoluta από τις 
αρχές Ιουλίου στις καλλιέργειες 
υπαίθριας ντοµάτας στο θεσσαλικό κάµπο, 
αλλά και στη Φθιώτιδα, όπως 
ενηµερώνουν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ 
Βόλου. Ειδικότερα, η πτήση του 
καταστροφικού λεπιδόπτερου στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι 
πληθυσµοί της Tuta στις καλλιέργειες 
είναι ανησυχητικά υψηλοί, ενώ 
παρατηρούνται προσβολές τόσο στα 
φύλλα όσο και στους καρπούς των 
φυτών. Παρά το ύψος της καταστροφής 
που δύναται να προκαλέσει το έντοµο, 
οι ειδικοί συνιστούν να γίνουν επεµβάσεις 
µε εντοµοκτόνα µόνο όταν διαπιστωθεί 
προσβολή και όχι προληπτικά, ώστε να 
µην σηµειωθούν φαινόµενα ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Ampligo ZC
CORTEVA: Delegate 250 WG
FMC Hellas: Altacor 35 WG, Steward 
30WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Azatin EC, Costar 
WG
UPL-LTD: Amcobac WP. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Iουλίου 2022Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ



Agrenda 15ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Iουλίου 2022

∆εκέµβριος 2022
Στην 1η πρόσκληση 

της Απονιτροποίησης 
εντάχθηκαν 4.200 
δικαιούχοι και οι 
δεσµεύσεις τους 

λήγουν τον ∆εκέµβριο 
του 2022

To 60άρι της αμειψισποράς 
γίνεται 20 ευρώ στη νέα ΚΑΠ 
Την κατάργηση της Απονιτροποίησης απαλύνει κάπως το πρασίνισμα

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Tα 60 ευρώ το στρέµµα της αγρα-
νάπαυσης και αµειψισποράς θα 
«χαιρετήσουν» οι δικαιούχοι του 
προγράµµατος Απονιτροποίησης 
στα τέλη του έτους, οπότε και τε-
λειώνουν οι δεσµεύσεις τους, κα-
θώς νέα πρόσκληση δεν προβλέ-
πεται στα πλαίσια της επερχόµενης 
ΚΑΠ. Οι 8.000 «τυχεροί» της περα-
σµένης πρόσκλησης από την άλλη 
θα λαµβάνουν το πριµ για µία διε-
τία και µετά επίσης θα βρεθούν ε-
κτός προγράµµατος. Για παρόµοι-
ες ενέργειες τώρα, οι αποζηµιώσεις 
θα παρέχονται από το νέο πρασίνι-
σµα, µε βάση το ποσοστό της αγρο-
τικής γης που µπαίνει σε αµειψισπο-
ρά και τη συνολική έκταση. Συγκε-
κριµένα οι ενισχύσεις σε βαµβάκι 
και καλαµπόκι θα έχουν ως εξής:

Βαµβάκι
 Μέση αποζηµίωση για ζώνη οι-

κολογικής εστίασης 5% (αγρανάπαυ-
ση, αµειψισπορά) σε αγροτεµάχια 
µε βαµβάκι υπολογίζεται σε 10 ευ-
ρώ το στρέµµα

 Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε εκµε-
ταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη 
έκταση άνω των 100 στρεµµάτων, 
20 ευρώ το στρέµµα.

 Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε εκ-
µεταλλεύσεις που διαθέτουν αρό-
σιµη έκταση µέχρι 100 στρέµµατα, 
19,8 ευρώ το στρέµµα

Καλαµπόκι
 Μέση αποζηµίωση για ζώνη οι-

κολογικής εστίασης 5% (αγρανάπαυ-
ση, αµειψισπορά) σε αγροτεµάχια 
µε καλαµπόκι υπολογίζεται σε 5,7 
ευρώ το στρέµµα

 Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε εκµε-
ταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιµη 
έκταση άνω των 100 στρεµµάτων, 
6,8 ευρώ το στρέµµα.

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε εκ-
µεταλλεύσεις που διαθέτουν αρό-
σιµη έκταση µέχρι 100 στρέµµατα, 
11,4 ευρώ το στρέµµα

Από την άλλη καµία σχετική απο-
ζηµίωση δεν προβλέπεται για τους 
παραγωγούς ηλίανθου, όπως ισχύ-
ει στο πρόγραµµα της Απονιτροποί-

ησης. Τα παραπάνω ποσά δεν αφο-
ρούν προφανώς µόνο εκείνους που 
ακολουθούν σήµερα πρόγραµµα Α-
πονιτροποίησης και µπορούν να τα 
λάβουν κι άλλοι γεωργοί. 

Σηµειώνεται πως στην 1η πρό-
σκληση Απονιτροποίησης εντάχθη-
καν 4.200 δικαιούχοι και οι δεσµεύ-
σεις τους λήγουν τον ∆εκέµβριο του 
2022. Οι 7.957 δικαιούχοι της δεύτε-
ρης πρόσκλησης (ανακοινώθηκαν τα 
επίσηµα αποτελέσµατα στις 7 Ιουλί-
ου) έχουν διετείς δεσµεύσεις οι οποί-
ες λήγουν τον Φεβρουάριο του 2024.

Η µέση αποζηµίωση για αγρανάπαυση ή αµειψισπορά σε αγροτεµάχια 
µε καλαµπόκι κυµαινεται από τα 5,7 έως τα 11,4 ευρώ ανά στρέµµα. 
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Επιδότηση 
για γεωργούς 
νεαρής ηλικίας
Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ετησίως σε 
δικαιούχους του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση να είναι 
νέοι/-ες γεωργοί. Για τους σκοπούς 
του εν λόγω καθεστώτος, ως γεωργοί 
νεαρής ηλικίας, µε πρώτη υποβολή 
ΟΣ∆Ε για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης το 2022 νοούνται:
α. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον:

 δηµιουργούν για πρώτη φορά 
γεωργική εκµετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή

 έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της πρώτης υποβολής 
αίτησης για τη βασική ενίσχυση

 είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης.
Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 
2022, ως νέοι γεωργοί θεωρούνται:

 όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1982 
έως 31.12.2004

 το έτος έναρξης γεωργικής 
δραστηριότητας τους προσδιορίζεται 
από το έτος 2017 και µετά.
β. Τα Νοµικά Πρόσωπα (ή Ιερές 
Μονές), εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Το νοµικό πρόσωπο δικαιούται 
βασικής ενίσχυσης και έχει 
ενεργοποιήσει δικαιώµατα ενίσχυσης 
ή δηλώσει επιλέξιµα εκτάρια.

 Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που συµµετέχουν στο 
κεφάλαιο και τη διαχείριση νοµικού 
προσώπου είναι νέος γεωργός:
i.γεννήθηκε από 01.01.1982 έως 
31.12.2004.
ii.το έτος έναρξης γεωργικής 
δραστηριότητας του ταυτίζεται µε το 
έτος έναρξης καθηκόντων στο Νοµικό 
Πρόσωπο, από το έτος 2017 και µετά.
iii.ασκεί αποτελεσµατικό και 
µακροχρόνιο έλεγχο επί του νοµικού 
προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις 
που σχετίζονται µε τη διαχείριση, τα 
κέρδη και τους χρηµατοοικονοµικούς 
για κάθε έτος υποβολής αίτησης 
ενίσχυσης από το νοµικό πρόσωπο 
στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών 
νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά 
είτε από κοινού µε άλλους γεωργούς. 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το γεγονός πως οι φετινές µετα-
βιβάσεις δικαιωµάτων θα επηρε-
άσουν τις επιδοτήσεις που έχουν 
λαµβάνειν οι παραγωγοί στο ξε-
κίνηµα της νέας ΚΑΠ, επισηµαί-
νει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχετική τρο-
ποποιητική εγκύκλιο. 

Ωστόσο, καθώς είναι άγνωστο 
το πώς θα επηρεαστούν οι επιδο-
τήσεις αυτών των παραγωγών 
(µείωση/αύξηση δικαιωµάτων, 
δηµοσιονοµικά όρια, ορισµός ε-
νεργού αγρότη), δεδοµένου ότι 
δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί 
το σχέδιο, καλούνται οι ίδιοι να ο-
ριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους 
έως τις 25 Ιουλίου µε δική τους 
ευθύνη. Τι σηµαίνει µε απλά λό-
για αυτό; Σηµαίνει για παράδειγ-
µα ότι µπορεί η χώρα µας να επι-
λέξει έναν ορισµό για τον ενεργό 
αγρότη που πετάει εκτός κάποιον 
που σήµερα αγόρασε δικαιώµα-
τα βασικής ενίσχυσης. 

Συγκεκριµένα η σχετική τροπο-
ποιητική αναφέρει τα εξής: 

«1. Η αξία των ∆ικαιωµάτων Βα-
σικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ) δεν είναι ο-
ριστική. Η αξία των ∆ΒΕ οριστικο-
ποιείται µετά την ολοκλήρωση της 
επεξεργασία τους αλλά και τη δια-
σφάλιση της τήρησης του εθνικού 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης κάθε έτους σύµ-

φωνα µε το άρθρο 22(5) του Καν. 
ΕΕ 1307/2013, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, µε ενδεχόµενη εφαρ-
µογή γραµµικής µείωσης ή αύξη-
σης της αξίας των ∆ΒΕ. Ειδικά για 
το έτος 2022, η µοναδιαία αξία των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-
12-2021, προσαρµόζεται σύµφω-
να µε τους όρους της σύγκλισης ό-
πως προβλέπονται στο µεταβατικό 
κανονισµό (ΕΕ) 2220/2020 και τις 
εθνικές µας επιλογές . Επιπλέον ει-
δικά για το έτος ενίσχυσης 2022 θα 
εφαρµοστεί γραµµική µείωση της 
αξίας όλων των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης ύψους έως 2,5%, για 
την κάλυψη των περιπτώσεων χο-
ρήγησης δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικί-
ας και σε γεωργούς που αρχίζουν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα.

2. Στο πλαίσιο του κανονισµού 
2021/2115 δεν έχει οριστικοποι-
ηθεί και εγκριθεί το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 της χώ-
ρας µας γι’ αυτό το λόγο και δεν έ-
χουν εκδοθεί οι διατάξεις µε τις λε-
πτοµέρειες εφαρµογής. Ως εκ τού-
του οι µεταβιβάσεις ∆ικαιωµάτων 
Βασικής Ενίσχυσης, ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις παρεµβάσεις στα 
πλαίσια εφαρµογής του Στρατη-
γικού Σχεδίου. Για το λόγο αυτό οι 
αιτήσεις µεταβιβάσεων ∆ΒΕ 2022 
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των 
παραγωγών».

Οι όροι για τη φετινή κατανοµή 
του Εθνικού Αποθέµατος

Την ίδια ώρα o ΟΠΕΚΕΠΕ µε 
µία άλλη εγκύκλιο, γνωστοποιεί 
τους όρους µε τους οποίους φέτος 
θα µοιραστεί το Εθνικό Απόθεµα

Αναλυτικότερα, δικαιούχοι είναι:
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας, δη-

λαδή είναι γεννηµένοι έως και τις 
31/12/2004

2. Νεοεισερχόµενοι γεωργοί ό-
πως περιγράφονται παρακάτω: 

 Τα φυσικά πρόσωπα που άρ-
χισαν τη γεωργική τους δραστη-
ριότητα µεταξύ των ετών 2020- 
2022 και κατά τα πέντε έτη που 
προηγούνται της έναρξης γεωρ-
γικής δραστηριότητας, δεν άσκη-
σαν γεωργική δραστηριότητα στο 
όνοµά τους και υπ’ ευθύνη τους 
ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο 
που ασκούσε γεωργική δραστη-
ριότητα και είναι ενήλικοι, δηλα-
δή είναι γεννηµένοι έως και τις 
31/12/2004.

 Νοµικά πρόσωπα που αρχί-
ζουν τη γεωργική τους δραστηρι-
ότητα από το έτος 2020 και µετά 
και κατά τα πέντε έτη που προ-
ηγούνται της έναρξης γεωργι-
κής δραστηριότητας, δεν άσκη-
σαν γεωργική δραστηριότητα 
στο όνοµά τους και υπ’ ευθύνη 
τους ούτε ήλεγχαν άλλο νοµικό 
πρόσωπο που ασκούσε γεωργι-
κή δραστηριότητα και το φυσικό 
πρόσωπο (οικονοµικός διαχειρι-
στής) που συµµετέχει στο κεφά-
λαιο και στη διαχείριση του νο-
µικού προσώπου είναι νεοεισερ-
χόµενος γεωργός [...].

Επισηµαίνεται ότι δεν κρίνονται 
δικαιούχοι εθνικού αποθέµατος 
έτους 2022 γεωργοί νεαρής ηλι-
κίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γε-
ωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει 
δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ή 
αύξηση της µοναδιαίας αξίας των 
δικαιωµάτων τους στον περιφερει-
ακό µέσο όρο του εθνικού αποθέ-
µατος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογα-
ριασµό κάποιου ΝΠ (ως διαχειρι-
στές/-στριες) από το εθνικό από-
θεµα το έτος 2015 ή 2017 - 2021.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάµει δι-
καιούχοι εθνικού αποθέµατος 
2022 είναι γεωργοί νεαρής ηλι-
κίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωρ-
γοί που κατείχαν µόνο µισθωµέ-
να δικαιώµατα το 2015.

Γραµµική µείωση
Για το έτος ενίσχυσης 
2022 θα εφαρµοστεί 

γραµµική µείωση 
της αξίας όλων των 

δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης έως 2,5%

Έως 25 
δικαιώµατα 

Η ενίσχυση νεαρών 
χορηγείται µέχρι 

ανώτατου ορίου 25 
δικαιωµάτων για 

κάθε δικαιούχο και 
για πέντε έτη από το 

πρώτο ΟΣ∆Ε

Οι φετινές μεταβιβάσεις
επηρεάζουν ενισχύσεις του ‘23
Οι αγρότες καλούνται να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους έως 25/7 με δική τους ευθύνη
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Ανατιμήσεις σε ενέργεια και εξοπλισμό

Διαφορά 25% ανάμεσα 
σε εγκεκριμένες δαπάνες 
και τις τελικές τιμές 
που πληρώνει ο αγρότης  

 Ανατροπές στα πλάνα των δικαιούχων επενδυτικών Μέτρων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ζητούν 
πίστωση χρόνου για την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χάσµα που κυµαίνεται µεταξύ 20-
25% σε σχέση µε τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό και της τελικής τι-
µής που καλείται να αγοράσει ο δι-
καιούχος τα αγροτικά µηχανήµατα, 
προκύπτει σύµφωνα µε παράγοντες 
της αγοράς για το πρόγραµµα Σχεδί-
ων Βελτίωσης. Το ζήτηµα ανατιµολό-
γησης σε ενέργεια, εργατικά και ε-
ξοπλισµό αντιµετωπίζουν και οι δι-
καιούχοι στη Μεταποίηση που βλέ-
πουν τον επενδυτικό τους φάκελο να 
«φουσκώνει» µέρα µε τη µέρα, ενώ 
οι πληθωριστικές πιέσεις αναµένε-
ται να ανατρέψουν και τα πλάνα ε-
κείνων που θα εγκριθούν στα πλαί-
σια του Μέτρου άρδευσης. 

«Προφανώς µετά από 3-4 χρόνια 
που δώσαµε εµείς τις προσφορές οι 
τιµές έχουν αλλάξει. Αυτές τότε ήταν 
από τις κανονικές συνθήκες. Πλέον 
µε όλα αυτά που έχουν γίνει, το χά-
σµα εγκεκριµένης και τελικής τιµής 
είναι πολύ µεγάλο», αναφέρει στην 
Agrenda πηγή από τον χώρο των µη-
χανηµάτων λέγοντας πως έτσι «είτε 
ο αγρότης καταλήγει να λαµβάνει 
τεχνικά µικρότερο ποσοστό ενίσχυ-
σης, είτε έρχεται σε αντιπαράθεση 
µε τον προµηθευτή ζητώντας να α-
γοράσει µε τις τιµές που ίσχυαν την 
ηµέρα που υπέβαλε τον φάκελο ε-
νίσχυσης». 

Πηγές πάντως από τον χώρο των 
µελετητών αναφέρουν ότι ναι µεν η 
κατάσταση έχει ανατραπεί σε σχέση 
µε τα κόστη, αλλά οι περισσότεροι δεν 
κάνουν πίσω µε τη λογική «όσα πά-
ρω». Αυτή τη στιγµή πάντως το πρό-
βληµα είναι χρηµατοοικονοµικό. Οι 
αγρότες βρίσκονται εν µέσω καλλι-
εργητικής περιόδου και τώρα είναι η 
στιγµή που χρειάζονται ρευστότητα 
καθώς ξοδεύουν χρήµατα για εφό-

Συνεχίζονται οι πιέσεις για την έ-
νταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια 
Βελτίωσης καθώς παρά το γεγονός 
ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το 15,1% 
των επενδύσεων εφόσον δεν τηρή-
θηκε η διορία για το α’ αίτηµα πλη-
ρωµής, προς το παρόν δεν έχει δρο-
µολογηθεί καµία διαδικασία αποδέ-
σµευσης των ποσών.

Εφόσον µιλάµε για ένα ποσό της 
τάξεως των 616 εκατ. ευρώ στο σύνο-
λό του, αυτό το 15% αντιστοιχεί χον-
δρικά σε 90 εκατ. ευρώ τα οποία δύ-
ναται να αποδεσµευθούν . Αυτό που 
εκτιµάται είναι πως το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης θα περιµένει 
τουλάχιστον έως τις 30 Αυγούστου 
για να αποτιµήσει το πόσα τελικά 
σχέδια θα απενταχθούν. Η ηµερο-
µηνία αυτή έχει τεθεί ως διορία για 
αιτήµατα πληρωµής που αφορούν 
την επίτευξη υλοποίησης τουλάχι-
στον στο 20% του εγκεκριµένου σχε-
δίου, αλλιώς το έργο απεντάσσεται 
στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 
∆υτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πε-

λοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Από εκεί και πέρα, θα προκύψει 
και το τελικό ποσό που δύναται να 
αποδεσµευθεί και θα πρέπει να λη-
φθούν οι τελικές αποφάσεις για το 
αν θα πάνε αυτά τα κονδύλια στους 
επιλαχόντες, ή οι διαχειριστικές αρ-
χές θα προσπαθήσουν να µειώσουν 
τις δεσµεύσεις ποσών στα Μέτρα του 
ΠΑΑ που ούτως ή άλλως ξεπερνάνε 
το 100% των κονδυλίων που είναι δι-
αθέσιµα. Υπενθυµίζεται εδώ πως τον 

Το φθινόπωρο αποφάσεις για

δια, οπότε οι επενδύσεις σε εξοπλισµό 
και την κατασκευή υποδοµών µπαί-
νουν σε δεύτερη µοίρα. Εξού και οι α-
ντιδράσεις µελετητών και δικαιούχων 
για την υποχρέωση αιτήµατος πληρω-
µής στο 20% του εγκεκριµένου σχεδί-
ου έως τις 31 Αυγούστου. Σηµειώνεται 
εδώ πως είναι και κάποιοι που ακόµη 
δεν τα έχουν βρει µε τις τράπεζες για 
δανεισµό, κάνοντας όλο και πιο δύ-
σκολο το όλο εγχείρηµα υλοποίησης. 

Παράλληλα οι δικαιούχοι της Μετα-
ποίησης έχουν να αντιµετωπίσουν και 
το ζήτηµα της καθυστέρησης στις πλη-
ρωµές τους, µε το θέµα να φέρνουν µε 
ερώτησή τους στη Βουλή 40 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Όσον αφορά τώρα τα µελλοντικά 
προγράµµατα εκσυγχρονισµού αγρο-
τικού εξοπλισµού και µεταποίησης που 
θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Αναπτυξιακού Νό-
µου, το κρίσιµο είναι να είναι µικρό το 
διάστηµα µεταξύ κατάθεσης φακέλων 
και έγκρισης της επένδυσης ώστε να 
µην αντιµετωπιστούν παρόµοια προ-
βλήµατα. ∆ηλαδή, ο αρχικός προϋπο-
λογισµός να επαρκεί για να ολοκλη-
ρωθούν µε βάση τον αρχικό προγραµ-
µατισµό. Σηµειώνεται εδώ πως στα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης (όποτε και αν προκη-
ρυχθούν), θα αλλάξει ο πίνακας εύλο-
γου κόστους επενδύσεων µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές, σύµφωνα µε τις δια-
χειριστικές αρχές. 

Μέχρι 31 Αυγούστου
Αντιδράσεις µελετητών και 

δικαιούχων για την υποχρέωση 
αιτήµατος πληρωµής στο 20% 

του εγκεκριµένου σχεδίου 
έως τις 31 Αυγούστου

Εδώ και καιρό 
παρατηρείται 
παράλληλα µία 
αργοπορία στις 
παραδόσεις από 
τα εργοστάσια 
µηχανηµάτων. 
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Ρευστό
Οι αγρότες αυτή την περίοδο  
χρειάζονται ρευστότητα καθώς 
ξοδεύουν χρήµατα για εφόδια, 
οπότε οι επενδύσεις σε 
εξοπλισµό και την κατασκευή 
υποδοµών µπαίνουν προς το 
παρόν σε δεύτερη µοίρα.

Επενδύσεις
Το κρίσιµο είναι να είναι µικρό 
το διάστηµα µεταξύ κατάθεσης 
φακέλων και έγκρισης της 
επένδυσης, ούτως ώστε ο 
αρχικός προϋπολογισµός να 
επαρκεί για να ολοκληρωθούν 
οι επενδύσεις.

Αλλαγές
Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
(όποτε και αν προκηρυχθούν), 
θα αλλάξει ο πίνακας εύλογου 
κόστους επενδύσεων µε βάση 
τις τρέχουσες τιµές, σύµφωνα 
µε τις διαχειριστικές αρχές. 



επιλαχόντες

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σε 4 Περιφέρειες
έναρξη ενστάσεων 
Νέων Αγροτών
Ξεκίνησε η έκδοση των καταστά-
σεων µε την ένταξη πράξεων των 
Νέων Αγροτών, µε τη ∆υτική Μα-
κεδονία, τη Στερεά Ελλάδα (12 Ι-
ουλίου), τη Θεσσαλία (13 Ιουλί-
ου) και την Κ. Μακεδονίνα (14 Ι-
ουλίου) να δηµοσιεύουν πρώτες 
τις σχετικές αποφάσεις τους.  Μό-
νο σ’ αυτές τις περιφέρειες µπο-
ρούν να ξεκινήσουν οι ενστάσεις 
(το σύστηµα άνοιξε στις 13 Ιουλί-
ου). Στις άλλες περιφέρειες µέχρι 
στιγµής έχουν εκδοθεί τα «Απο-
τελέσµατα διοικητικού ελέγχου» 
τα οποία ήταν απαραίτητα για την 
εκκίνηση της διαδικασίας κατάθε-
σης συµπληρωµατικών δικαιολο-
γητικών (διακοπή εξωγεωργικής 
δραστηριότητας και αποδεικτικά 
ιδιοκτησίας). Σύµφωνα µε τις σχε-
τικές αποφάσεις: «Οι υποψήφιοι 
των οποίων οι αιτήσεις έχουν συ-
µπεριληφθεί στους πίνακες απο-
τελεσµάτων διοικητικού ελέγχου 
έχουν το δικαίωµα υποβολής εν-
δικοφανούς προσφυγής (ένστα-
σης) µε την έννοια του άρθρου 25 
του ν. 2690/1999, κατά της πα-
ρούσας. Η υποβολή των ενδικο-

φανών προσφυγών γίνεται ηλε-
κτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ µαζί µε 
οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών η-
µερών από την έκδοση της από-
φασης ένταξης πράξεων. Τα έγ-
γραφα υποβάλλονται σε µορφή 
pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται 
εκτός των προβλεπόµενων προθε-
σµιών δεν γίνονται παραδεκτές». 
Από αυτή τη διαδικασία θα γίνει 
και το τελικό ξεκαθάρισµα σχετικά 
µε τους αγρότες που δήλωσαν χα-
µηλής κάλυψης καλλιέργειες και 
λόγω αλλαγής της τυπικής από-
δοσης έµειναν εκτός του Μέτρου.  

∆ιορίες για τα επιπλέον 
δικαιολογητικά

Όσον αφορά την προσκόµιση 
των επιπλέον δικαιολογητικών, 
η διαδικασία έχει ξεκινήσει και η 
σχετική διορία έχει ως εξής:

 ∆υτική Μακεδονία: 17 Ιουλίου. 
 ∆υτική Ελλάδα: 20 Ιουλίου
 Κρήτη, Θεσσαλία: 21 Ιουλίου
 Κεντρική Μακεδονία: 23 Ι-

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

Ιουλίου
Η α’ δόση πληρωµής στις παρα-

πάνω περιφέρειες έχει προγραµ-
µατιστεί για τέλος Ιουλίου. Οι δι-
καιωµένοι των ενστάσεων θα πλη-
ρωθούν εντός του φθινοπώρου και 
πιθανότερα εντός του Οκτωβρίου. 

Από 19 Ιουλίου αιτήσεις   
για τον Αγροτουρισµό 
Για την Τρίτη 19 Ιουλίου µετατέθηκε 
η έναρξη των αιτήσεων για το 
πρόγραµµα Αγροτουρισµός του 
Ταµείου Ανάκαµψης, το οποίο 
επιδοτεί την ίδρυση και τον 
εκσυγχρονισµό καταλυµάτων τα 
οποία προσφέρουν διατροφή και 
προϊόντα αγροδιατροφής στους 
επισκέπτες, εντός του χώρου 
εγκατάστασης ή και στον τόπο 
παροχής υπηρεσιών βιωµατικού 
τουρισµού της επιχείρησης.
Το πρόγραµµα αυτό έχει ύψος 
49 εκατ. ευρώ και οι φάκελοι θα 
πρέπει να αφορούν επενδύσεις 
άνω των 500.000 ευρώ 
(µικροµεσαίες επιχειρήσεις), µε 
το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα 
µε την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ 
να ανέρχεται στο 50%. Οι πρώτες 
ύλες των προϊόντων αγροδιατροφής 
που θα προσφέρονται πρέπει να 
προέρχονται είτε από συµβολαιακή 
γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 
60% κατ’ έτος, είτε από 
καθετοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ 
ελάχιστον 60% κατ’ έτος, 
σύµφωνα µε την προκήρυξη. 

περασµένο Μάρτιο, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς είχε δει θετικά το ζήτηµα έντα-
ξης των επιλαχόντων, σύµφωνα του-
λάχιστον µε τα όσα είχε αναφέρει η 
πρόεδρος των επιλαχόντων Ελλάδας 
Μαρία Μπότη, που είχε συναντηθεί 
µαζί του. Όπως και να έχει πάντως, 
µιλάµε για επενδυτικούς φακέλους 
του 2017, και µένει να φανεί ποιος 
από τους επιλαχόντες θα είναι έτοι-
µος να υλοποίηση τελικά το πλάνο 
του και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Πρώτη δόση
Για το τέλος Ιουλίου έχει 
προγραµµατιστεί από τους 
αρµόδιους η πληρωµή της 
πρώτης δόσης των Νέων 
Αγροτών στις παραπάνω 

Περιφέρειες
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ταµείο Ανάκαµψης
Οι ηµεροµηνίες έναρξης των 
αιτήσεων έχουν ως εξής:
1. Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
18/07/2022 
2. Πράσινος αγροτουρισµός: 
19/07/2022
3. Γενετική Βελτίωση Ζώων: 
27/07/2022
4. Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: 31/08/2022
Όλες οι προκηρύξεις λήγουν 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2022.  

Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι
Έως τις 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.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Επιλέγοντας την Ιταλία για την παγκόσµια πα-
ρουσίαση των νέων γεωργικών παρελκοµέ-
νων που έρχονται, η Kverneland έδωσε µια 
πρώτη γεύση για τις καινοτοµίες που θα εισά-
γει σύντοµα στο χαρτοφυλάκιό της. 

Η νέα γενιά της µπροστινής χοάνης F-drill 
αναπτύχθηκε ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, α-
φού ο χρήστης µπορεί να τη χρησιµοποιή-
σει συνδυαστικά ως δοχεία σπόρων, τόσο µε 
τη σπαρτική Optima F όσο και µε τον καλλι-

εργητή Kultistrip. Σε σύνδεση µε την περι-
στροφική σβάρνα e-drill, η χοάνη φιλοξενεί 
τον επιπλέον σπόρο συνδυαστικής καλλιέρ-
γειας. Καλοκαίρι και φθινόπωρο, συνοδεύ-
ει µάλιστα τις δισκοσβάρνες για εργασία µε 
πλάτος από 3 έως και 6 µέτρα.

Καλλιεργητές Enduro T and Enduro Pro T 
µικρών απαιτήσεων

Τα συρόµενα µοντέλα Enduro T και Enduro 
Pro T, καλύπτουν τις ανάγκες των µεσαίας 
κλίµακας αγροτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν 
υψηλής ιπποδύναµης τρακτέρ, αφού οι καλ-

Παγκόσμια πρεμιέρα 
εξοπλισμού νέας 
γενιάς Kverneland
Μπροστινές χοάνες και σπαρτικές, καλλιεργητές και 
συστήματα τηλεμετρίας παρουσιάστηκαν στην Ιταλία

Κοπή χωρίς να 
βλάπτονται έντοµα

Ειδικοί στη γεωργική τε-
χνολογία και την οικολογία 
από τα Πανεπιστήµια 
Hohenheim και Tübingen 
συνεργάζονται µε την 
Claas για να δοκιµάσουν 
το σύστηµα βελτιστοποίη-
σης της κοπής InsectMow, 
µια ιδέα σχεδιασµένη να 
επιτρέπει σε περισσότερα 
έντοµα να επιβιώσουν 
εντός των χωραφιών.

Γράφουν ώρες τα 
ροµπότ στο χωράφι
Η γαλλική εταιρεία Naio 
Technologies γιόρτασε 
πρόσφατα τη 10η επέτειό 
της και κατέγραψε περισ-
σότερες από 60.000 
ώρες λειτουργίας υπό 
πραγµατικές συνθήκες µε 
τα ροµπότ. Το τελευταίο 
της επίτευγµα είναι το 
Orio, ένα αγροτικό ρο-
µπότ που σέβεται τη γη 
και δύναται να εκτελεί 
πολλαπλές εργασίες.

Νέο τρακτέρ 6H 
T-Tronic Landini
Αντιπροσωπεύοντας την 
ευελιξία και την άνεση, το 
νέο Landini 6H T-Tronic 
εισάγεται στην γκάµα των 
πολλαπλών λειτουργιών 
τρακτέρ υψηλής ιπποδύ-
ναµης. Η γκάµα προσφέ-
ρει δύο µοντέλα, και τα 
δύο µε κινητήρα F36 16 
βαλβίδων και 3,6 λίτρων: 
το 6-125H,που αποδίδει 
119 ίππους και το 6-135H 
των 127 ίππων. 

Καινοτόµα Jumbo 
της Pöttinger 
∆ιαθέσιµο από τον Αύ-
γουστο του 2022 θα κά-
νει η Pöttinger το νέο 
ηλεκτρονικό και ανέπαφο 
σύστηµα άξονα διεύθυν-
σης στα νέας της βαγόνια 

Περισσότερη 
δύναµη στις Activa
Οι θεριζοαλωνιστικές 
Activa της Massey 
Ferguson ανανεώνονται, 
µε τη σειρά τριών µοντέ-
λων να αποκτά 185, 226 
και 260 ίππους από τη 
νέα κορυφαία έκδοση. Η 
ισχύς αυτή προέρχεται 
από Stage V κινητήρα. Οι 
κύριες αλλαγές στην κα-
µπίνα περιλαµβάνουν νέο 
υποβραχιόνιο τοποθετηµέ-
νο στο κάθισµα, µε το τε-
λευταίο να διαθέτει ανάρ-
τηση, και ηλεκτρονικό 
έλεγχο του υδροστατικού 
κιβωτίου τριών ταχυτήτων.

Jumbo, αποτέλεσµα συ-
νεργασίας µε την ME 
Mobil Elektronik. Το σύ-
στηµα καταργεί τον µηχα-
νικό αισθητήρα γωνίας δι-
εύθυνσης µεταξύ του τρα-
κτέρ και του βαγονιού, 
ενώ δεν υπάρχουν επι-
πλέον απαιτήσεις για το 
τρακτέρ, όπως ένας πρό-
σθετος κοτσαδόρος K50 
για τη σύνδεση µιας µηχα-
νικής ράβδου διεύθυνσης.
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Πιο ακριβής 
ζιζανιοκτονία 
με καλλιεργητές 
της New Holland
Η New Holland έχει ήδη στην γκάµα καλλιεργητών µο-
ντέλα που ενσωµατώνουν αυτόµατη καθοδήγηση µε 
κάµερα, η οποία ανιχνεύει τις σειρές καλλιεργειών δι-
ακρίνοντάς τες από τα ζιζάνια και εστιάζοντας εκ νέου 
στη ζιζανιοκτονία, εάν είναι απαραίτητο.

Με τη νέα λύση οπτικής καθοδήγησης µέσω κάµε-
ρας για έλεγχο των ζιζανίων εξοπλίζει η New Holland 
οκτώ µοντέλα καλλιεργητών, από 8 έως 18 σειρές, µε 
αποστάσεις µεταξύ των σειρών 45, 50, 60 ή 75 εκ., σε 
πλαίσια 6,70 ή 9,90 µ. Τα µηχανήµατα είναι αναδι-
πλούµενα αντίστοιχα σε τρία και πέντε µέρη, ενώ ο έ-
λεγχος βάθους των στελεχών της τσάπας βασίζεται σε 
έναν τροχό ελέγχου ανά στοιχείο, επιπλέον των δύο 
τροχών µέτρησης στα άκρα του πλαισίου. Ο καλλιερ-
γητής SRC SmartSteer TM καθοδηγείται από µια οπτι-
κή κάµερα που ανιχνεύει τις χρωµατικές διαφορές µε-
ταξύ του εδάφους και των ζιζανίων, επιτρέποντας την 
παρακολούθηση της σειράς µε εξαιρετική ακρίβεια χά-
ρη στο εξίσουν ευφυές υδραυλικό σύστηµα.

Προαιρετικά, αυτές οι τσάπες έχουν πρόσβαση στο 
τµήµα αποκοπής, µε αυτόµατη και µεµονωµένη ανύ-
ψωση κάθε στοιχείου, διαχείριση Isobus, πίσω σβάρ-
νες ή στελέχη τσάπας τύπου Kress. Τα µοντέλα στις εκ-
δόσεις απόστασης µεταξύ των σειρών 60 ή 75 εκ. µπο-
ρούν επίσης να εξοπλιστούν µε πνευµατική σπαρτική 
για φύτευση σχετικών καλλιεργειών.

Προαιρετικός εξοπλισµός
Για το συγκεκριµένο µοντέλο, η εταιρεία διαθέτει αρ-

κετό προαιρετικό εξοπλισµό, όπως οπίσθια σβάρνα, 
που διευκολύνει την ανύψωση των ριζών των ζιζανί-
ων στην επιφάνεια του εδάφους, επιταχύνοντας έτσι 
την αποξήρανσή τους ή σύστηµα τσάπας που επιτρέ-
πει την επεξεργασία του χώρου µεταξύ των φυτών, για 
εξαιρετικό φινίρισµα εργασίας.

Κάθε τµήµα του καλλιεργητή SRC SmartSteerTM εί-
ναι τοποθετηµένο σε παραλληλόγραµµο, για να εξα-
σφαλιστεί η καλή παρακολούθηση του εδάφους και έ-
χουν τον δικό του έλεγχο βάθους, που επιτυγχάνεται 
µέσω ενός µεµονωµένου τροχού ελέγχου. ∆ύο τροχοί 
µέτρησης τοποθετηµένοι σε κάθε άκρο του µηχανήµα-
τος προσθέτουν και αυτοί την απαραίτητη σταθερότη-
τα του εργαλείου. Τα εργαλεία ζιζανιοκτονίας είναι ε-
ξοπλισµένα µε 5 δονούµενα δόντια (µοντέλα αποστά-
σεων 60-75 εκ.) ή 3 δόντια VCO (µοντέλα µε απόστα-
ση 45-50 εκ.), των οποίων η µηχανική δράση επιτρέ-
πει την κλιµάκωση ολόκληρης της σειράς.

λιεργητές συνδυάζονται µε ευελιξία και δεν 
απαιτούν µεγάλη ανυψωτική ισχύ, ενώ πραγ-
µατοποιούν άροση, ισοπέδωση και επανεν-
σωµάτωση µε ένα πέρασµα.

Στοχευµένη λίπανση µε ακρίβεια χιλιοστού
Το Pudama εισάγει µια νέα φιλοσοφία συ-

στηµατικής και στοχευµένης λίπανση κατά 
τη σπορά αραβοσίτου. Επιτρέπει την ακρι-
βή σπορά του αραβοσίτου µε τη στοχευµέ-
νη τοποθέτηση µιας αρχικής «αποθήκης» 
λιπασµάτων κάτω από το σπόρο, ακριβώς ε-
κεί που χρειάζεται το λίπασµα.

Το πλεονέκτηµα του συστήµατος Pudama 
είναι µια πολύ πιο λελογισµένη χρήση θρε-
πτικών συστατικών από τις ρίζες των φυτών. 
Αυτό µειώνει την ποσότητα του αρχικού λιπά-
σµατος που είναι διαθέσιµο µεταξύ των σει-

ρών αραβοσίτου και µειώνει σηµαντικά την 
εισαγωγή νιτρικών και φωσφορικών στα υ-
δατικά συστήµατα.

Αναρτώµενα άροτρα 2300 S Variomat 
και 3300 S Variomat

Στιβαρά και εύκολα στη χρήση λέει η Kverneland 
ότι είναι νέα αναρτώµενα άροτρα που βάζει στην 
γκάµα της. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηρι-
στικό εδώ είναι η ιδέα TTS (Trailer Transport 
Solution), σύµφωνα µε την οποία το άροτρο 
συµπεριφέρεται σαν ρυµουλκούµενο πίσω α-
πό ένα τρακτέρ. Αυτό µεγιστοποιεί την ασφά-
λεια για τον οδηγό και για όλους τους ανθρώ-
πους και τα αντικείµενα στην περιοχή. ∆εδο-
µένου ότι το σηµείο περιστροφής του τρακτέρ 
και του αρότρου είναι στη µέση, δεν υπάρχει 
παρέκκλιση στις οδικές µεταφορές.

Αναβαθµισµένα συστήµατα τηλεµετρίας
Οι εύχρηστες λύσεις τηλεµετρίας µε την ο-

νοµασία IsoMatch FarmCentre στην τελευ-
ταία τους γενιά προσφέρουν όχι µόνο βελτι-
ωµένη διαισθητική λειτουργία αλλά και πλή-
θος νέων χαρακτηριστικών, όπως η δυνατό-
τητα ακριβούς παρακολούθησης των παρα-
µέτρων του παρελκόµενου αλλά και των «ε-
πιδόσεων» του χειριστή στο πεδίο.

Νέα άροτρα
Η Kverneland προσθέτει επίσης 
στη γκάµα της νέα αναρτώµενα 

άροτρα, τα οποία έχουν συµπεριφορά 
ρυµουλκούµενου
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Σαν ποδήλατο 

∆ιαχρονικό: Η ζωή είναι όπως 
το να οδηγείς ένα ποδήλατο, για να 
κρατήσεις την ισορροπία σου 
πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι

Σφάλµατα: Στην Τσεχία, 
σοβαρά «σφάλµατα» στη διανοµή 
των γεωργικών επιδοτήσεων της 
ΕΕ, διαπίστωσαν Τσέχοι ελεγκτές. 
Σύµφωνα µε τους ελεγκτές, οι 
δικαιούχοι της χρηµατοδότησης - 
µεταξύ των οποίων το Αγροτικό 
Επιµελητήριο της Τσεχίας και το 
Επιµελητήριο Τροφίµων Τσεχίας - 
ανέθεταν δηµόσιες συµβάσεις 
για την προώθηση αγροτικών 
προϊόντων σε προµηθευτές χωρίς 
διαγωνισµούς, παραβιάζοντας έτσι 
τις υποχρεώσεις τους. EURACTIV.
cz. Euractiv Greece, 28/6/2022.

Τιµές: Οι τιµές βασικών ειδών 
διατροφής 
εκτοξεέθηκαν 
στα ύψη και δεν 
αναµένεται να 
πέσουν τους 
επόµενους 
µήνες. Η 
Ευρώπη 
διαθέτει 

σηµαντικό αγροτικό τοµέα και 
παράγει περισσότερα αγροτικά 
προϊόντα απ’ όσα καταναλώνει. 
Χτυπήθηκε, όµως, από το κόστος 
καυσίµων και λιπασµάτων, που 
προκλήθηκε από τον πόλεµο της 
Ουκρανίας. Λιπάσµατα αυξήθηκαν 
151% λόγω των εµπάργκο στη 
Ρωσία … Οι αυξήσεις στις τιµές 
χονδρικής τροφίµων είναι 40%. 
Η Παγκόσµια Τράπεζα αναµένει 
αυξήσεις µέχρι τέλη του 2024 
και κίνδυνο στασιµοπληθωρισµού. 
Sofokleousin.gr, 23/6/2022.

Αµελέτητη εργασία: Οι 
συνθήκες στην αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα βελτιώθηκαν 
σηµαντικά την τελευταία διετία, 
παρά τη διαταραχή που προκάλεσε 
η πανδηµία, µε το εποχικά 
διορθωµένο ποσοστό της ανεργίας 
να έχει διαµορφωθεί σε 12,5%, τον 
Απρίλιο 2022, έναντι 17,1%, τον 
∆εκέµβριο 2019. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην 
υιοθέτηση πολιτικών στήριξης και 
κινήτρων, τόσο στην προσφορά, 
όσο και στη ζήτηση εργασίας, όπως 
η µείωση µη µισθολογικού κόστους 
της εργασίας. Alpha Bank, epixeiro.
gr, 24/6/2022   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ποίµνια αυθεντικών φυλών όπως το 
Καραµάνικο και το Καλαρρύτικο πρό-
βατο. Κτηνοτρόφοι µε αστείρευτο µε-
ράκι κι αγάπη για τη δουλειά τους, οι 
οποίοι κρατάνε Θερµοπύλες και επι-
µένουν να αντιστέκονται στον πειρα-
σµό να… γκρεµίσουν και τα τελευταία 
«νεοκλασικά κτήρια» της εγχώριας αι-
γοπροβατοτροφίας, για να... χτίσουν 
«πολυκατοικίες». Φυσικοί βοσκότοποι 
µε ποικιλόµορφη χλωρίδα και διακρι-
τή υπογραφή. Μικροµεσαία τυροκο-
µεία, «υπηρέτες» της µακράς παράδο-
σης στην τυροκοµική τέχνη, αγροτου-
ριστικά καταλύµατα, εστιατόρια, ακό-
µη και χώροι πολιτισµού. Τη µοναδι-
κή ευκαιρία να µιλήσουµε µε αυθεντι-
κούς εκφραστές της Ηπειρώτικης τυρο-
κοµίας και των χωριών της νότιας Αλ-
βανίας και να γευτούµε ορισµένα µι-
κρά αριστουργήµατα, είχαµε όσοι ακο-
λουθήσαµε την πρωτόλεια διαδροµή 
του «∆ρόµου του Τυριού», στο πλαίσιο 
του ερευνητικού έργου «CheeseCult». 

Ένα πρόγραµµα Interreg ΙPA II µεταξύ 
Ελλάδας - Αλβανίας 2014-20, µε επικε-
φαλής εταίρο το Τµήµα Γεωπονίας του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην Άρτα 
και µε τη συµµετοχή της Γαλακτοκοµι-
κής Σχολής Ιωαννίνων, του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, του Πανεπιστήµιο Eqrem �abej 
Αργυρόκαστρου και του φορέα Argjiro.

Πρόκειται για την απόπειρα χαρτο-
γράφησης εναλλακτικών δρόµων του 
τυριού στην Ήπειρο και τη Νότια Αλ-
βανία, που να περιλαµβάνουν την πο-
λιτιστική, φυσιολατρική, γαστρονοµι-
κή και ιστορική διαδροµή για την αιγο-
προβατοτροφία και την τυροκοµία της 
περιοχής, µε απώτερο στόχο να αναδει-
χθεί ένας γαστρονοµικός προορισµός 
µε brand name, που θα προσοµοιάζει 
στο ∆ρόµο του Τυριού στα Πυρηναία.

Από την Άρτα ξεκινήσαµε στις 7 Ιου-
λίου ένα οδοιπορικό µε στάσεις στη Φι-
λιππιάδα, τα Ιωάννινα και το Πωγώνι, 

µέχρι το Αργυρόκαστρο. Γεµάτο γευσι-
γνωσία και κουβέντα µε τυροκόµους, 
προοπτικές, αλλά και αβεβαιότητα. 

Πρώτος σταθµός στο τµήµα Γεωπο-
νίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η 
καθηγήτρια Αθηνά Τζώρα, υπεύθυνη 
στο εργαστήριο Υγείας των ζώων, Υγι-
εινής και Ποιότητας Τροφίµων, µε τις 
ερευνήτριες Κωνσταντίνα Φώτου και 
Κατερίνα Νέλη, µας µίλησαν για τις τε-
χνολογίες αιχµής που αξιοποιήθηκαν 
για να ιχνηλατηθεί και να προσδιορι-
στεί η µικροβιακή «σφραγίδα» του γά-
λακτος του Καλαρρύτικου και του Κα-
ραµάνικου προβάτου και κατ’ επέκτα-
ση της φέτας και της κεφαλογραβιέ-
ρας που παράγεται µε αυτό. Όπως ει-
πώθηκε, πλέον καθίσταται δυνατή η 
παρασκευή µονοποικιλιακών τυριών.

Στο δρόμο του τυριού 
Πρωτοστατούν οι αυθεντικοί 
εκφραστές της Ηπειρώτικης 
τυροκομίας Μια απόπειρα χαρτογράφησης εναλλακτικών 

δρόμων του τυριού σε  Ήπειρο και Ν. Αλβανία, 
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CheeseCult

Η παρασκευή µονοποικιλιακών 
τυριών πλέον καθίσταται δυνατή.

Βασικός στόχος η Ήπειρος να γίνει 
ένας πρωτογενής γαστρονοµικός προορισµός

∆ίπλα στο ∆ροσοχώρι είναι ο Κατσικάς, όπου διαβήκαµε το κατώφλι 
της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων. Η διευθύντρια Αλεξάνδρα Μέγα 
µας παρουσίασε τις εγκαταστάσεις και τις δράσεις της Σχολής, ακολούθησε 
γεύµα µε τοπικά τυριά και παγωτά, παρασκευασµένα από σπουδαστές.
«Επιδίωξή µας είναι να στηθεί µια εµβληµατική διαδροµή, µέσα στην οποία 
η ιστορία των αιγοπροβατοτρόφων της Ηπείρου, ο πολιτισµός των βουνών 
κι αντίστοιχα το νότιο τµήµα της Αλβανίας, να γίνουν απτά χαρακτηριστικά 
του τρόπου ζωής των επισκεπτών της περιοχής. Να γνωρίσουν τον τρόπο 
παραγωγής των τυροκοµικών προϊόντων, το µεράκι των ανθρώπων και 
η Ήπειρος να γίνει ένας πρωτογενής γαστρονοµικός προορισµός που 
θα δώσει µια θερµή χειραψία µε το καλό ελληνικό και µεσογειακό 
φαγητό σε όλες του τις εκφάνσεις», ανέφερε ο καθηγητής Σκούφος. 

Ποικιλίες 
Πλέον 

καθίσταται 
δυνατή, για 

πρώτη φορά, 
η παρασκευή 
µονοποικιλια-
κών τυριών

Σφραγίδα 
Έχουν 

ιχνηλατηθεί 
τα µικροβιακά 
στοιχεία του 

γάλακτος από 
Καλαρρύτικο 
και Καραµά-
νικο πρόβατο

Brand 
name 

Στόχος να 
αναδειχθεί 

ένας γαστρο-
νοµικός 

προορισµός
 µε brand 

name

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Λίγο πριν δύσει ο ήλιος ανηφορήσαµε 
για το ∆ολό Πωγωνίου όπου µας περί-
µενε µια πραγµατικά µεγάλη έκπληξη. 
Σε ένα χωριό µε ελάχιστους κατοίκους, 
ο Φόρης Κωσταράς, έχει «στήσει» µια µι-
κρή όαση ηρεµίας, µακριά από τα αδιά-
κριτα βλέµµατα του µαζικού τουρισµού. 
Ο χώρος διαθέτει πανέµορφο ξενώνα, µε 
περιποιηµένη αυλή, ενώ υπάρχουν και 
µερικές αυθεντικές καλύβες, όπως αυ-
τές των βλάχων κτηνοτρόφων. Τα οπω-
ρολαχανικά που καταναλώνονται στον 
ξενώνα είναι ιδιοπαραγωγής όπως επί-
σης το κρασί, το τσίπουρο, το µέλι, τα ό-
σπρια, τα αρωµατικά φυτά, οι µαρµελά-
δες και άλλα παραδοσιακά γλυκά. ∆ια-
θέτει επίσης ένα µικρό τυροκοµείο κι έ-
να καθαρό κοπάδι προβάτων Καραµάνι-
κης φυλής, από το οποίο τυροκοµεί µε 
παραδοσιακή µέθοδο και παράγει εξαι-
ρετικά µονοποικιλιακά τυριά.

«Ξεναγός» µας και «οικοδεσπότης» 
στο µοναδικό αυτό ησυχαστήριο, ήταν 
ο 30χρονος Νικάνορας Κατσούκης, ο 
οποίος εκτός από το δεξί χέρι του Φό-
ρη Κωσταρά, είναι και ο τυροκόµος του 
ξενώνας. Καθηµερινά τυροκοµεί γύρω 
στα 300 κιλά γάλα και παράγει τυριά α-
πό γίδινο και πρόβειο γάλα, άλλα πα-
λαιωµένα, τύπου φέτα και άλλα αλειφώ-
δη. Την περίοδο αυτή δε, πειραµατίζεται 
και µε ένα τυρί πρωτεΐνης. Πολλά από 
τα προϊόντα που παράγει το αγροτουρι-
στικό συγκρότηµα είχαµε τη χαρά να τα 
δοκιµάσαµε, µαζί µε µια υπέροχη προ-
βατίνα στο φούρνο, στο δείπνο που µας 
ετοίµασαν ο Νικάνορας Κατσούκης και 
οι φιλόξενοι συνεργάτες του στο ∆ολό.

Το πρώτο φως της 8ης Ιουλίου, µας 
βρήκε να περπατάµε στα πέτρινα καλ-
ντερίµια της παλιάς πόλης του Αργυρο-
κάστρου, υπό το βλέµµα του επιβλητικού 
κάστρου. Επισκεφτήκαµε το bazaar της 
Μανιώλας, όπου είδαµε να παρασκευάζε-
ται το Oshaf, ένα γλυκό µε πρόβειο γάλα, 
ζάχαρη και ξερά σύκα, που ως συνταγή 

περιλαµβάνεται στο Cheese Book, που 
γράφτηκε στο πλαίσιο του CheeseCult.

Στο ορεινό χωριό της περιοχής του Αρ-
γυροκάστρου, η Περσεφόνη, µια 23χρο-
νη βορειοηπειρώτισσα µαθηµατικός, 
µας µίλησε για το τυροκοµείο FAM, του 
πεθερού της Fredi Mahmutaj και µετα-
ξύ άλλων µας ανέφερε πως η επιχείρη-
ση παρασκευάζει Κασκαβάλ, καθώς και 
λίγο λευκό τυρί και ανθότυρο. 

Στο δρόµο της επιστροφής, µια «ανά-
σα» πριν την Κακαβιά, στρίψαµε στην τυ-
ροκοµική µονάδα της Gjirofarm του ε-
πιχειρηµατία Αντώνη Ούζα και του βο-
ρειο-ηπειρώτη συνεταίρου του Πύρρου 
Καρατζά. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη 
τυροκοµική µονάδα στη γειτονική χώ-
ρα και την 3η µεγαλύτερη σε φρέσκα 
προϊόντα γάλακτος. Επεξεργάζεται κα-
θηµερινά γύρω στους 25 τόνους γάλα. 

Ησυχαστήριο με Καραμάνικα 
πρόβατα και παρασκευή του 
γλυκού Oshaf με πρόβειο γάλα

Το «Βλαχοτύρι», το best seller 
των 20 χειροποίητων τυριών
Στο ∆ροσοχώρι Ιωαννίνων στην έ-
δρα της Μέτσοβο ΑΕ, ο τυροκόµος 
Κώστας Τσουτσοπλίδης, ένας «µι-
κρός µάγος» των κίτρινων σκληρών 
τυριών, όπως τον ονόµασε ο καθη-
γητής Γεωπονίας Γιάννης Σκούφος, 
είχε στρώσει ένα υπέροχο τραπέζι 
µε τυροκοµικά καλούδια, κάτω α-
πό µια βελανιδιά.

Μας ενηµέρωσε για την οικογε-
νειακή επιχείρηση που έλκει τις ρί-
ζες της στα 1900 και έκανε την πρώ-
τη εξαγωγή τυριών στην Ιταλία το 
1905 επί Οθωµανικής Αυτοκρατο-
ρίας, ενώ το 1937 και το 1938 βρα-
βεύτηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης για το βούτυρό της και 
το «Τυρός Βιζέ», ένα σκληρό κί-
τρινο τυρί, που σήµερα το ονοµά-
ζει «βλαχοτύρι» και το οποίο απο-
τελεί τη συνταγή της οικογένειας, 
η οποία έχει κατοχυρωθεί και µε 
πατέντα και είναι µακράν το best 
seller των περίπου 20 κωδικών µε 
χειροποίητα τυριά, που, πλέον, πε-
ριλαµβάνει και το Κασκαβάλ το ο-
ποίο έκανε θραύση, ενώ για τα Χρι-
στούγεννα ετοιµάζει και ένα νέο τυ-
ρί µονοποικιλιακό από γάλα 800 
προβάτων Καλαρρύτικης φυλής.

Αν και ηγείται ενός ιδιαίτερα ε-

πιτυχηµένου µικροµεσαίου τυρο-
κοµείου, η αβεβαιότητα στο χώρο 
από τον «πόλεµο» για τη διασφά-
λιση πρώτης ύλης, τον έχει θορυ-
βήσει. «Αισθάνοµαι υποψήφιος ά-
νεργος. ∆εν λέω ότι θα κλείσω, αλ-
λά αν την επόµενη γαλακτική περί-
οδο, αντί για 2.500 τόνους, εισκο-
µίσω 2.000 τόνους, επειδή δεν θα 
µπορώ να ανταγωνιστώ τους µεγά-
λους του χώρου, που δίνουν γεν-
ναίες προκαταβολές, θα έχω πρό-
βληµα», είπε και έσπευσε να υπο-
γραµµίσει πως ποντάρει στην ισχυ-
ρή σχέση εµπιστοσύνης που έχει 
χτίσει η οικογένεια µε τους περί-
που 150 συνεργαζόµενους παρα-
γωγούς. «Τους έχουµε από παπ-
πούδες, πατεράδες και εγγόνια. Ξέ-
ρουν πως δεν θα χάσουν τα χρήµα-
τά τους από εµάς και ότι προσπα-
θούµε να βοηθήσουµε, ιδίως τους 
νέους να αυξήσουν το ζωικό τους 
κεφάλαιο», µας εξήγησε. 

Ο «κανιβαλισµός» στην «αρένα» 
της ζώνης γάλακτος, ωστόσο, δεν 
είναι το µόνο θέµα που προβληµα-
τίζει τον τυροκόµο. «Οι βάρβαροι εί-
ναι προ των πυλών», τόνισε, εννο-
ώντας τα επενδυτικά fund που σα-
ρώνουν την εγχώρια αγορά.

Τα τυριά 
ως διατροφή 
της υγείας 

Στην ερώτηση 
τί πρέπει να γίνει 
εφεξής για να µην 
µείνει κενό γράµµα 
η προσπάθεια 
ανάδειξης του 
«∆ρόµου του 
Τυριού», ο 
καθηγητής 
Γεωπονίας Γιάννης 
Σκούφος απαντά ότι 
«πρέπει να µπουν 
σ’ αυτό πιο πολλοί 
τυροκόµοι, 
παραγωγοί, 
εστιατόρια και 
ξενώνες, να γίνουν 
εκθετήρια στα 
τυροκοµεία, να 
υπάρχει σύνδεσµος 
µεταξύ όλων αυτών 
για να µπορεί αυτός 
ο πλούτος να 
προσφέρεται παντού 
και να αποτελέσει 
διατροφή της 
υγείας».

Ο 30χρονος Νικάνορας Κατσούκης, 
τυροκόµος στο ∆ολό Πωγωνίου.

Βραβεύσεις
Το 1937 και το 1938 

βραβεύτηκε στη 
∆ιεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης το «Τυρός 

Βιζέ», ένα σκληρό 
κίτρινο τυρί

39

Ίδρυση

Βραβεύτηκε στη 
∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης

20 κωδικοί 
προϊόντων

1900

1937 ΚΑΙ 1938

ΣΗΜΕΡΑ



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Iουλίου 2022Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Ορεινή Αίγινα 

Εκεί που η παράδοση 
και η τεχνογνωσία 
φτιάχνουν το τυρί
Ο Γιάννης Χερουβείμ ίδρυσε την κτηνοτροφική μονάδα 
το 2012 και λίγα χρόνια μετά ένα υπερσύγχρονο τυροκομείο

Υψηλό κόστος 
«Θα συνεχίσει να προ-
σπαθεί, αποφεύγοντας 
να σφαγιάσει έστω και 
ένα από τα ζώα του για 

να αντιµετωπίζει τη 
δυσχερή συγκυρία της 
αύξησης του κόστους 
παραγωγής» λέει ο 
Γιάννης Χερουβείµ

Στα προϊόντα που µεταποιεί 
περιλαµβάνονται κωδικοί για 
γραβιέρα και ανθότυρο, ενώ 
φτιάχνει και επιδόρπια µε βάση 
το γάλα όπως ρυζόγαλο. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mία προσπάθεια από τις ελά-
χιστες που υφίστανται στην 
Αίγινα και στον πρωτογενή 
τοµέα του νησιού, αποτελεί 
αυτή του Γιάννη Χερουβείµ, 
κτηνοτρόφου και παραγωγού 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
Έχοντας ζήσει τα καλοκαίρια στο 
νησί καταγωγής του, και παρακολου-
θώντας από κοντά τον παππού του, να φροντίζει 
το κοπάδι του, ο ίδιος µπολιάστηκε από µικρή η-
λικία µε την καθηµερινότητα του επαγγέλµατος, 
που έµελλε τελικά να είναι εκείνο που θα διάλε-
γε να ασκήσει και ο ίδιος. Έτσι, παρά το γεγονός 
ότι µεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ και οι δύο γονείς 
του δεν είχαν καµία σχέση µε την πρωτογενή πα-
ραγωγή, ο Γιάννης Χερουβείµ διάλεξε τη συγκε-
κριµένη επαγγελµατική κατεύθυνση. Μάλιστα, πα-
ρά την έντονη πίεση που υφίσταται από την αύξη-
ση στο κόστος παραγωγής, τονίζει ότι θα συνεχί-
σει να προσπαθεί, αποφεύγοντας να σφαγιάσει 

έστω και ένα από τα ζώα του, για να 
αντιµετωπίζει τη δυσχερή συγκυρία.

«Κόλλησα το µικρόβιο από τον 
παππού µου. Από µικρό παιδί βρέ-
θηκα µέσα στο στάβλο, ενώ εκεί-
νος ακόµα κι όταν βγήκε στη σύ-

νταξη, διατηρούσε 30 ζώα για τις α-
νάγκες της οικογένειας. Γεννήθηκα 

στην Αθήνα, αλλά τα καλοκαίρια και τις 
γιορτές περνούσα το χρόνο µου στην Αί-

γινα µε τα ζωντανά», λέει ο Γιάννης Χερουβείµ. 
«Μεγάλωσα στον Κορυδαλλό και στη συνέχεια 

µετακοµίσαµε στη Βούλα, σε µία οικογενειακή πο-
λυκατοικία, όπου µία από τις συνηθέστερες ασχο-
λίες µου ήταν τα ζώα του κήπου, όπως τα κουνέ-
λια, αλλά και η φροντίδα των κηπευτικών. Το 2008 
αποφάσισα να ζήσω µόνιµα στην Αίγινα. Ο παπ-
πούς µου είχε ήδη φύγει από τη ζωή κι εγώ άρχι-
σα να δηµιουργώ το δικό µου κοπάδι, αγοράζο-
ντας πρόβατα, κατσίκια, ένα µοσχάρι. Κάπως έτσι 
έφτασα να έχω 60 πρόβατα και αξιοποίησα τους 
στάβλους του παππού µου, αποκλειστικά για δική 
χρήση, χωρίς να ασκώ εµπορική δραστηριότητα».

Ο παραγωγός παραδέχεται ότι είναι αποφασισµένος να συνεχίσει να 
προσπαθεί για το επάγγελµά του, χωρίς να προχωρήσει στη σφαγή ούτε ενός 
από τα ζώα του κοπαδιού του, παρά τις πιεστικές συνθήκες της περιόδου.

Γιάννης Χερουβείµ 
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Στη συνειδητή του επιλογή να γίνει 
κτηνοτρόφος, βρέθηκε αντιµέτωπος 
µε αρκετές δυσκολίες. Μία από τις 
βασικότερες ήταν η επαναφορά στο 
προσκήνιο, ενός ξεχασµένου νό-
µου µετά από διαµάχη των µελών 
του δηµοτικού συµβουλίου. «Ο νό-
µος αυτός όριζε ότι η Αίγινα είναι 
τουριστική περιοχή και δεν επιτρέ-
πονται τα ζώα. Έτσι, όποιος είχε δι-
αφορές µε το γείτονα και τον συγ-
γενή του, βρισκόταν σύντοµα αντι-
µέτωπος µε καταγγελία που προερ-
χόταν από τον υγειονοµείο του δή-
µου και µε την εντολή αποµάκρυν-
σης των κοπαδιών. Ωστόσο εγώ δή-
λωσα τα ζώα στην κτηνιατρική υπη-
ρεσία και προχώρησα στην έκδοση 
άδειας στάβλου. Είχα αρκετή παρα-
γωγή, την οποία δεν ήξερα πού και 
πώς να διαθέσω και αποφάσισα να 
παρακολουθήσω σεµινάρια τυρο-
κοµίας στο Γεωπονικό Αθηνών και 
στη συνέχεια ακολούθησα σπουδές 
στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή». 

Σταδιακά προχώρησε στην κατα-
σκευή τυροκοµείου, καθετοποιώντας 
την παραγωγική διαδικασία. Η δρα-
στηριότητά του περιορίζεται σε κα-

ταστήµατα στην Αίγινα, στα σούπερ 
µάρκετ Κρητικός του νησιού και στο 
γειτονικό Αγκίστρι. «Παρά το ότι µου 
έχουν προτείνει να διαθέσω τα προ-
ϊόντα µου στην Αθήνα, οι ποσότητές 
που διαθέτω είναι ακόµα µικρές. Ε-
πιδίωξή µου είναι να µεγαλώσω τη 
µονάδα, δηµιουργώντας µία νέα µε-
γαλύτερη εγκατάσταση, σε οικόπε-
δο που έχω αποκτήσει. Στόχος µου 
είναι να µπορέσω να διαθέσω προ-
ϊόντα και στο εξωτερικό». 

Και καινοτόµα γαλακτοκοµικά 
Τα προϊόντα που µεταποιεί είναι 

επιδόρπια όπως ρυζόγαλο µε πάστα 
φιστικιού Αιγίνης, κλασικό ρυζόγα-
λο και κρέµα. Επίσης παρασκευάζει 
γιαούρτι µε λευκή σοκολάτα και φι-
στίκι, γραβιέρα και ανθότυρο µε φι-
στίκι, βούτυρο µε φιστίκι, παγωτό φι-
στίκι και φιστικοκαραµέλα. ∆ιαθέ-
τει επίσης γραβιέρα απλή, µε µπού-
κοβο, µε τέσσερα πιπέρια, ένα τυρί 
τύπου ταλαγάνι τη «σφελάρα», ένα 
τύπου χαλούµι, ανθότυρο µε µπού-
κοβο, πρόβειο βούτυρο γάλακτος, το 
τοπικό τυρί «γκερεµέζι» σε µορφή 
αλείµµατος από κατσικίσιο γάλα.

Στόχος η δημιουργία νέας κάθετης 
τυροκομικής μονάδας και οι εξαγωγές

ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

Ο Γιάννης Χερουβείµ διατηρεί κοπάδι µε περίπου 
300 αιγοπρόβατα και περίπου 7 αγελάδες, καθώς και 

ορισµένα άλογα, τα οποία αξιοποιεί για 
αγροτουριστικούς σκοπούς και ξεναγήσεις, στη µικρή 

φάρµα που έχει δηµιουργήσει στο νησί του 
Αργοσαρωνικού. Η συνολική του παραγωγή ανά έτος 

αγγίζει τους 17 τόνους γάλακτος.

Ως το Αγκίστρι 
Η δραστηριότητά του περι-
ορίζεται σε καταστήµατα 
στην Αίγινα, στα σούπερ 

µάρκετ Κρητικός του 
νησιού και στο Αγκίστρι

ΣΦΕΝΤΟΥΡΙ
ΑΙΓΙΝΑ

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

agrenda@agronews.gr

Νεοσυσταθείσα  
Ένωση Προβάτου 
Ζακύνθου 
Συστάθηκε και επισήµως η Ένωση 
Φυλής Προβάτου Ζακύνθου µε 
στόχο να σωθεί ο «γενετικός 
θησαυρός», καθώς πρόκειται για 
µια σπάνια φυλή και αφετέρου 
να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι 
του νησιού. Ο σύλλογος έχει 
συνολικά 21 µέλη, 19 άτοµα του 
συλλόγου και δυο επιστήµονες. 

Με 32 μέλη  
Ομάδα παραγωγών 
αιγοπρόβειου  
Συγκροτήθηκε 32µελή Πανελλήνια 
Οµάδα Παραγωγών Αιγοπρόβειου 
Γάλακτος στη Λάρισα, µε τους Κ. 
Ανθόπουλο, Γ. Βαϊόπουλο, ∆. Κόττη, 
Κ. Γιαννιτσόπουλο, Τ. Ιωαννίδη, Ι. 
Καραγκόγο, Κ. Καραµπέκο, Αρ., Μ. 
και Αριστ. Κασσή, Ηλ. Κουκουτσέλο, 
Α. Κυριακόπουλο, Ευ. ωτούλα, ∆. 
Λούσιο, Γ. Μηλιώνη, Κ. Μόκρο, ∆. 
Μόσχο, ∆. Μόχο, Αρ. Μπαϊραχτάρη, 
∆. Μπαρούτα, Απ. Μπεµπέ, Β. Νάκη, 
Γ. Νανόπουλο, Λ. Ντάµπο, ∆. Ντιζέ, 
Ι. Παπαστεργίου, Ν. Μένο, ∆. 
Παρασκευόπουλο, Ζ. Ταµπούκα, Α. 
Τσίτσια, ∆. Φιλίππου, Κ. Χρήστου. 

Ιωάννης Πάζιος  
Με νέα διοίκηση 
ο ΣΥΜΕΠΟΠ 
Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέας διοίκησης στον Σύλλογο Υπέρ 
των Μεσσηνιακών Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων ΠΟΠ, αναδείχτηκαν 
πρόεδρος ο Ιωάννης Πάζιος, 
αντιπρόεδρος Α’ ο ∆. Γυφτέας, 
αντιπρόεδρος Β’ ο Γ. Κόκκινος, 
γραµµατεάς ο Ιω. Σταθόπουλος 
και ταµίας η Ιουλία Ξηρογιάννη.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η πορεία του ελληνικού τυποποιημένου 
ελαιολάδου δεν εξελίσσεται καθόλου 

ενθαρρυντικά, μέσα στον διαρκώς εντεινόμενο 
διεθνή ανταγωνισμό, και ενδεικτικό είναι ότι 

τα ελληνικά μερίδια έχουν κολλήσει στο 2,6%

Χωρίς οδηγό εισέρχεται η ελληνική παραγωγή 
ελαιολάδου σε µια νέα εποχή για την ευρωπα-
ϊκή αγροτική παραγωγή εν γένει, µε τις παθο-
γένειες και τα αργά αντανακλαστικά που επι-
κράτησαν το προηγούµενο διάστηµα, να τοπο-
θετούν σε θέση µειονεκτική και δύσκολα ανα-
τρέψιµη τον εγχώριο κλάδο, εκτός κι αν υπάρξει 
ειδική και στοχευµένη µνεία από την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικό της τάσης είναι η επιβράδυνση 
στους αισιόδοξους ρυθµούς ανάπτυξης που 
εµφάνιζε τα τελευταία χρόνια η τυποποίηση 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου από µικρούς πα-
ραγωγούς. Σύµφωνα µε επιστολή του σύµβου-
λου ποιότητας ελαιολάδου, Βασίλη Φραντζο-
λά προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργο Γεωργαντά, τα ελληνικά µερίδια στις 
διεθνείς αγορές έχουν κολλήσει στο 2,6%, πο-
σοστό ανεπαίσθητο για τα µεγέθη της ελληνι-
κής παραγωγής και την ιστορική σύνδεση της 
χώρας µε το προϊόν. Την ίδια στιγµή, ανταγω-
νιστές όπως η Τυνησία µε µεθοδικό τρόπο σε 
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα κατάφεραν να 

εδραιωθούν σε ποσοστά άνω του 12,5%. Ό-
πως υπογραµµίζει ο ίδιος, «η πορεία του ελ-
ληνικού τυποποιηµένου ελαιολάδου δεν εξε-
λίσσεται καθόλου ενθαρρυντικά, µέσα στον 
διαρκώς εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό».

Η προβληµατική του κ. Φραντζολά αναφορικά 
µε τα προβλήµατα στην ελληνική γεωργία και 
το ελαιόλαδο στηρίζεται πάνω σε τρεις άξονες: 

 Ανυπαρξία ποσοτικών, ποιοτικών και στατι-
στικών στοιχείων στον τοµέα του ελαιολάδου και 
η ανεξήγητη διακοπή ολοκλήρωσης της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας παραγωγής και διακίνησης. 

 Η δακοκτονία και η προ... 46 ετών θεσπι-
σθείσα νοµοθεσία της 

 Επιπλοκές στο πεδίο της προσαρµογής της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής στην προβλε-
πόµενη µείωση κατά 50% της χρήσης χηµικών 
φυτοπροστατευτικών, σύµφωνα µε τη νέα ΚΑΠ 

Η δακοκτονία και η προ... 46 ετών 
θεσπισθείσα νοµοθεσία της 

Για να γίνει αντιληπτό το χαµηλό επίπεδο της 
παρεχόµενης δακοπροστασίας, αρκεί να ανα-
φερθεί ότι όλο το εφαρµοζόµενο σύστηµα της 
δακοκτονίας στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα και 
µοναδικό έγγραφο του υπουργείου Γεωργίας 
εκδοθέν προ 46 ετών (!), το οποίο ουδέποτε τρο-
ποποιήθηκε και από το οποίο έννοιες-πυλώνες 
της σύγχρονης γεωργίας, όπως «περιβάλλον», 
«βιώσιµη γεωργία» και «ολοκληρωµένη διαχεί-
ριση», απουσιάζουν παντελώς. Επιπλέον, είναι 
λυπηρό το ότι δεν διαφαίνεται κάποια διάθεση 

Στο ελαιόλαδο 
δεν ξέρουμε 

τι παράγουμε 
και τι πουλάμε

Στοχευμένες αλλαγές

ΤOY  ΒΑΣΙΛEIOY 
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ*
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αλλαγής ή εκσυγχρονισµού, ούτε και από το 
υπεύθυνο τµήµα φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ, 
το οποίο µάλιστα φάνηκε να µη δέχεται καµία 
αλλαγή, όπως καταγράφηκε κατά τις σχετικές 
προτάσεις αλλαγών που υποβλήθηκαν και συ-
ζητήθηκαν µε την Οµάδα Εργασίας για τη δα-
κοκτονία. Η Επιτροπή για το ελαιόλαδο πρόλα-
βε ευτυχώς πριν την ξαφνική, ουσιαστική δια-
κοπή των εργασιών της να ολοκληρώσει και έ-
χει ήδη υποβάλει στο ΥΠΑΑΤ µία αρχική πρό-
ταση-σχέδιο 25 σελίδων, για την εφαρµογή νέ-
ων, σύγχρονων µεθόδων δακοπροστασίας, στα 
πλαίσια της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας. 

Ο τοµέας της δακοπροστασίας των 120 εκατ. 
ελαιόδεντρων αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα της νοοτροπίας, των απαρχαιωµένων 
γνώσεων και των νοσηρών καταστάσεων που 
έχουν επιβληθεί και κυριαρχούν επί πολλές δε-
καετίες στον τοµέα της δακοπροστασίας/φυτο-
προστασίας. Το µέγα θέµα που χαρακτηρίζει 
αρνητικά τον τοµέα και αποτελεί τη βάση του 
«προβλήµατος» είναι η πλήρης άγνοια ακόµη 
και των πλέον βασικών αρχών της Ολοκληρω-
µένης ∆ιαχείρισης αντιµετώπισης των εντοµο-
λογικών εχθρών, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 
Και αυτό χαρακτηρίζει όλο το ΥΠΑΑΤ, χωρίς ε-
ξαίρεση, αφού ακόµη και µία απλή αναζήτηση 
των όρων «Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία» ή 
«Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση» στον ιστότοπο του 
ΥΠΑΑΤ θα αποδώσει «µηδέν» αποτελέσµατα... 

Οπως φάνηκε κατά τις συνεδριάσεις της αδι-
καιολόγητα διακοπείσης λειτουργίας της «Επι-
τροπής για το ελαιόλαδο», υπάρχει µεγάλης έ-
κτασης υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠΑ-
ΑΤ σε αριθµό υπηρετούντος προσωπικού, αλλά 
και σε επίπεδο επάρκειας βασικών γνώσεων. 

Η δακοκτονία στη χώρα µας σχεδιάζεται, ορ-
γανώνεται και εκτελείται αποκλειστικά από κρα-
τικές δοµές και όχι από τους ίδιους τους ενδια-
φερόµενους για το αποτέλεσµα παραγωγούς... 
Αυτό αποτελεί ένα µοναδικό, απολύτως, πα-
γκόσµιο φαινόµενο, και από µόνο του αρκεί 
για να υπογραµµίσει την αποτυχία του συστή-
µατος που εφαρµόζεται. Πρέπει να τονισθεί ότι 
το ποµπωδώς αναφερόµενο ως «Πρόγραµµα Ε-
θνικής ∆ακοκτονίας» αφορά µόνο το 60,4% των 
καλλιεργούµενων ελαιώνων (στοιχεία ΥΠΑΑΤ, 
2019) χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε είδους 
κάλυψη στο υπόλοιπο 40% (50 εκατ. δέντρα). 
Αυτό το µη υγιές καθεστώς δακοκτονίας διακι-
νεί ανάµεσα στους ίδιους ανθρώπους και εται-
ρείες, κάθε χρόνο, 25-30 εκατ. ευρώ, χωρίς κα-
νέναν ουσιαστικό διαχειριστικό και απολογιστι-
κό έλεγχο. Το αποτέλεσµα: ένα σύστηµα που 
έχει καταστεί απολύτως αναξιόπιστο στους πα-
ραγωγούς, µε συνέπεια το 70-80% από αυτούς 
να εφαρµόζουν στη συνέχεια δικούς τους ψε-
κασµούς καλύψεως, στις ίδιες ψεκασµένες πε-
ριοχές, χρησιµοποιώντας σε ανεξέλεγκτες πο-
σότητες βαριά επιτρεπόµενα ή µη εντοµοκτόνα. 
Αυτή η τακτική των διπλών ψεκασµών προφα-
νώς προκαλεί ανυπολόγιστες βλάβες στο περι-
βάλλον και ουδείς ενδιαφέρεται να κηρύξει α-
παγορευµένες αυτές τις επιπλέον επεµβάσεις. 

Το ευάλωτο σηµείο 
Το κυριότερο και πλέον ευάλωτο σηµείο της 

κρατικής δακοκτονίας αποτελεί η χρήση απο-
κλειστικά µίας και µόνο µεθόδου δακοκτονί ας, 
των «δολωµατικών ψεκασµών», που αγνοεί τε-
λείως τις δύο θεµελιώδεις αρχές της Ολοκληρω-

µένης Φυτοπροστασίας, η οποία προϋποθέτει: 
 συνδυασµό δύο ή περισσότερων µεθόδων 

καταπολέµησης των εχθρών των φυτών (για α-
ποφυγή φαινοµένων αντίστασης) και 

 εφαρµογή του ανώτατου οικονοµικού ορί-
ου αποδεκτής ζηµιάς στην παραγωγή (ελαιο-
ποιήσιµες 5%, βρώσιµες 2%). 

Και οι δύο αυτοί θεµελιώδεις κανόνες χωρίς 
την τήρηση των οποίων δεν νοείται Ολοκληρω-
µένη ∆ιαχείριση αγνοούνται παντελώς, για λό-
γους που δεν έχουν γίνει γνωστοί από το ΥΠΑΑΤ. 

Ανυπαρξία στατιστικών στοιχείων
Η δήλωση που είχε κάνει προ τριών ετών ο 

πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ε-
λαιολάδου, δηλαδή ότι «για το ελαιόλαδο δεν 
ξέρουµε τι παράγουµε, δεν ξέρουµε τι πουλάµε, 
δεν ξέρουµε τίποτα», θα έπρεπε να είχε σηµά-
νει συναγερµό σε πολλές πλευρές. Για το θέµα 
της πλήρους ανυπαρξίας στοιχείων στον τοµέα 
του ελαιολάδου, είχε δοθεί φέτος µία µοναδική 
ευκαιρία να λυθεί, αφού επί ηµερών του προη-
γούµενου υπουργού ΠΑΑΤ Σπήλιου Λιβανού 
είχε αµέσως ξεκινήσει και προχωρούσε η δια-
δικασία για την ολοκλήρωση πλατφόρµας ηλε-
κτρονικής καταγραφής όλων των «κινήσεων» 
του ελαιολάδου. Εκεί θα υπήρχε υποχρεωτική 
καταγραφή (µέσω ΑΑ∆Ε, όπως µε την πλατφόρ-
µα καυσίµων) όλων των ποσοτικών, ποιοτικών 
και γεωγραφικών στοιχείων: από την παράδο-
ση των καρπών στο ελαιοτριβείο, στις δεξαµε-
νές, στην τυποποίηση, τη διάθεση, τις εξαγωγές. 

Το έργο προχωρούσε σε απόλυτη συνεργασία 
µε την ΑΑ∆Ε λόγω του έντονου ενδιαφέροντος 
που είχε δείξει από την πρώτη στιγµή ο διοικη-
τής της, εκτιµώντας τις σηµαντικές θετικές επι-
πτώσεις στον τοµέα των φορολογικών εσόδων 
από την υποχρεωτική πλέον καταγραφή των δε-
κάδων χιλιάδων τόνων χύµα ελαιολάδου που 
διαφεύγουν προς Ιταλία χωρίς παραστατικά, ε-
φοδιασµένα µε ένα απλό CMR (φορτωτική). Θα 
υπήρχε βέβαια επιτέλους και ο δραστικός περι-
ορισµός του ανεξέλεγκτου ποιοτικά, ποσοτικά 
και φορολογικά, παράνοµα αλλά... ελεύθερα 
διακινούµενου, ανώνυµου, 17κιλου «ντενεκέ». 

Επίσης πρέπει να αναφερθούν τα πολλαπλά 
οφέλη για το ελληνικό ελαιόλαδο από τη λει-
τουργία της πλατφόρµας. Θα υπήρχε ευκαιρία 
να αρχίσει η χώρα να αποκτά µε καθυστέρηση 
δεκαετιών πολύτιµα ποσοτικά και ποιοτικά στοι-
χεία, τα οποία θα δηµιουργούσαν µία αξιόπιστη 
βάση δεδοµένων. Χωρίς στατιστικά στοιχεία εί-

ναι ουτοπικό να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά 
σε «εθνική στρατηγική για το ελαιόλαδο». ∆υ-
στυχώς, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2022 η λει-
τουργία της Επιτροπής ατόνησε απότοµα και ου-
σιαστικά σταµάτησε τις εργασίες της. Για την έ-
νταξη της πλατφόρµας στο σύστηµα της ΑΑ∆Ε, 
είχε αποµείνει µόνο η σύνταξη του νοµικού της 
πλαισίου, απαραίτητου για την έκδοση υπουρ-
γικής απόφασης, ενώ όλα τα τεχνικής φύσεως 
θέµατα µε την ΑΑ∆Ε είχαν πλήρως αναλυθεί 
και επιλυθεί (κωδικοί, κ.λπ.), µετά από προερ-
γασία πολλών µηνών. Τέλος, προκειµένου να 
κατανοηθούν και οι περαιτέρω επιπτώσεις από 
την ανεξήγητη διακοπή ολοκλήρωσης της ηλε-
κτρονικής πλατφόρµας για το ελαιόλαδο, πρέ-
πει να αναφερθεί ότι η λειτουργία της αποτε-
λούσε και ένα σηµαντικό έργο-στόχο της ΑΑ∆Ε, 
γιατί θα χρησίµευε σαν πρόγραµµα-πιλότος για 
την εφαρµογή της και σε άλλα γεωργικά προϊ-
όντα για τα οποία «δεν ξέρουµε τι παράγουµε, 
δεν ξέρουµε τι πουλάµε, δεν ξέρουµε τίποτα»... 

Η διεθνής πορεία του ελληνικού ελαιολάδου 
έπρεπε να έχει σηµάνει συναγερµό 

Ο τοµέας του (τυποποιηµένου) ελαιολάδου εµ-
φανίζεται µέσα από τα συχνά θριαµβολογούντα 
δηµοσιεύµατα ότι διανύει µια πολύ επιτυχηµέ-
νη πορεία. Στην πραγµατικότητα η πορεία του 
ελληνικού τυποποιηµένου ελαιολάδου δεν εξε-
λίσσεται καθόλου ενθαρρυντικά, µέσα στον δι-
αρκώς εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό. Αδιά-
ψευστος δείκτης, ενδεικτικός της πορείας, είναι 
το µερίδιο που κατέχει σήµερα το ελληνικό τυ-
ποποιηµένο ελαιόλαδο στις παγκόσµιες εξαγω-
γές, το οποίο αγγίζει το µικροσκοπικό ποσοστό 
του 2,3% (στοιχεία ΠΣΕ 2021), ενώ η ταχύτατα 
ανερχόµενη Τουρκία µάς έχει ήδη προσπερά-
σει και η Τυνησία έχει πετύχει µερίδιο της τά-
ξης του 12,5% και συνεχίζει πολύ δυναµικά. Αυ-
τό το στοιχείο θα έπρεπε να ηχεί σαν καµπάνα 
προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά δυστυχώς ε-
πικρατεί εφησυχασµός ή αδυναµία εκδήλωσης 
στοιχειώδους αντίδρασης σε πολλά επίπεδα.

Ανυπαρξία βασικών υποδοµών απαραίτητων 
για την εναρµόνιση της Ελληνικής Γεωργίας 
µε τις απαιτήσεις της νέας «πράσινης» ΚΑΠ 

Στο πλαίσιο εφαρµογής της νέας ΚΑΠ έχουν 
τεθεί αισιόδοξοι στόχοι για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως η µείωση χρήσης χηµι-
κών φυτοπροστατευτικών κατά 50% και ο διπλα-
σιασµός των καλλιεργούµενων βιολογικών ε-
κτάσεων όλα αυτά µέχρι το πολύ κοντινό µας 
2030. Για να επιτευχθούν, τα παραπάνω απαι-
τούν την άµεση ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση 
και ενεργοποίηση των ανέτοιµων από κάθε ά-
ποψη Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ αλλά και των Πε-
ριφερειών. Για τη µετάβαση στην ψηφιακή Γε-
ωργία 4.0 απαιτείται η παροχή βασικών γνώσε-
ων σε χιλιάδες ενδιαφερόµενα στελέχη, κυρίως 
γεωπόνους, αλλά και ενηµέρωση/εκπαίδευση 
των τελικών χρηστών, δηλαδή των αγροτών. 

Ανυπαρξία υπηρεσιών φυτοπροστασίας 
από το κράτος προς τους παραγωγούς 
σε παράβαση των προβλεποµένων στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 128/2009 (άρθρο 14) 
περί Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας 

Είναι πολύ ανησυχητικό και παράλληλα τί-
θενται πολλά ερωτηµατικά για τις αιτίες που το 
κράτος επί 12 χρόνια αγνοεί και δεν παρέχει ό-

πως οφείλει προς τους παραγωγούς τις υπηρε-
σίες που περιγράφονται στο θεµελιώδες άρθρο 
14 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 128/2009 περί Ο-
λοκληρωµένης Φυτοπροστασίας. Πρόκειται ά-
ραγε περί απλής αδιαφορίας, περί αδυναµίας 
ανταπόκρισης ή µήπως οφείλεται σε επιρρο-
ές από εξωγενείς παράγοντες; Να τονισθεί ότι 
η παροχή υπηρεσιών φυτοπροστασίας sτους 
παραγωγούς πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 
καλλιέργειες, µε επάρκεια και χωρίς καµία οι-
κονοµική επιβάρυνσή τους. ∆υστυχώς η εικόνα 
των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερει-
ών µε την παροχή υποβαθµισµένων και χωρίς 
τεχνογνωσία υπηρεσιών, µέσω των µόλις επτά 
(7), υποστελεχωµένων, Γραφείων Έκδοσης Γε-
ωργικών Προειδοποιήσεων, φανερώνει καθα-
ρή πρόθεση παράδοσης αυτού του πολύ σηµα-
ντικού έργου σε ιδιώτες. Στην Ευρώπη λειτουρ-
γούν και ιδιωτικές εταιρείες παροχής προηγµέ-
νων υπηρεσιών, αλλά όλες δρουν συµπληρω-
µατικά των κρατικών υπηρεσιών παροχής φυ-
τοπροστασίας! Υπάρχουν στη διάθεση του ΥΠΑ-
ΑΤ πολλά ενδεικτικά παραδείγµατα και στοιχεία 
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες φυτοπροστασί-
ας του Κράτους ή των Περιφερειών προς τους 
παραγωγούς των (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). 

Συνοψίζοντας, αναφέρω τα εξής: 
 η γεωργική παραγωγή απαιτεί εκσυγχρο-

νισµό σε πολλά επίπεδα, αρχίζοντας από τις Υ-
πηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τις Περιφέρειες, µε την 
παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και τεχνογνω-
σίας σε εκατοντάδες γεωπόνους και τεχνικούς, 
για να µπορέσει να προσαρµοστεί η χώρα στις 
απαιτήσεις της νέας «πράσινης ΚΑΠ» και να γί-
νει πραγµατικότητα η είσοδός της στη θρυλού-
µενη «ψηφιακή Γεωργία 4.0», όπως απαιτούν 
πιεστικά διάφορες προϋποθέσεις  π.χ. ο περιο-
ρισµός χρήσης φυτοφαρµάκων κατά 50% µέχρι 
το 2030, ο διπλασιασµός των βιολογικών, κ.λπ. 

 η δακοπροστασία πρέπει να βασίζεται σε 
νέα σύγχρονη νοµοθεσία, να µην ασκείται α-
πό το κράτος (ψεκασµοί...), µε αµφιλεγόµενες 
προµήθειες και διαδικασίες, και να αρχίσει να ε-
φαρµόζεται από τους παραγωγούς ή συνεργεία, 
µε συνδυασµό µεθόδων σύµφωνα µε τις αρχές 
της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ενώ σε οικο-
νοµικό αντιστάθµισµα να παρέχονται τα απαι-
τούµενα υλικά και το κράτος να περιοριστεί -ό-
πως απαιτείται από την ΕΕ 128/2009- στην πα-
ρακολούθηση εντοµολογικών και µυκητολο-
γικών εχθρών, την παροχή έγκυρων και έγκαι-
ρων ενηµερώσεων µε ελεύθερη πρόσβαση από 
τους παραγωγούς, την παροχή οδηγιών αντιµε-
τώπισης, που σκοπό έχουν την καλύτερη προ-
στασία της παραγωγής, και την αποτελεσµατι-
κότερη χρήση των φυτοπροστατευτικών µέσων. 

 η πλατφόρµα για τις «κινήσεις του ελαιο-
λάδου» πρέπει να ολοκληρωθεί και να εφαρ-
µοστεί σε συνεργασία µε την ΑΑ∆Ε· η αντίθετη 
περίπτωση θα αποτελέσει σοβαρό πλήγµα κα-
τά του εθνικού µας προϊόντος το οποίο απαιτεί 
πολλαπλές κινήσεις για να ξεφύγει από το µε-
ρίδιο του 2,3%, καθώς και πλήγµα κατά της ε-
θνικής οικονοµίας λόγω των διακινούµενων 
σήµερα δεκάδων χιλιάδων τόνων χωρίς παρα-
στατικά προς Ιταλία και των επίσης διακινού-
µενων ανενόχλητα και απαγορευµένων κατά 
τα άλλα 17κιλων δοχείων. 

*∆ΟΚΙΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Μόνο 40%
Η δακοκτονία στη χώρα μας σχεδι-
άζεται, οργανώνεται και εκτελείται 
αποκλειστικά από κρατικές δομές, 
ένα μοναδικό, απολύτως, παγκόσμιο 
φαινόμενο, η οποία αφορά μόνο 
το 60,4% των καλλιεργούμενων 
ελαιώνων (στοιχεία ΥΠΑΑΤ, 2019) 
χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε 
είδους κάλυψη στο υπόλοιπο 40% 
(50 εκατ. δέντρα).
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Η χρονική διάρκεια των τριάντα ετών που ορί-
ζει το νέο σχέδιο νόµου του υπουργείου Περι-
βάλλοντος ως προϋπόθεση για την παραχώ-
ρηση εκτάσεων αναπτυξιακούς, βιοµηχανι-
κούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, ουσιαστι-
κά βγάζει εκτός την κτηνοτροφία. Κι αυτό για-
τί, τα ακίνητα ιδιοκτησίας του δηµοσίου παρα-
χωρούνται για κτηνοτροφική χρήση µέχρι 15 
έτη, όπως αναφέρεται από τα αρµόδια ∆ασαρ-

χεία και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Το ζήτηµα αφορά κτηνοτρόφους που θέλουν 

να επεκτείνουν τον στάβλο τους ή να αυξήσουν 
την έκταση του οικοπέδου για να µπορέσει να α-
δειοδοτηθεί η εγκατάσταση. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει διόρθωση στο σχετικό άρθρο στη χρονική δι-
άρκεια παραχώρησης για να µπορέσουν οι κτη-
νοτρόφοι να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. 

Ειδικότερα, το άρθρο 51 του νοµοσχεδίου 

αναφέρει τα εξής: «Ακίνητα ιδιοκτησίας του 
∆ηµοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υ-
παχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για 30 
έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξι-
ακούς, βιοµηχανικούς και κτηνοτροφικούς 
σκοπούς δύναται, αν παραχωρούνται σε ιδι-
οκτήτη όµορου ακινήτου, να λογίζονται ως ε-
νιαία έκταση υπό την προϋπόθεση της βελτί-
ωσης της οικοδοµησιµότητας αυτού». 

Η παραχώρηση εκτάσεων για 30 έτη δεν πιάνει κτηνοτρόφους 

Τεράστιο ενδιαφέρον 
για ενεργειακή 
αυτονομία στην 
αγροτική παραγωγή 
από χώρες της 
Ευρώπης, όπως 
Ιταλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιρλανδία

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Από το χωράφι και τον στάβλο φαίνε-
ται ότι περνά µεγάλο µέρος του εγχει-
ρήµατος για την ενεργειακή αυτονοµία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις δυνά-
µεις του µπλοκ να κατευθύνουν 83 δισ. 
ευρώ για επενδύσεις στο πεδίο της πα-
ραγωγής βιοαερίου, µε τη βασική φιλο-
δοξία να δροµολογεί διπλασιασµό έως 
το 2030. Οι πληροφορίες θέλουν τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Ανά-
πτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης να ετοι-
µάζουν σχετικό επενδυτικό µέτρο, µετα-
φέροντας πόρους του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης από δράσεις χωρίς ιδιαίτερη απήχη-
ση προς τη νέα αυτή κατεύθυνση που α-
κολουθεί τον κεντρικό κοινοτικό σχεδι-
ασµό REPowerEU.

Ενισχύσεις 1,2 δις στην Ιταλία 
για φωτοβολταϊκά µε πάνελ

Οι διεργασίες πάντως δεν σταµατούν 
εκεί. Στο κοµµάτι της ενεργειακής αυτο-
νοµίας της αγροτικής παραγωγής, προ ο-
λίγων ηµερών η Ιταλία εξασφάλισε την 
έγκριση της Κοµισιόν για να προχωρή-
σει σε ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,2 
δισ. ευρώ που θα επιδοτήσουν στο 90% 
δαπάνες αγροτών για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάνελ µε στόχο την ιδι-
οπαραγωγή ρεύµατος. 

Στο πεδίο του βιοαερίου πάντως, το 
ενδιαφέρον φαίνεται υψηλό σε διάφο-
ρα παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης, αρ-

χής γενοµένης από τη Γαλλία, όπου στα 
περίχωρα του Παρισιού, µια οµάδα πα-
ραγωγών έχει ήδη δροµολογήσει επέν-
δυση 5 εκατ. ευρώ για µονάδα βιοαερί-
ου. Μάλιστα, ήδη έχουν µπει τα θεµέλια 
και έχει οριοθετηθεί το εργοτάξιο. Η µο-
νάδα του χωριού Σονάµπ θα τροφοδο-
τείται µε 30 τόνους βιοµάζας ηµερησί-
ως, το 80% της οποίας θα αφορά χειµε-
ρινό κριθάρι. Για την επένδυση αυτή, οι 
παραγωγοί του χωριού που βρίσκεται νο-
τιοδυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας, έ-
χουν λάβει έγκριση επιδότησης 1 εκατ. 
ευρώ από το γαλλικό ταµείο ανάκαµψης. 

∆ιπλάσια µερίδια βιοαέριου στη Γαλλία
Το βιοαέριο αυτής της µονάδας θα 

µπορεί να τροφοδοτεί περίπου 2.000 
νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή, κα-
θώς και τις δηµόσιες υποδοµές της κο-
ντινής πόλης Ραµπουιλέ. Για το 2021 το 
βιοαέριο διατηρούσε µερίδιο µόλις 1% 
στους γαλλικούς σωλήνες αερίου, ενώ 
για το 2022 αναµένεται το ποσοστό να 
ανέλθει στο 2%. Ο στόχος πάντως είναι 
ως το 2030% το ποσοστό αυτό να δια-
µορφωθεί στο 20%. 

Ενδιαφέρον για αντίστοιχες επενδύ-
σεις εντοπίζεται και σε άλλες χώρες της 

Ετοιµάζεται 
επενδυτικό µέτρο 
µε πόρους του Τα-
µείου Ανάκαµψης 
από δράσεις χωρίς 
ιδιαίτερη απήχηση.

Έως τέλος Ιουλίου ο Κανονισμός 
Με 6 δισ. ευρώ 
το πλάνο της Αθήνας 
για το REPowerEU

ΣΧΕ∆ΙΟ REPOWEREU 2030

ΜΕΡΙ∆ΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

45%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΤΟ 2030

600GW

37ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ

35 bcm

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΕΩΣ ΤΟ 2025

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ
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Κοινή πρόταση για κατώτατη τιµή παραγωγούς 
για τη σταφίδα εσοδείας 2022 στα 1,50 ευρώ το 
κιλό κατέθεσαν η Ο.Π. Παναιγιάλειος Ένωση Συ-
νεταιρισµών σε συµφωνία µε όλους τους σταφι-
δικούς συνεταιρισµούς - εκπροσώπους των στα-
φιδοπαραγωγών και Ο.Π. της Πελοποννήσου 
και ζήτησαν την αποδοχή της πρότασής τους ώ-
στε να µπορεί να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της. 

Και µπορεί στη σύσκεψη που διοργάνωσε την 

Παρασκευή 8 Ιουλίου η Περιφέρεια ∆υτικής Ελ-
λάδας να συµφώνησαν όλοι οι παριστάµενοι εκ-
πρόσωποι των συνεταιριστικών και ιδιωτικών µε-
ταποιητικών και εµπορικών επιχειρήσεων, ωστό-
σο όταν ζητήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη να 
συνταχθεί και να υπογραφεί κοινό ανακοινω-
θέν για να δηµοσιευτεί η κατώτερη τιµή σταφί-
δας, ορισµένοι δεν δέχτηκαν να το υπογράψουν  

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ο.Π. Αµα-

λιάδας Χρήστος Βαλιανάτος σχολίασε ότι «η συ-
νάντηση δεν είχε θετική κατάληξη. Οι οργανώ-
σεις παραγωγών κατέθεσαν αίτηµα για κατώτε-
ρη τιµή παραγωγού στα 1,5 ευρώ το κιλό. Οι ιδι-
ώτες προφορικά δεν διαφώνησαν. Όταν όµως 
τους ζητήθηκε να υπογράψουν, δεν δέχτηκαν. 
Πάνε ακόµη µια φορά να πάρουν τη σταφίδα κά-
τω του κόστους. Με αυξηµένο κόστος στα 1,30 
ευρώ οι παραγωγοί δεν θα βγάλουν εισόδηµα». 

Κατώτερη τιμή 1,5 ευρώ ζητούν οι παραγωγοί Κορινθιακής 

Ευρώπης. Πιο συγκεκριµένα, η Γερµανία 
προσδοκά σε 9.500 αντίστοιχες µονάδες 
παραγωγής βιοαερίου µε στόχο τον εφο-
διασµό του µεγαλύτερου συνόλου των 
χωριών και κωµοπόλεων της γερµανι-
κής επικράτειας. Και στην Ιρλανδία γί-
νονται συζητήσεις για ενίσχυση της πα-
ρουσίας του βιοαερίου στο ενεργειακό 
µείγµα της χώρας, σε συνάρτηση µε τις 
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της χώρας 
για το κλιµατικό αποτύπωµα των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων. 

Ακόµα εκκρεµεί ο Κανονισµός
Στο µεταξύ πάντως, η Κοµισιόν δεν έ-

χει ολοκληρώσει τον κανονισµό του προ-
γράµµατος REPowerEU ώστε τα κράτη-µέ-
λη να έχουν ένα οδηγό για να προτείνουν 
τα έργα τους. Υπάρχει µόνο µια ενδεικτι-
κή ηµεροµηνία ότι ο κανονισµός αυτός θα 
είναι έτοιµος έως το τέλος του Ιουλίου. Η 
Αθήνα θέλει να διεκδικήσει άλλα 5 δισ. 
ευρώ από τα αδιάθετα 225 δισ. των αδιά-
θετων δανείων του Ταµείου Ανάκαµψης 
και 1 δισ. από τα 20 δισ. που θα διαθέ-
σει η Επιτροπή από τον λογαριασµό των 
εσόδων από τα δικαιώµατα των ρύπων.

Πόροι από ΕΣΠΑ 

Σε εθνικό επίπεδο θα 
χρειαστεί να οριστεί και 
ποια από τα κονδύλια 
του ΕΣΠΑ 2021-2027 
θα διατεθούν για το 
REPowerEU για να 
συµπληρώσουν τον 
προϋπολογισµό του νέου 
προγράµµατος, το οποίο 
θα αποτελέσει κλάδο 
του Ταµείου Ανάκαµψης 
και θα ολοκληρωθεί µαζί 
µε τα υπόλοιπα έργα του 
Ελλάδα 2.0 στα µέσα 
του 2026. Σε περίπτωση 
που η Κοµισιόν δεν 
προλάβει τον Ιούλιο 
για την εξειδίκευση της 
συνολικής στρατηγικής, 
ο προγραµµατισµός 
των παρεµβάσεων 
θα µετατεθεί για τον 
Σεπτέµβριο του 2022. 

Εννέα χρόνια µετά την πυρκαγιά του 
2013 που είχε πλήξει την περιοχή της 
Άµφισσας, µία νέα φωτιά ήρθε να κα-
ταστρέψει ένα µεγάλο µέρος του ιστο-
ρικού ελαιώνα. Από τη φωτιά κατα-
στράφηκαν περίπου 3.000 στρέµµατα 
(από συνολική έκταση 13.000 στρεµ-
µάτων δάσους, χαµηλής βλάστησης 
και ελαιώνα), ενώ την προηγούµενη 
φορά είχε επηρεάσει 4.500 στρέµµα-
τα ελαιώνα. Φέτος από τα 3.000 στρέµ-
µατα που καταστράφηκαν, περίπου 
τα 2.000 είχαν αναγεννηθεί στη δι-
άρκεια των ετών που µεσολάβησαν 
από την πρώτη πυρκαγιά.

Όπως λέει σχετικά ο γεωπόνος Γιώρ-
γος Σκόκας, που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή, ως προς τα χαρακτηρι-
στικά της φετινής χρονιάς, η καρποδε-
σία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, γε-
γονός που θα απέφερε ένα καλό µέ-
γεθος και ποιότητα καρπού σε συνδυ-
ασµό µε επαρκείς ποσότητες. «Μέρος 
του ιστορικού ελαιώνα προστατεύεται 
από την Unesco, ενώ στο σύνολό του 
καταλαµβάνει επιφάνεια 12.000 στρεµ-
µάτων. Ο προστατευόµενος ελιαώνας 
εντάσσεται στην ευρύτερη ζώνη οικι-
στικού ελέγχου του δελφικού τοπίου 
µε συνολική έκταση περί τα 40.000 
στρέµµατα ελαιώνα, ο οποίος εκτεί-
νεται έως την περιοχή της Άµφισσας, 
το χωριό Ελαιώνας, την Ιτέα και την 
Αράχωβα. Τα 12.000 στρέµµατα που 

προστατεύονται από την Unesco απο-
τελούν περιφερειακή ζώνη του αρχαι-
ολογικού χώρου των ∆ελφών».

Η ιστορικότητα τµηµάτων του ελαι-
ώνα της εκτός από την περιοχή που 
καταστράφηκε και στις περιοχές του 
χωριού Χρυσό, της Άµφισσας, έγκει-
ται στο γεγονός ότι υπάρχουν δέντρα 
ηλικίας πολλών εκαντοταετιών, µε φυ-
τεύσεις από την εποχή της Φραγκο-
κρατίας, ήτοι περί το 1200.

Ο ελαιοπαραγωγός, Παναγιώτης 
Σκορλέτος από το Σερνικάκι Φωκί-
δας διατηρεί έκταση 90 στρεµµάτων 
όπου βρίσκονται φυτεµένα περίπου 
1.000 δέντρα. Όπως λέει έχει υπο-
στεί ζηµιά περίπου το 40% της περι-
ουσίας του. «Το κατά πόσο η κατα-
στροφή είναι ολοσχερής ή όχι, είναι 
κάτι που θα διαπιστώσουµε µε το πέ-
ρασµα του χρόνου, για να δούµε εάν 
κάποια από τα δέντρα µπορούν να 
βλαστήσουν ξανά ή όχι».

Περιγράφει τον ελαιώνα της ευρύ-
τερης γεωγραφικής ζώνης ως πλήρως 
κατακερµατισµένο, δεδοµένου ότι δεν 
έχει γίνει αναδασµός στην περιοχή. 
«Ο κατακερµατισµός των εκτάσεων 
σηµαίνει πρακτικά ότι ένα µέρος των 
εκτάσεών του ιστορικού ελαιώνα δεν 
θα έχει επηρεαστεί, γεγονός που πε-
ριορίζει την επίδραση της φωτιάς και 
το εύρος της καταστροφής».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Το «χτύπημα» της πυρκαγιάς στον 
υπεραιωνόβιο ελαιώνα της Άμφισσας

Από το 1200 
µ.Χ.

Στην Άµφισσα 
υπάρχουν 

δέντρα ηλικίας 
πολλών εκα-

ντοταετιών, µε 
φυτεύσεις από 
την εποχή της 

Φραγκοκρατίας, 
ήτοι περί 
το 1200
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Ομοφωνία 
στο ΔΣ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
για αποχώρηση 
Ρέππα από 
την υπηρεσία
Οριστικοποιείται µε κάθε τυπικότητα 
η αποχώρηση της Αθανασίας Ρέππα 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα και από 
την τελευταία συνεδρίαση του ∆Σ 
του Οργανισµού πληρωµών, κατά 
την οποία τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ενέκριναν οµόφωνα 
την απόφαση έγκρισης παραίτησης 
που είχε υπογράψει νωρίτερα 
φέτος (περί τα τέλη Μαΐου) ο 
επικεφαλής, ∆ηµήτρης Μελάς. Η 
Αθανασία Ρέππα, ήταν για χρόνια 
επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Άµεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς, τελευταία 
δε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
(µάλλον µε το προηγούµενο ωστόσο 
αντικείµενο). Οι πληροφορίες αρχικά 
έλεγαν ότι η κ. Ρέππα µετατίθεται 
στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
ΟΠΕΚΕΠΕ Αττικής και Νήσων. Εν 
τέλει, υπέβαλε την παραίτησή της 
η οποία και έγινε αποδεκτή. Για την 
ιστορία, υπενθυµίζεται µια επιστολή 
µε ηµεροµηνία 5 Μαίου 2022 την 
οποία υπέγραφαν τα διευθυντικά 
στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ (Μαχλαίρας, 
Βολιτάκη και Ρέππα) και η οποία 
τέθηκε υπόψη της διοίκησης του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτέλεσε την σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι. Η επιστολή, 
πριν καλά – καλά αρχίσει η υποβολή 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε από τη νέα 
πλατφόρµα του gov.gr έσπευδε 
να αναδείξει τις χιλιοειποµένες 
και αβάσιµες «ανησυχίες» για 
την αποτελεσµατικότητα της εν 
λόγω διαδικασίας και τις δήθεν 
«απειλές» που αναφύονται ως 
προς τη δυνατότητα πληρωµής 
των κοινοτικών ενισχύσεων στους 
αγρότες. Σηµειωτέον ότι η εν λόγω 
επιστολή διαβιβάσθηκε προς όλες 
τις περιφερειακές διευθύνσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ καθ’ υπέρβαση της 
διοίκησης, κάτι το οποίο ελέγχεται 
υπηρεσιακά, ενδεχοµένως και ποινικά.

Πριν μπει η σπαρτική ο αγρότης 
πρέπει να μάθει για τη νέα ΚΑΠ
Να γίνει άμεσα ενημέρωση για τους όρους των ενισχύσεων ζητά με έγγραφο η Κομισιόν

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Για το έλλειµµα ενηµέρωσης του αγροτι-
κού κόσµου σχετικά µε τον κανονισµό της 
νέας ΚΑΠ, µοιάζει να εγκαλεί τα κράτη-µέ-
λη η Κοµισιόν, ζητώντας στα πλαίσια του 
συµβουλίου υπουργών Γεωργίας στις 18 Ι-
ουλίου να απαντήσουν οι αρµόδιοι για το 
στάδιο προετοιµασίας που βρίσκονται. Ό-
πως λέει σε έγγραφο που κοινοποιήθηκε, 
η Κοµισιόν ζητά από τα κράτη- µέλη όλοι 
οι αγρότες να ενηµερωθούν έγκαιρα για τα 
στρατηγικά σχέδια ώστε να τους επιτραπεί 
να προετοιµαστούν κατάλληλα για τις φθι-
νοπωρινές καλλιέργειες φέτος και να προ-
σαρµόσουν τις πρακτικές σποράς τους α-
ναλόγως µε τα καθεστώτα ενισχύσεων. Αλ-
λιώς κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτή-
σεις τους το έτος 2023. «Οι πιθανοί όροι υ-
ποστήριξης συζητούνται µε τους ενδιαφε-
ρόµενους, αλλά το κλειδί είναι να γνωρί-
ζουµε το συντοµότερο δυνατό πώς θα µοιά-
ζουν τα εγκεκριµένα στρατηγικά σχέδια», 
αναφέρει παράλληλα η Κοµισιόν. 

Στη χώρα µας όπως έχει γράψει και προ 
ολίγον ηµερών η Agrenda, η εφαρµογή της 
νέας ΚΑΠ πέντε µήνες πριν την επίσηµη ε-
φαρµογή της µοιάζει µε «σταυρόλεξο» µε 
τις αρµόδιες αρχές να µην έχουν απαντή-
σει σε καίρια ζητήµατα που αφορούν από 
τα δικαιώµατα και τις συνδεδεµένες ενισχύ-

σεις, έως την εφαρµογή του Εθνικού Αποθέ-
µατος και τον ορισµό του ενεργού αγρότη. 

Σηµειώνεται εδώ ότι οι πληροφορίες α-
ναφέρουν πως στα περιθώρια του συµβου-
λίου των Βρυξελλών, θα πραγµατοποιηθεί 
διµερής συνάντηση µεταξύ της ελληνικής 
αντιπροσωπείας και των ευρωπαϊκών αρ-
χών, ώστε να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητή-
µατα κυρίως όσον αφορά τις συνδεδεµέ-
νες για την έγκριση του ελληνικού στρα-
τηγικού σχεδίου. Όπως ανέφερε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς σε δηλώσεις του από την Καρδίτσα 
την περασµένη εβδοµάδα, θα υποστηρίξει 
στο επόµενο συµβούλιο των υπουργών Γε-
ωργίας της ΕΕ την ανάγκη συνδεδεµένης ε-
νίσχυσης για µαλακό σιτάρι και καλαµπόκι 
όπου είµαστε ελλειµµατικοί, παρά το γεγο-
νός ότι είναι υδροβόρα καλλιέργεια κι αυτό 

αντίκειται στη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ ε-
νώ τόνισε πως θα προβάλει επιχειρήµατα 
σχετικά µε την εξασφάλιση της επισιτιστι-
κής επάρκειας ώστε να παρακαµφθούν οι 
αντιστάσεις της Κοµισιόν.

Τα ερωτήµατα που θέτει η Κοµισιόν
Στόχος πάντως των ελληνικών αρχών εί-

ναι µέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουν ε-
γκριθεί από την Ευρώπη οι βασικοί άξονες 
του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, µε τις 
τελικές συζητήσεις να ξεκινούν ξανά από 
το Σεπτέµβριο. 

Αναλυτικότερα, οι υπουργοί Γεωργίας θα 
κληθούν να απαντήσουν στις εξής ερωτή-
σεις στις 18 Ιουλίου:

 Σε ποιο στάδιο προετοιµασίας της νέ-
ας ΚΑΠ βρίσκεστε αυτή τη στιγµή σε εθνι-
κό επίπεδο; Θα µπορέσετε να υιοθετήσετε 
τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις, να δηµι-
ουργήσετε τα πληροφοριακά συστήµατα, 
να εγκρίνετε το στρατηγικό σας σχέδιο και 
να ενηµερώσετε έγκαιρα τους αγρότες και 
το ευρύτερο κοινό;

 Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην 
Ουκρανία, πώς θεωρείτε τον συνεχιζόµε-
νο δοµηµένο διάλογο και ποιες θα βλέπατε 
ως προκλήσεις κατά την προετοιµασία της 
εφαρµογής της νέας Πράσινης Αρχιτεκτο-
νικής; Πού βλέπετε τα κύρια στοιχεία για τη 
διασφάλιση της ισορροπηµένης προσέγγι-
σης και σκοπιµότητας στο πλαίσιο της ΚΑΠ;

Έγκαιρη προετοιµασία
Η Κοµισιόν ζητά όλοι οι οι αγρότες 

να ενηµερωθούν έγκαιρα για τα 
στρατηγικά σχέδια ώστε να προε-
τοιµαστούν για τις φθινοπωρινές 
καλλιέργειες και να προσαρµό-
σουν τις πρακτικές σποράς τους 
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Η ∆ανία δεν παρέβη ωστόσο την υποχρέωση 
καλόπιστης συνεργασίας, όπως σηµειώνει η ίδια 
απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ. Ειδικότερα, η 
εν λόγω αιτίαση της Επιτροπής βάλλει κατά της 
ίδιας συµπεριφοράς την οποία αφορούσε και η 
πρώτη αιτίαση, ήτοι της παράλειψης να ληφθούν 
µέτρα για την παύση της χρήσης της ΠΟΠ «φέτα» 
από ∆ανούς παραγωγούς για τον προσδιορισµό 
τυριού που δεν πληροί τις προδιαγραφές.
Μολονότι αληθεύει ότι η εξαγωγή από 

παραγωγούς της ΕΕ προς τρίτες χώρες, 
προϊόντων σε σχέση µε τα οποία χρησιµοποιείται 
παρανόµως µια ΠΟΠ µπορεί να αποδυναµώσει τη 
θέση της Ένωσης σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις 
µε αντικείµενο την κατοχύρωση των ενωσιακών 
συστηµάτων προστασίας της ποιότητας, δεν 
διαπιστώνεται ότι η ∆ανία προέβη σε πράξεις που 
θα µπορούσαν να επιφέρουν τη συνέπεια αυτή, 
κάτι που όντως θα στοιχειοθετούσε συµπεριφορά 
διακριτή από εκείνη της πρώτης αιτίασης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Ένοχη» για εξαγωγές λευκού τυ-
ριού σε αγορές εκτός Ε.Ε «εκµεταλ-
λευόµενη» τον χαρακτηρισµό «Φέ-
τα» κρίθηκε η ∆ανία στο Λουξεµ-
βούργο, σε µια απόφαση του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστηρίου, που έρχεται 
να βάλει τέλος σε αντίστοιχα φαι-
νόµενα, κατοχυρώνοντας την ισχύ 
των κανονισµών που διέπουν την 
προστασία των γεωγραφικών εν-
δείξεων εντός της ΕΕ και στον υπό-
λοιπο κόσµο. 

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο οποίο είχε προσφύγει 
η Ελλάδα για να προστατεύσει την 
«Φέτα» ως Προϊόν Ονοµασίας Προ-
έλευσης, κατέληξε την Πέµπτη 14 
Ιουλίου στο συµπέρασµα ότι η ∆α-
νία παραλείποντας να λάβει µέτρα 
ώστε να προλάβει και να σταµατή-
σει την εξαγωγή τυριού που ονόµα-
ζε «φέτα» σε τρίτες χώρες, παρέβη 
τις υποχρεώσεις που έχει αναλά-
βει µε τον Κανονισµό 1151/2012.

Η ίδια απόφαση διασαφηνίζει την 
ισχύ και για τις εξαγωγές σε Τρίτες 
Χώρες του κανονισµού που προστα-
τεύει τα προϊόντα µε κατοχυρωµέ-
νη ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ εντός της ΕΕ 
διασαφηνίζει.

Νοµικοί µε βαθιά γνώση επί του 
θέµατος που έχουν παρακολουθή-
σει από την αρχή την εν λόγω δια-
µάχη, χαρακτηρίζουν την τελευταία 
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστη-
ρίου ως µια µεγάλη νίκη τόσο για 
την Φέτα όσο και για τα υπόλοιπα 
προστατευµένα αγροτικά προϊόντα 
της χώρας, αφού πλέον δηµιουργεί-
ται ιστορικό απόφασης.

Σύµφωνα µε την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η ονοµα-
σία «Φέτα» καταχωρήθηκε ως προ-
στατευόµενη ονοµασία προέλευσης 

(ΠΟΠ) το 2002. Έκτοτε, η ονοµασία 
αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µό-
νο για ένα προϊόν τυροκόµησης που 
προέρχεται από την οριοθετηµένη 
γεωγραφική περιοχή στην Ελλάδα 
και συµµορφώνεται µε τον ισχύον 
προσδιορισµό προϊόντος.

Στον αντίποδα, η ∆ανία υποστηρί-
ζει ότι ο κανονισµός αριθ. 1151/2012 
εφαρµόζεται µόνο σε προϊόντα που 
πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και δεν καλύπτει τις εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες. Εποµένως, αρνείται τον 
καταλογισµό ότι ούτε απέτρεψε αλ-
λά ούτε και σταµάτησε παραγωγούς 
στην επικράτειά της από το να χρη-
σιµοποιούν την ονοµασία «φέτα», 
αφού τα προϊόντα τους προορίζο-
νται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Tο ∆ικαστήριο κρίνει, πρώτον, ότι 
µε βάση το γράµµα του κανονισµού 

1151/2012 η χρήση καταχωρισµέ-
νης ονοµασίας για τον προσδιορι-
σµό µη καλυπτόµενων από την κα-
ταχώριση προϊόντων που παρασκευ-
άζονται στην Ένωση και προορίζο-
νται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες 
δεν εξαιρείται από την απαγόρευση 
την οποία προβλέπει ο κανονισµός.

Όσον αφορά, δεύτερον, το όλο 
πλαίσιο του κανονισµού 1151/2012, 
το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι ο κα-
νονισµός προστατεύει τις ΠΟΠ και 
τις προστατευόµενες γεωγραφικές 
ενδείξεις (ΠΓΕ) ως δικαιώµατα δια-
νοητικής ιδιοκτησίας.

Το σύστηµα των ΠΟΠ και των ΠΓΕ 
θεσπίστηκε προκειµένου να παρα-
σχεθεί στήριξη στους παραγωγούς 
προϊόντων συνδεόµενων µε συγκε-
κριµένες γεωγραφικές περιοχές, µέ-
σω της διασφάλισης οµοιόµορφης 

προστασίας των ονοµασιών ως δι-
καιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησί-
ας σε ολόκληρη την Ένωση.

Η χρήση όµως µιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ 
για τον προσδιορισµό προϊόντος 
που παρασκευάζεται µεν εντός της 
Ένωσης, αλλά δεν πληροί τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, προσβάλλει 
στην Ένωση την αντίστοιχη ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ ως δικαίωµα διανοητικής ιδι-
οκτησίας, ακόµη και αν το προϊόν 
αυτό προορίζεται για εξαγωγή σε 
τρίτες χώρες.

«Η απόφαση του δικαστηρίου της 
ΕΕ, αποτελεί δικαίωση για τη χώρα 
µας και τους παραγωγούς µας. Η φέ-
τα αποτελεί εθνικό προϊόν και τείνει 
να εξελιχθεί σε σήµα κατατεθέν για 
την ελληνική παραγωγή» σχολίασε 
µε ανακοίνωση ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς.

Καταδίκη Δανίας 
στο Λουξεμβούργο 

για την Φέτα
Μια σημαντική 

νίκη για τη «Φέτα» η 
πρόσφατη απόφαση 

του Δικαστηρίου 
της ΕΕ που εγκαλεί 

τη Δανία επειδή 
απέφυγε να βάλει 

τέρμα στη χρήση της 
ονομασίας «φέτα» 

στις βιομηχανίες της

Χωρίς ποινή 
προς το παρόν 

για τους ∆ανούς

Ιστορικό
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου θεωρείται 
µεγάλη νίκη τόσο για την 
Φέτα όσο και για τα 
υπόλοιπα προστατευµένα 
αγροτικά προϊόντα της 
χώρας, αφού δηµιουργείται 
ιστορικό απόφασης.

Εντός ΕΕ
Η ∆ανία υποστηρίζει ότι ο 
κανονισµός αριθ. 1151/2012 
εφαρµόζεται µόνο σε 
προϊόντα που πωλούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
δεν καλύπτει τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες.

Στήριξη
Το σύστηµα των ΠΟΠ 
και των ΠΓΕ θεσπίστηκε 
προκειµένου να παρασχεθεί 
στήριξη στους παραγωγούς 
προϊόντων συνδεόµενων µε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές.
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∆ΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΚΕ
«Το σουβλάκι, το γνωστό 
πιτόγυρο, πήγε τρία ευρώ, 
αλλά δεν τρώτε σουβλάκι, 
που να το ξέρετε. ∆εν 
βάζετε ούτε βενζίνη; Εκεί 
που µας χρωστάγανε µας 
πήραν και το βόδι. Τι άλλο 
να πει κανείς, όταν ακούει 
τον κ. Μητσοτάκη να κάνει 
απολογισµό έργου για την 
κοινωνική πολιτική».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Παρά τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουµε - 
πανδηµία, ενεργειακή και 
πληθωριστική κρίση - η 
Ελλάδα µένει προσηλωµένη 
στον στόχο της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Το ίδιο 
κάνουµε και για τον 
τουρισµό µας µε τη στενή 
συνεργασία του δηµόσιου 
µε τον ιδιωτικό τοµέα».

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Το να πούµε ότι το πρώτο 
εξάµηνο ήταν επώδυνο για 
τους επενδυτές, θα ήταν 
λίγο. Υπέστησαν βαριές 
απώλειες όσοι κατείχαν 
µετοχές, εταιρικά οµόλογα, 
τίτλους αναδυόµενων 
αγορών, κρυπτονοµίσµατα 
κι άλλα περιουσιακά και 
για έξι µήνες δεν έλαβαν 
καµία προστασία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Πυλώνες
Τα ‘πε και το ΚΕΠΕ για τη 
βιωσιµότητα της κτηνοτροφίας, 
που αν δεν υπάρξει µεγέθυνση, 
αποδόσεις και καθετοποίηση, 
η βιωσιµότητα του κλάδου θα 
είναι µετέωρη. Μάλιστα, αν 
βελτιωθεί και η µεταποίηση για 
προστιθέµενης αξίας εξαγωγές, 
τότε ποιος την πιάνει την 
Ελλαδίτσα. Σηµειωτέον, σµφωνα 
µε το ερευνητικό κέντρο, το 
στοίχηµα δεν έχει χαθεί.

Η γη της ελιάς
Στη χώρα µας, όπως φαίνεται, 
τη δέουσα προσοχή για την 
ελαιοκοµία δίνει µόνο η σειρά 
η γη της ελιάς… Οι νέες 
ισορροπίες στις κοινοτικές 
ενισχύσεις προβληµατίζουν τον 
κλάδο, αφού µέχρι στιγµής στο 
ελληνικό στρατηγικό σχέδιο 
της νέας ΚΑΠ δεν υπάρχει 
στοχευµένη παρέµβαση. ενώ 
Ιταλία και Ισπανία κρατούν 
ψηλά τον ανταγωνισµό.

Koστίζει
Η πρωτοβουλία Leader για την 
τοπική ανάπτυξη σκοντάφτει 
στη γραφειοκρατία και στα 
έξοδα, λέει το Ελεγκτικό της 
ΕΕ, υπογραµµίζοντας πως η 
θεωρία απέχει πολύ από την 
πράξη. Οι διαδικασίες που 
µπορεί να περιλαµβάνουν έως 
και οκτώ διαφορετικά στάδια 
είναι υπερβολικά περίπλοκες 
και αργές και τα κράτη έχουν 
πληρώσει µόνο το 39!

Το ριφιφί στις αγροτικές δαπάνες

Όπου υπάρχει χρήµα, υπάρχει και δολιοφθορά. Μάλιστα, ο κίν-
δυνος απάτης είναι επίσης υψηλότερος σε τοµείς δαπανών που 
υπόκεινται σε πολυπλοκότερους όρους επιλεξιµότητας. Η τελευ-
ταία έκθεση του Ελεγκτικού καταγράφει µια σειρά από φαινόµε-
να παρατυπιών στη λήψη ενισχύσεων της ΚΑΠ, µε τους ελεγκτές 
να συνιστούν στην Κοµισιόν να αναζητήσει τη ρίζα του προβλήµα-
τος, ενόψει και της νέας προγραµµατικής περιόδου. Μάλιστα ση-
κώνει 8 «κόκκινα σηµαιάκια» εν είδη αλερτ για τις άµεσες ενισχύ-
σεις και γι’ αυτές των προγραµµάτων (β’ πυλώνας), υπογραµµίζο-
ντας την εµπλοκή και κρατικών λειτουργών ή ιδιωτικών φορέων. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι θεσµικές 
παρεµβάσεις λέει 
ο υπουργός της 
πλατείας µπορούν 
µακροπρόθεσµα να 
στηρίξουν το αγροτικό 
εισόδηµα από ότι οι 
απλές ενισχύσεις, 
καθώς θα οδηγήσουν 
σε µείωση του κόστους 
παραγωγής. Πότε 
ακριβώς, τι ώρα;

Αλήθεια το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο 
για τον ΕΛΓΑ θα έρθει 
ποτέ; Γιατί, χόρτασαν 
από υποσχέσεις οι 
αγρότες. Κατά τα 
λοιπά, ο οργανισµός 
για να τα βγάλει πέρα 
από τις θεοµηνίες, 
αρκείται στα 
κυβερνητικά πακέτα…

Υβρίδια
Το ότι το αγροτικό 

εµπορικό ισοζύγιο της χώρας 
µας έγραψε για δύο συναπτά 
έτη πλεόνασµα κάτι που είχε 
να γίνει από το 1984, αν µη 
τι άλλο πρέπει να καταγραφεί 
ότι είναι εξαιρετικά θετικό.

Όµως µήπως πρόκειται 
για µια απλή συγκυρία ή 
δείχνει µια µακροχρόνια 
προοπτική, διερωτάται το 
Κέντρο Οικονονοµικών 
Ερευνών Ελλάδας (ΚΕΠΕ).

Στην έκθεσή του µιλά για 
τη χρυσή πεντάδα εξαγωγών 
µε το βαµβάκι, τα 
οπωροκηπευτικά, τα έλαια 
κλπ, όµως τονίζει ότι δεν 
αρκούν για να παγιωθεί το 
πλεόνασµα αν δεν 
συµβάλουν όλες οι οµάδες 
προϊόντων και δη του 
κρέατος που είναι σε 
ιστορικά χαµηλά.

;

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ
«Είµαι εδώ (σ.σ.ηµιτελικό 
του Wimbledon), είναι 
τρελό, αλλά είµαι ακόµα 
µαµά. Μετά από αυτό θα 
βγω εκεί έξω και θα δω τα 
παιδιά µου και θα κάνω το 
ίδιο πράγµα που κάνω 
κάθε µέρα. Θα τους 
αλλάξω τις πάνες εννοώ, 
θα τους δώσω να φάνε, 
όλα τα φυσιολογικά».

«Στο λιακωτό 
και κοίταζες,
και δίχως να 
χορταίνεις.
Άρµεγες µε τα 
µάτια σου,
το φως της 
οικουµένης».

Ψηφίστηκε, επιτέλους, και µάλιστα µε 
ευρεία πλειοψηφία από την Ολοµέλεια της 
Βουλής, το νοµοσχέδιο στο οποίο 
ενσωµατώθηκε και η τροπολογία για 
αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ σε καλλιέργειες που 
επλήγησαν από τον παγετό «Άνοιξη ‘21» και 
ήταν σε προανθικό στάδιο. Πρόκειται για 
ποσό της τάξης των 23 εκατ. ευρώ και όπως 
ενηµέρωσε ο υπουργός από το βήµα της 
Βουλής «έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα 
πορίσµατα για τις ζηµιές και η πληρωµή των 
προκαταβολών υπολογίζεται να ξεκινήσει 
περί τα τέλη Ιουλίου». Άντε να δούµε!  

Αδικία, λένε από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Ιωαννίνων, που κάποιες 
χοιροτροφικές µονάδες έµειναν εκτός 
κρατικών ενισχύσεων. Παρά την 
τροποποίηση της ΚΥΑ η οποία κάλυψε τους 
παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει 
αίτηση ΟΣ∆Ε αλλά αντίθετα µια µικρή οµάδα 
18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση 
διότι είχε υποβάλει εµπρόθεσµα τη δήλωση 
ΟΣ∆Ε αλλά όµως υπέβαλε καθυστερηµένα 
την απογραφή στις αρµόδιες Κτηνιατρικές 
υπηρεσίες. Αυτές όµως κινδυνεύουν µε 
κλείσιµο των µονάδων τους…. Είναι λίγοι, 
αλλά είναι κρίµα, οπότε ζητείται άµεση λύση! 

Κι άλλο θέµα µε τους χοιροτρόφους! 
Κάποιοι δεν κατάφεραν να κάνουν αίτηση 
για την ειδική ενίσχυση 253,56 ευρώ ανά 
χοιροµητέρα. Στις προηγούµενες αιτήσεις τα 
στοιχεία για τον αριθµό των ζώων τα 
έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή από τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε. Φέτος, αν δεν είχαν 
υποβάλει στοιχεία για τον αριθµό των ζώων 
για το έτος 2020, στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα που τηρείται στη 
Γενική ∆ιεύθυνση της Κτηνιατρικής του 
υπουργείου, δεν µπορούσαν να µπουν στην 
πλατφόρµα για να κάνουν την αίτηση, γιατί 
αυτή βασιζόταν στη λίστα του 2020. Για να 
δούµε, εδώ υπάρχει λύση;  

Με ζόρια ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις 
για τη φετινή παραγωγή κορινθιακής 
σταφίδας. Οι σταφιδοπαραγωγοί ζήτησαν 
από όλους τους εµπλεκόµενους στη 
µεταποίηση και εµπορία της κορινθιακής 
σταφίδας, συνεταιριστικές και ιδιωτικές 
µεταποιητικές και εµπορικές επιχειρήσεις, να 
συµφωνήσουν σε κατώτερη τιµή παραγωγού 
1,50 ευρώ το κιλό. 

Στη σύσκεψη, στο προφορικό οι 
περισσότεροι είπαν εντάξει, εκτός από δύο 
που αποχώρησαν! Στο δια ταύτα όµως, όταν 
ζήτησαν από τον αντιπεριφερειάρχη να 
συνταχθεί και να υπογραφεί κοινό 
ανακοινωθέν για να δηµοσιευτεί η κατώτερη 
τιµή σταφίδας για τη νέα εσοδεία, κάποιοι 
δεν δέχτηκαν να υπογράψουν… Κι αυτό είναι 
µόνο η αρχή!         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«Ο
ι οικονοµικοί σύµβουλοι 
πιάνουν µόνο τα ψίχουλα 
που πέφτουν από το τραπέ-
ζι του καπιταλισµού», υπο-

στήριζε πριν από λίγες µέρες ο θρυλικός επεν-
δυτής Warren Buffett, µιλώντας για τις επεν-
δύσεις του στην ετήσια γενική συνέλευση των 
µετόχων της Berkshire Hathawey, δηλαδή του 
επενδυτικού κολοσσού του οποίου ηγείται ε-
δώ και χρόνια. Τόνισε µάλιστα, µεταξύ άλλων, 
πως, «ένας πίθηκος που απλώς θα έριχνε βε-
λάκια στο ταµπλό θα µπορούσε να προσφέρει 
καλύτερες αποδόσεις απ’ αυτές που εξασφαλί-
ζουν οι ειδήµονες σύµβουλοι της Wall Street». 

  Είδαν φως και µπήκαν

ΤΑ ΛΕΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, γιατί, τα τελευταία χρόνια 
και στον αγροτικό χώρο, µε το θέµα των συµ-
βούλων έχει παραγίνει. Είδαν φως και µπή-
καν… οι σύµβουλοι. Σύµβουλος για τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε, σύµβουλος για το 
φάκελο Νέων Αγροτών, σύµ-

βουλος για την πιστοποίηση των βιολογικών, 
σύµβουλος για τα επενδυτικά προγράµµατα, 
σύµβουλος για την τεχνική φροντίδα της εκ-
µετάλλευσης, σύµβουλος για τη διαχείριση του 
ζωικού κεφαλαίου, σύµβουλος για τα φορολο-
γικά, σύµβουλος για τα ασφαλιστικά και πάει 
λέγοντας. Τι να µείνει λοιπόν για τον αγρότη;

Ακριβό σπορ για λίγους
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, όταν οι τιµές των αγροτικών 
προϊόντων παραµένουν καθηλωµένες, µην 
κοιτάτε κάποια εκτατικά τον τελευταίο χρόνο, 
όταν τα περιθώρια κέρδους έχουν γίνει απα-
γορευτικά, όταν οι άµεσες ενισχύσεις µειώνο-
νται δραµατικά και όταν τα λεγόµενα αναπτυ-
ξιακά προγράµµατα, αν δεν είναι στηµένα για 
λίγους, είναι κοµµένα και ραµµένα µόνο για ε-
κείνους που διαθέτουν οικονοµική επιφάνεια 

και επαρκή καταγεγραµµένα ταµειακά διαθέ-
σιµα ώστε να καλύπτουν την ίδια συµµετοχή. 
Πόσοι είναι οι αγρότες που µπορούν να παρα-
κολουθήσουν ένα τόσο ακριβό σπορ, υψηλού 
µάλιστα ρίσκου, ότι συµβούλους και να έχουν;

Άλλη γεωργία ή η ίδια;
ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ότι ήταν οι ίδιοι σύµβουλοι οι ο-
ποίοι προ δεκαετίας είχαν ξεχυθεί στα καφε-
νεία και στα µέσα ενηµέρωσης, προβάλλοντας 
το success story των µοντέρνων καλλιεργει-
ών (ιπποφάες, goji berry, aloe vera, λεβάντα 
κ.α.) από τα οποίοι ελάχιστοι παραγωγοί έχουν 
βγάλει λεφτά, αντίθετα οι περισσότεροι δεν θέ-
λουν να τα βλέπουν ούτε στις γλάστρες τους. 
Θυµάµαι εκείνο το βιβλίο του Κοντού (πρώην 
υπουργός Γεωργίας, αν τον ξεχάσατε) για την 
«…άλλη γεωργία», από την οποία ουδείς επρό-
κοψε. Τώρα, σπρώχνουν πάλι τον κόσµο στις 

µεγάλες καλλιέργειες.   

Αφαίμαξη
ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ κι άλλες φο-
ρές, έτσι όπως έχουν έρθει 
τα πράγµατα, «η γεωργία 
είναι ένας ωραίος τρόπος 
για να χάνεις λεφτά». Ό-
χι γιατί δεν υπάρχει οικο-
νοµικό αντικείµενο ή δεν 
έχει αντίκρισµα στην κοι-
νωνία, αλλά γιατί έτσι ό-
πως καθορίζεται το πλαί-
σιο λειτουργίας της στην 
Ελλάδα, µοιάζει περισσό-

τερο «στρατόπεδο αφαίµαξης» µιας πολυπλη-
θούς τάξης δραστηριοποιούµενων στο συγκε-
κριµένο χώρο, παρά µε ανοικτό πεδίο ελεύθε-
ρου ανταγωνισµού και ανταµοιβής των καλών 
πρακτικών και της ποιότητας της παραγωγής.

Έσφιξαν τα γάλατα 
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, γιατί, απ’ ότι φαίνεται… είναι 
πιασµένες, όλες οι άκρες. Οι συνεταιρισµοί έ-
χουν χάσει την απήχησή τους στον κόσµο της 
παραγωγής, οι τράπεζες έχουν αποµακρυν-
θεί από το ρόλο του οικονοµικού καθοδηγη-
τή των συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής, η δηµόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση να 
διασφαλίσει, ούτε στοιχειωδώς, το δηµόσιο 
συµφέρον και οι σύµβουλοι νοιάζονται µόνο 
για τη δική τους καταξίωση. Οι όποιες εξαιρέ-
σεις, που σίγουρα υπάρχουν, απλά επιβεβαι-
ώνουν τον κανόνα.  

Ο καθένας για την πάρτη του
 Η δηµόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση 
να διασφαλίσει, ούτε στοιχειωδώς, το 

δηµόσιο συµφέρον και οι σύµβουλοι 
νοιάζονται µόνο για τη δική τους 

καταξίωση 

Π
ριν από µερικές εβδοµάδες, έκα-
να µια ανάρτηση στην οποία επε-
σήµανα ότι η ποιότητα της δηµό-
σιας πολιτικής µειώνεται απότο-

µα κατά τον 21ο αιώνα. Βλέπω παντού πα-
ρόµοια επιχειρήµατα. Ο Economist έχει ένα 
µακροσκελές άρθρο για τις τάσεις στη Λατι-
νική Αµερική όπου επισηµαίνει µια σοβαρή 
επιδείνωση της ποιότητας της διακυβέρνη-
σης. Οι ψηφοφόροι εκεί επιλέγουν όλο και 
περισσότερο τους πολύ κακούς υποψηφίους 
της άκρας Αριστεράς και της Ακροδεξιάς έ-
ναντι των πιο λογικών τεχνοκρατών. Ο  Τάι-
λερ Κοέν έγραψε ένα άρθρο στο Bloomberg, 
που υποστηρίζει ότι γι’ αυτό ευθύνονται οι 
στάσεις του κοινού: «Ο φόβος µου είναι ό-
τι έχουµε εισέλθει σε µια εποχή στην οποία 
η λαϊκή προτίµηση για καλά πολιτικά απο-
τελέσµατα και δίκαιες πολιτικές διαδικασίες 
είναι πολύ πιο αδύναµη από παλιά. Μπορεί 
να πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα θέλουν πά-
ντα τουλάχιστον αξιοπρεπή πολιτικά αποτε-
λέσµατα, αλλά αυτή η υπόθεση γίνεται όλο 
και πιο δύσκολο να την υπερασπιστεί κανείς 
τα τελευταία 10 χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και παγκοσµίως. Η προσκόλληση στη δηµο-
κρατία φαίνεται πολύ πιο αδύναµη, όπως και 

η αγάπη για τον 
καπιταλισµό. […]
Με όλα αυτά θέ-
λω να πω πως µια 
µάλλον απλή πι-
θανότητα γίνεται 
όλο και πιο πιθα-
νή: Οι άνθρωποι έ-
χουν πάψει να θέ-
λουν να συµβούν 

καλά πράγµατα». Υποψιάζοµαι ότι αυτό εί-
ναι σωστό, αλλά χρειάζεται µια εξήγηση.[…]

Μια πιθανότητα είναι ότι υπάρχουν καλές 
περίοδοι κατά τις οποίες το κοινό παίρνει «µα-
θήµατα» από προηγούµενα λάθη. Στο σχολείο 
τη δεκαετία του ‘60 τα µαθήµατα του πρώτου 
µισού του 20ου αιώνα κυριαρχούσαν. Μας έ-
µαθαν ότι: α) Ο αυταρχικός εθνικισµός ήταν 
ένα µεγάλο κακό, που οδήγησε σε δύο πα-
γκόσµιους πολέµους. β) Ο Μακαρθισµός ε-
πίσης θεωρούταν κακός, και είχε ως αποτέ-
λεσµα ένα είδος «κουλτούρας ακύρωσης».

[…] Όταν βλέπω συντηρητικούς να διαφη-
µίζουν τα πλεονεκτήµατα του αυταρχικού ε-
θνικισµού ή να προσπαθούν να ανατρέψουν 
δηµοκρατικές εκλογές, συγκλονίζοµαι από 
την άγνοια της ιστορίας. […] Στο παρελθόν, 
χρειάστηκε να ζήσουµε µερικά πολύ οδυνη-
ρά ιστορικά γεγονότα για να µάθει το ευρύ 
κοινό τα «µαθήµατά» του. Υπάρχει άραγε κά-
ποιος λιγότερο επώδυνος τρόπος για να εµ-
βολιαστεί το κοινό ενάντια στις κακές ιδέες;

* OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ MERCATUS 

CENTER AT GEORGE MASON UNIVERSITY

Εμβόλιο για 
τις κακές ιδέες

ΤOY  ΣΚΟΤ ΣΑΜΝΕΡ*
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Ο
Οµότιµος Καθηγητής του ΓΠΑ Νικόλαος Συ-
γριµής, απο τους πρωτεργάτες διεθνώς της 
Έξυπνης Γεωργίας, έδωσε κεντρική οµιλία 
στο διεθνές συνέδριο MED22, το τακτικό συ-

νέδριο του MCA (Mediterranean Control Association). 
Αυτό ανήκει στο Institute of Electrical and Electronics 
Engineering, τον µεγαλύτερο επιστηµονικό οργανι-
σµό στον κόσµο που καλύπτει όλες τις σύγχρονες τε-
χνολογίες (Η/Υ, επικοινωνίες, ηλεκτρονικά, αυτόµατο 
έλεγχο, ροµπότ κλπ.) και εκδίδει τα σχετικά πρότυπα 
(standards) που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και την α-
σφάλεια του ανθρώπου.

Ερωτήσεις απο το διεθνές ακροατήριο 
Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για το θέµα απο τους «αυ-

τοµατιστές και ροµποτιστές». Μερικές ερωτήσεις ήταν:

Πώς θα ψηφιοποιηθούν οι µικροί αγρότες µε τα 
πολλά προβλήµατα;

Παρόλο που ο Μπιλ Γκέιτς έγινε γαιοκτήµονας 
µε ένα εκατοµµύριο στρέµµατα, λέει πως πρέ-
πει να βοηθήσουµε και τους µικρούς και δεν 

µπορούµε να προσβλέπουµε µόνο σε γεωργία των ολί-
γων µεγάλων. Μέτρα: 1. Εκπαίδευση ταλέντων (talent 
train) που θα µεταδώσουν τις τεχνικές. 2. Εκπαίδευση α-
γροτών για µια νέα κουλτούρα και δηµιουργία οµάδων 
ή συνεταιρισµών που θα αναλαµβάνει και την εµπορία 
µέχρι το ράφι µε τις νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικού ε-
µπορίου (Block Chain). 3. Χρηµατοδοτήσεις (Vouchers) 
Αγροτών. Πέρα απο τις σωστές υποδοµές µε κυβερνη-
τικά έργα (επικοινωνίες, κέντρα δεδοµένων, πλατφόρ-
µες εφαρµογών, διακυβέρνηση), θα πρέπει να δίδεται 
στους αγρότες χρηµατοδότηση ώστε να επιλέγουν αυ-
τό που πραγµατικά τους εξυπηρετεί. Οι αγρότες δεν α-
γοράζουν κάτι που δεν έχει αποδείξει την χρησι-
µότητα του. Αυτό θα δηµιουργήσει υγιή α-
νταγωνιστικά οικοσυστήµατα και συνεχή 
βελτίωση της αγοράς των εφαρµογών.

Ποια η αποδοχή των κάθε-
των αγρών (Vertical Farms) ή αλ-
λιώς αγροπαραγωγή στην πόλη 
(Urban Farming);

Σε όλα τα µήκη και πλάτη της 
γης αποδείχθηκε αρνητική σε 
ενεργειακό αποτύπωµα και µε 

απαράδεκτα αυξηµένο κόστος ηλεκτρι-
κού ρεύµατος για τα LED. Μόνο τα φαρ-
µακευτικά και τα µικροgreens που έχουν 

µεγάλη τιµή ανά κιλό παραµένουν οικονοµικά βιώσι-
µα. Σε κάποιες βόρειες χώρες χωρίς ήλιο (αλλά και σε 
υπέρθερµες κοντά στον ισηµερινό) το συνολικό αποτύ-
πωµα είναι µικρότερο και έτσι οι χώρες αυτές µπορούν 
να αναλάβουν το «κόστος» για εθνικούς λόγους ανε-
ξαρτησίας στην αγροδιατροφή.

Πώς θα έπρεπε κάθε χώρα να ακολουθήσει κά-
ποιον Οδικό Χάρτη (Roadmap) στην ψηφιοποίηση;

Κάθε χωρά έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στις τρεις πι-
θανές αίτιες αποτυχίας και πρέπει να εκπονήσει 
το δικο της χάρτη. 1. Σχεδιασµός του συστήµα-

τος και της χρονοπορείας µε έµπειρους ερευνητές που 
γνωρίζουν που βρίσκεται η εφαρµοσιµότητα και ποιοι 
παράγοντες είναι σηµαντικοί καθώς και τις άλλες ιδιαί-
τερες συνθήκες απο τις «εισροές µέχρι το ράφι». 2. Επι-
δεικτικές εφαρµογές µε ερευνητικά έργα και συµµετο-
χή όλων των φορέων για να τελειοποιηθεί ο ολιστικός 
(πρόβλεψη εξέλιξης 10ετιας) οδικός χάρτης ψηφιακού 
µετασχηµατισµού 3. Καλά µελετηµένος οδικός χάρτης. 
Η αποτυχία έστω και σε µέρος των αγροτών επιφέρει 
σηµαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη και γι’ αυτό δεν 
πρέπει να γίνει οποιαδήποτε έναρξη χωρίς προηγούµε-
νη σωστή µελέτη που συµπεριλαµβάνει και του αγρότες.

Ποια η ιδιοκτησία και η ασφάλεια των δεδοµένων; 

Στις ψηφιοποιηµένες επιχειρήσεις και τη βιοµηχα-
νία υπάρχει θέµα ασφάλειας των δεδοµένων. Πα-
ρόµοιο θέµα αναµένεται να υπάρξει και στη γε-

ωργία και θα πρέπει άλλα δεδοµένα να χαρακτηριστούν 
ως Ανοικτά (δεδοµένα καιρού, τιµές αγοράς κλπ.) και 
άλλα ως Ιδιωτικά (της κάθε φάρµας) και µάλιστα να δι-
ατηρούνται οι χρονοσειρές µε βάση τις οποίες θα προ-
κύψουν πραγµατικά ευφυείς εφαρµογές.

Το γεγονός ότι θα γεµίσει και ο γεωργικός το-
µέας µε αισθητήρες χαµηλής ενέργειας και 

χαµηλού κόστους θα αποτελέσει εύκο-
λη λεία για «κυβερνο-απειλές» και εί-

ναι απο τα πρώτα θέµατα που πρέπει 
να µας απασχολήσουν στην ασφά-
λεια και κυριότητα των δεδοµένων.

Η Ψηφιακή εποχή χρειάζεται 
συνεχή διακυβέρνηση. Πώς πρέ-
πει να διαµορφώνεται για την ψη-

φιακή γεωργία; 

Εκτός απο τις ρυθµίσεις για την 
ασφάλεια των δεδοµένων, πρέ-
πει να διαµορφώνονται και µη 

µονοπωλιακά οικοσυστήµατα για να αποφευχθούν ε-
ξαρτήσεις απο µοναδικούς ή εξαιρετικούς «παρόχους» 
εφαρµογών. Η Ευφυής Γεωργία, όπως και άλλοι κλά-
δοι, είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει την παραλλακτικό-
τητα. Εφόσον οι αγρότες θα έχουν την ελευθερία προτί-
µησης, ασφαλώς θα διαµορφώσουν ένα ανταγωνιστι-
κό οικοσύστηµα για ποιοτική εξέλιξη ώριµων εφαρµο-
γών. Και οι πολιτικοί θα χρειαστεί ασφαλώς να συνερ-
γάζονται περισσότερο µε την επιστήµη αφού αναφύο-
νται όλο και πιο πολύπλοκα προβλήµατα αειφορίας άλ-
λα και µε τη θέσπιση µέτρων που θα οδηγούν στη σο-
φή γεωργία (δίκαιη ανάπτυξη και όφελος για όλους).

Πώς βλέπετε την εξέλιξη της αγοράς (Ψηφια-
κός Αγρότης) και τι σηµαίνει για τους «παρόχους»; 

Αν και η αγροδιατροφή έχει πάρει τεράστιες δια-
στάσεις κυρίως λόγω των προκλήσεων της αύ-
ξησης του πληθυσµού και της κλιµατικής αλ-

λαγής, η αγορά δεν θα είναι ανάλογη της σηµερινής 
µεταστροφής τεχνικών «παρόχων» εταιρειών. Γι’ αυ-
τό πρέπει κάθε κυβέρνηση να σεβαστεί  τους λόγους 
Βέλτιστης Επένδυσης και ∆ιακυβέρνησης της Ψηφια-
κής Γεωργίας διότι µικρά λάθη θα οδηγήσουν σε µε-
γάλες απώλειες. Ποια η αναλογία του αγροτικού κό-
σµου στον πληθυσµό; Να σηµειωθεί ότι το σηµερινό 
IOT άρχισε µε το RFID στη δεκαετία του 80 και υπήρ-
χαν και έξυπνα ζώα και έξυπνα «ψυγεία». Είναι σηµα-
ντικό οι κυβερνήσεις να στραφούν στα Πανεπιστήµια, 
καθόσον τα προβλήµατα γίνονται πιο πολύπλοκα και 
δεν είναι σωστό κάποιοι να παρουσιάζουν παλιές τε-
χνολογίες για σύγχρονες. 

Είναι σηµαντικό η ∆ιακυβέρνηση να δώσει υποδο-
µές µε Ανοικτά συστήµατα σε Υλικό (hardware) και 
Λογισµικό (Software) ώστε να αποφευχθούν µονο-
πωλιακές καταστάσεις που δεν θα αποδίδουν όσο σε 
άλλες χώρες. Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, άλ-
λα και η παγκοσµιοποίηση ανοίγει τον ανταγωνισµό 
και πρέπει να προσέξουµε την απόσταση και ταχύτη-
τα απο την εφαρµογή. Ο αγρότης παράγει την «τρο-
φή για τον άνθρωπο» και χρειάζεται ιδιαίτερη στήρι-
ξη, αφού δεν αµείβεται για το διοξείδιο που δεσµεύ-
ουν τα φυτά του. Σήµερα προσβλέπουµε σε ασφαλή 
και άριστα αυτο-εξελισσόµενα συστήµατα και µε δυ-
νατότητα για «Έρευνα στη Φάρµα».

Η γεωργία ακριβείας για μικρούς αγρότες
και η λύση voucher χρηματοδότησης

* Οµότιµος Καθηγητής του ΓΠΑ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΥΓΡΙΜΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Σάββατο 16 Ιουλίου
Φεστιβάλ Σκόρδου
στον Πλατύκαµπο 
Όλα είναι έτοιµα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 
Σκόρδου στον Πλατύκαµπο, το οποίο ξεκίνησε την 
Παρασκευή το βράδυ και θα διαρκέσει καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Σαββάτου 16 Ιουλίου. Το κλίµα 
αναµένεται γιορτινό, µε παραδοσιακό γλέντι µε 
χορευτικά συγκροτήµατα και ζωντανή µουσική. 
Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Σκόρδου 2022, θα παρουσιαστεί µελέτη για τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη διατροφική αξία 
του σκόρδου Πλατύκαµπου, που εκπονήθηκε από 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  Το Φεστιβάλ 
διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
τον ∆ήµο Κιλελέρ, τον Πολιτιστικό Οργανισµό του 
∆ήµου Κιλελέρ, την Αντιδηµαρχία Πλατυκάµπου, 
την Τοπική Κοινότητα, τον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό, τον Σύλλογο Γυναικών και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάµπου. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Επιστρέφει δια ζώσης η 

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

Η Ελληνική Ζωοτεχνική 
Εταιρεία 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.

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.

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.

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. Πληροφορίες στο 
www. asiafruitlogistica.com/en/.

Στις 8-10 Νοεµβρίου η 
Gulfood Manufactoring, η 
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β για 
υψηλής αξίας τρόφιµα στο Dubai 
World Trade Centre.

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

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

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

Και οινογνωσία και 
προώθηση ελληνικού 
οίνου στη Γερµανία
Πρόσκληση συµµετοχής σε οινογνωσία και ηµερίδα 
για την προώθηση των ελληνικών οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
στη Γερµανία απευθύνει η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου, στα πλαίσια της 
καµπάνιας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

«ENOS» στο ευρύ κοινό, αλλά και στους 
επαγγελµατίες του χώρου. Η ηµερίδα και το Wine 
Tasting θα πραγµατοποιηθoύν τη ∆ευτέρα 18 
Ιουλίου και ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο ASTIR, 
στην πόλη της Πάτρας. Οµιλητής θα είναι ο 
Γρηγόρης Μιχαήλος, Diploma WSET. Σκοπός του 
προγράµµατος είναι η ενηµέρωση και η 
ευαισθητοποίηση για τη λελογισµένη κατανάλωση 
επώνυµου οίνου καθώς και το Ενωσιακό καθεστώς 
που διέπει τους οίνους µε ΠΟΠ και ΠΓΕ.  
Περισσότερες πληροφορίες: 2103226057

ΠΑΤΡΑ

Καινοτόµες ιδέες
ως 18 Ιουλίου στον 
Olive Challenge

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 κάθε ηλικίας 
(18 και άνω) διεκδικώντας 
τη διάκρισή τους στο 
διαγωνισµό και τον 
ελαιοκοµικό τοµέα και 
µια θέση στην Επώαση. 
Το χρονοδιάγραµµα του 
διαγωνισµού προβλέπει 
την κατάθεση αιτήσεων 
συµµετοχής µέχρι τις 18 
Ιουλίου, την αξιολόγηση 
των προτάσεων 19 µε 29 
Ιουλίου και την επώαση 
1η Σεπτεµβρίου µε 15 
∆εκεµβρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του Φίλαιος 
στο www.filaios.org/
draseis/olive-challenge/.

ΟΝ LINE 

  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Έως 17 Ιουλίου επιπλέον 
δικαιολογητικά για τους Νέους 
Αγρότες 2021 στη ∆υτική 
Μακεδονία

Από 18 Ιουλίου και έως 30 
Σεπτεµβρίου υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραµµα 
Εκσυγχρονισµού του 
πρωτογενή τοµέα.

Από 19 Ιουλίου υποβολές 
αιτήσεων ενίσχυσης για τον 
Πράσινο Αγροτουρισµό.

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

Μέχρι 25 Ιουλίου δυνατές 
οι αιτήσεις για τις µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων.

Έως 29 Ιουλίου διόρθωση 
συµβάσεων µε συµβούλους 
για δικαιούχους Βιολογικών

Έως 30 Σεπτεµβρίου 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.

ΑΡΒΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επιστρέφει η Γιορτή 
Μπανάνας Άρβης 
στις 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. Στο πρόγραµµα 
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. Όσοι επαγγελµατίες 
ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση 
χώρου στην Γιορτή µπορούν έως 
τις 15 Ιουλίου να επικοινωνήσουν 
στο τηλέφωνο 6983696714.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 10 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους 
µαζί. Τηλ.6977/259943.

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.

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,πε-
ριοχή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6934/287105.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγ-
µατος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυ-
λη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τρι-
φυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. 
Τηλ.6977/440923, E-mail: papapg100@
gmail.com

Πωλούνται σπόροι από βρώµη και µπιζέλι.
Τηλ. 6974/567958. 

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.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

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.

Πωλούνται κουκιά κτηνοτροφικά από πα-
ραγωγό καθαρισµένα,απολυµασµένα.
Τηλ.6981088747.

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

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

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

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

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

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

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 συζητήσι-
µη.Τηλ.6937/314086.

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

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας. 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 πόλε-
ως µε απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

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

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 Αιτωλοακαρνανί-
ας.Τηλ.6906/432076.

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε κα-
λό υπέδαφος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδα-
νικό για φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκ-
µετάλλευση. Τιµή αναλόγως µίσθωσης . 
Τηλ.6972/869236.

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 
καλή τιµή καλλιεργήσιµα σε άριστη τοποθεσία 
στο δήµο Μεσολογγίου.Τηλ.6985/858698.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώ-
ων, προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέ-
τρων, 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 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 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο 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 ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. 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 
µικρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, ανα-
ζητά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήρι-
ξη και προώθηση των προϊόντων της σε κτη-
νοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιο-
χή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµα-
ντικά). Email επικοινωνίας: info.tchemical@
gmail.com 

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, τι-
µή 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 
δίσκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-
mail: papapg100@gmail.com
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Βάρκα «σκουπιδιάρης»
ποταµών στα Τρίκαλα
Με στόχο το νερό να ρέει ελευθέρα 
και ανεµπόδιστα από σκουπίδια και 
χόρτα στα ποτάµια των Τρικάλων 
αλλά και την πρόληψη πληµµυρικών 
φαινοµένων το χειµώνα, ο ∆ήµος 
Τρικκαίων εφαρµόζει πρόγραµµα 
καθαριότητας µε τη χρήση ειδικής 
βάρκας. Μετά τα κεντρικά σηµεία 
του Ληθαίου ποταµού, η υπηρεσία 
της ∆ιεύθυνσης Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών προχώρησε σε 
καθαρισµό τµήµατος της κοίτης 
του ποταµού Αγιαµονιώτη.

Η Μεσόγειος σε κλοιό
δασικών πυρκαγιών
O κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές 
θα συνεχίσει να αυξάνεται τα 
επόµενα χρόνια λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής, ιδίως στη Μεσόγειο, βάσει 
νέας διεθνούς µελέτης. Οι ερευνητές 
επιβεβαιώνουν ότι η ανθρωπογενής 
κλιµατική αλλαγή συνιστά βασικό 
παράγοντα για την αύξηση κινδύνου 
δασικών πυρκαγιών παγκοσµίως, 
καθώς δηµιουργούνται ξηρές και 
καυτές συνθήκες που ευνοούν το 
ξεκίνηµα και την εξάπλωση µίας 
δύσκολα ελεγχόµενης πυρκαγιάς. 

Προβληµατίζει η µείωση
του ελληνικού αµπελώνα
Στα 636.965 στρέµµατα, ανέρχεται 
η έκταση του ελληνικού αµπελώνα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής 
ανά Περιφέρεια, που απέστειλε στην 
Κοµισιόν, το τµήµα Αµπέλου Οίνου 
και Αλκοολούχων Ποτών, του 
υπουργείου. Η αύξηση 0,28%, 
δηλαδή κατά 1.759 στρέµµµατα σε 
σύγκριση µε το 2020 (635.205 
στρέµµατα), υπολείπεται κατά 1% 
των στρεµµάτων που χορηγούνται 
ως νέες Άδειες Φύτευσης κατ’ έτος, 
δηλαδή κατά 6.300 στρέµµατα.

Η ξηρασία απειλεί 
τους Ιταλούς αγρότες
Η ξηρασία απειλεί πάνω από το 
30% της αγροτικής παραγωγής 
της Ιταλίας, σύµφωνα µε την 
γεωργική ένωση Coldiretti. 
Για την αντιµετώπιση της ακραίας 
λειψυδρίας στις περιφέρειες 
Εµίλια-Ροµάνια, Φριούλι Βενέτσια 
Τζούλια, Λοµβαρδία, Πεδεµόντιο 
και Βένετο, αποδεσµεύτηκε 
έκτακτο κονδύλι 36,5 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, πολλοί δήµοι έχουν 
ανακοινώσει περιορισµούς 
στη διανοµή νερού. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λει-

τουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότη-

τας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.

Τηλ.6976/516447. 

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-

φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-

χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτι-

κόφ,20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλή-

νες 2,5αρες Pellot,50 beck γωνίες και συ-

στολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού.

Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 

6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-

σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 

6937/313613.

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκά-

λα που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,πε-

ριοχή Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter 

για χρήση µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.

Τηλ.6943/877756.

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 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 Ζορ-

µπά 28αρα,ρίπερ και ραντιστικό 600αρι.

Τηλ.2310715037.

Πωλείται χαρτοδεκτική πρέσα Welger 61 

και χαρτοκοπτικό πολύδισκο µε ιταλικό πλά-

τος κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευ-

ρώ. Τηλ. 6974426911.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο 

σε τρακτέρ. Τηλ. 6972/687368.

Πωλείται καρούλι 200 µέτρων G90 . 

Τηλ.6977/259943.

Πωλείται τρακτέρ Λαµποργκίνι 100ρι EVO 

R3 µε καµπίνα. Τηλ. 6977/259943.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 

Agromaster 5000 ευρώ.Τηλ.6982/031336.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτι-

κές ταχείας εξόδου τιµή 8000 ευρώ, περιοχή 

Αριδαίας ,Πέλλα.Τηλ. 6982/031336.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-

κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.

Τηλ.2310/711133. 

Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620 

Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519. 

Τηλ.2310/711133. 

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-

λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 

6945/434127.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα 

τηλέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητούνται λαµαρίνες,ξυλεία και κολωνες 

δεη για στάβλο. Τηλ. 6974/567958. 

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυ-

ναµικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε 

καλή κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η λίµνη της Καστοριάς, τα παραλί-
µνια αρχοντικά της και ο γεωφυσικός 
πλούτος της Περιφέρειας θα ταξιδεύ-
ει εφεξής σε όλες τις µεγάλες τουρι-
στικές Εκθέσεις του κόσµου όπου η 
Ελλάδα είναι παρούσα, προσβλέπο-
ντας στην ανάδειξη της ευρύτερης 
περιοχής της ∆υτικής Μακεδονίας.

Ήδη το υπουργείο Τουρισµού έχει 
βάλει στόχο µέσα από τους µηχανι-
σµούς, σε συνεργασία µε την περι-
φέρεια, και τον ΕΟΤ να προβάλλει - 
όπως έκανε µε το Νυµφαίο µε µικρά 
φιλµ και φωτογραφίες που έπαιξαν 
παντού - τις οµορφιές της Καστοριάς.

Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από 
µερικές ηµέρες, ο υπουργός Τουρι-
σµού Βασίλης Κικίλιας σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε η περιφέρεια ∆υτι-
κής Μακεδονίας µε αφορµή την πα-
ρουσίαση της οπτικής ταυτότητας και 
του τουριστικού σήµατος της περιφέ-
ρειας «µε βάση τον σχεδιασµό που έ-
χουµε δεν θα φτάνουν οι κλίνες στην 
Καστοριά αλλά και στην περιφέρεια 
για να καλύπτουν τις ανάγκες των ε-
πισκεπτών». Ο υπουργός φανερά εν-
θουσιασµένος από την καταπράσινη 
και γεµάτη πλατάνια διαδροµή της λί-
µνης Καστοριάς µε τον αρχιτεκτονικό 
µεσαιωνικό πλούτο του Ντολτσό, της 

Βυζαντινής Μαυριώτισας και των Αρ-
χοντικών της Βόρειας παραλίας της λί-
µνης, αναρωτήθηκε εάν η λίµνη Κό-
µο που έχει αναδειχθεί σ’ έναν από 
τους εγγυηµένους και πασίγνωστους 
τουριστικούς προορισµούς µπορεί να 
συγκριθεί µε την σπανιότητα του το-
πίου την οµορφιά και τον Βυζαντινό 
πλούτο της λίµνης της Καστοριάς.

Κάλεσε τους επιχειρηµατίες του του-
ρισµού, των ξενοδοχείων και της εστί-
ασης να ανταποκριθούν στα σύγχρονα 
στοιχεία του πράσινου και µπλε περι-

βαλλοντικού αποτυπώµατος στον του-
ρισµό που µπορεί να αποδειχθεί συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα για την περιοχή. 

Να σηµειωθεί ότι η µελέτη του στρα-
τηγικού σχεδιασµού και το τουριστικό 
σήµα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακε-
δονίας έγινε δωρεάν από την Πολιτι-
στική Εταιρία «∆ιάζωµα». Ο καθηγη-
τής του πανεπιστηµίου Πατρών Νικό-
λας Κούσουλας που εκπόνησε τη µε-
λέτη τόνισε ότι «η ∆υτική Μακεδονία 
έχει το χαµηλότερο µερίδιο στον του-
ρισµό στην Ελλάδα µε µόλις 0,3%».

Επισκεψιµότητα
Η περιφέρεια ∆υτικής Μακε-
δονίας έχει το χαµηλότερο 
µερίδιο στον τουρισµό στην 

Ελλάδα µε µόλις 0,3%

Βάρκα «σκουπιδιάρης»
ποταµών στα Τρίκαλα
Με στόχο το νερό να ρέει ελευθέρα 
και ανεµπόδιστα από σκουπίδια και 
χόρτα στα ποτάµια των Τρικάλων 
αλλά και την πρόληψη πληµµυρικών 
φαινοµένων το χειµώνα, ο ∆ήµος 
Τρικκαίων εφαρµόζει πρόγραµµα 
καθαριότητας µε τη χρήση ειδικής 
βάρκας. Μετά τα κεντρικά σηµεία 
του Ληθαίου ποταµού, η υπηρεσία 
της ∆ιεύθυνσης Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών προχώρησε σε 
καθαρισµό τµήµατος της κοίτης 
του ποταµού Αγιαµονιώτη.

Η Μεσόγειος σε κλοιό
δασικών πυρκαγιών
O κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές 
θα συνεχίσει να αυξάνεται τα 
επόµενα χρόνια λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής, ιδίως στη Μεσόγειο, βάσει 
νέας διεθνούς µελέτης. Οι ερευνητές 
επιβεβαιώνουν ότι η ανθρωπογενής 
κλιµατική αλλαγή συνιστά βασικό 
παράγοντα για την αύξηση κινδύνου 
δασικών πυρκαγιών παγκοσµίως, 
καθώς δηµιουργούνται ξηρές και 
καυτές συνθήκες που ευνοούν το 
ξεκίνηµα και την εξάπλωση µίας 
δύσκολα ελεγχόµενης πυρκαγιάς. 

Προβληµατίζει η µείωση
του ελληνικού αµπελώνα
Στα 636.965 στρέµµατα, ανέρχεται 
η έκταση του ελληνικού αµπελώνα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής 
ανά Περιφέρεια, που απέστειλε στην 
Κοµισιόν, το τµήµα Αµπέλου Οίνου 
και Αλκοολούχων Ποτών, του 
υπουργείου. Η αύξηση 0,28%, 
δηλαδή κατά 1.759 στρέµµµατα σε 
σύγκριση µε το 2020 (635.205 
στρέµµατα), υπολείπεται κατά 1% 
των στρεµµάτων που χορηγούνται 
ως νέες Άδειες Φύτευσης κατ’ έτος, 
δηλαδή κατά 6.300 στρέµµατα.

Η ξηρασία απειλεί 
τους Ιταλούς αγρότες
Η ξηρασία απειλεί πάνω από το 
30% της αγροτικής παραγωγής 
της Ιταλίας, σύµφωνα µε την 
γεωργική ένωση Coldiretti. 
Για την αντιµετώπιση της ακραίας 
λειψυδρίας στις περιφέρειες 
Εµίλια-Ροµάνια, Φριούλι Βενέτσια 
Τζούλια, Λοµβαρδία, Πεδεµόντιο 
και Βένετο, αποδεσµεύτηκε 
έκτακτο κονδύλι 36,5 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, πολλοί δήµοι έχουν 
ανακοινώσει περιορισµούς 
στη διανοµή νερού. 

Ήδη το υπουργείο Τουρισµού έχει βάλει στόχο µέσα από τους µηχανισµούς, σε συνεργασία µε την 
περιφέρεια, και τον ΕΟΤ να προβάλλει µε µικρά φιλµ και φωτογραφίες τις οµορφιές της Καστοριάς.

Η λίμνη Καστοριάς
με μοντέλο Κόμο
Να αλλάξει το χαμηλό τουριστικό τοπίο στην Καστοριά υπόσχονται 
το υπουργείο Τουρισμού και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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Η Ευρώπη παίζει 
ξανά ποδόσφαιρο
Μάχες προκριματικών για ελληνικές ομάδες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι αναµετρήσεις του 2ου προκρι-
µατικού γύρου στο Τσάµπιονς Λιγκ 
ξεκινάνε την ερχόµενη εβδοµάδα, 
µε 24 οµάδες να διεκδικούν ένα ει-
σιτήριο για την κορυφαία ευρωπα-
ϊκή διασυλλογική οργάνωση. Μία 
από αυτές είναι και ο Ολυµπιακός, 
ο οποίος αρχίζει τις φετινές επίση-
µες υποχρεώσεις του από το Ισρα-
ήλ, όπου αντιµετωπίζει την Τετάρ-
τη 20 Ιουλίου την Μακάµπι Χάιφα. 

Την ίδια ηµέρα, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και το παιχνίδι Ντιναµό 
Κιέβου-Φενέρµπαχτσε. Η κλήρω-
ση του 3ου προκριµατικού (2-3 Αυ-
γούστου οι πρώτοι αγώνες, 9-10 οι 

δεύτεροι) θα πραγµατοποιηθεί τη 
∆ευτέρα 18 Ιουλίου. Αν περάσει 
ο Ολυµπιακός πιθανοί αντίπαλοί 
του είναι Απόλλων Λεµεσού, Λου-
ντογκόρετς ή Σάµροκ, Μάριµπορ 
ή Σέριφ, Πιουνίκ ή Ντουντελάνζ, 
Λίνφιλντ ή Μπόντο Γκλιµτ, Φερε-
ντσβάρος ή Σλόβαν.

Την ερχόµενη Πέµπτη είναι η 
σειρά των παιχνιδιών του δεύτερου 
προκριµατικού γύρου στο Γιουρό-
πα Κόνφερενς Λιγκ. Ο ΠΑΟΚ αντι-
µετωπίζει στη Βουλγαρία τη Λέφ-
σκι Σόφιας και ο Άρης τη Γκοµέλ 
από τη Λευκορωσία. Σηµειώνεται 
πως και τα δύο παιχνίδια ο Άρης 
θα τα παίξει στην έδρα του, αν και 
στο δεύτερο µατς θα είναι τυπικά 
φιλοξενούµενος. 

Στο Γιουτζίν του Όρεγκον βρίσκεται η ελληνική 
αποστολή του στίβου στα πλαίσια του 18ου 
Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος (15-25 Ιουλίου). 
Η ελληνική οµάδα αποτελείται από 19 αθλητές 
και αθλήτριες. Στις συµµετοχές ξεχωρίζουν 
οι Κατερίνα Στεφανίδη και Μίλτος Τεντόγλου, 
που είναι κάτοχοι χρυσών ολυµπιακών µεταλλίων.

Παγκόσμιο στίβου
με όλα τα αστέρια  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Τένις (ATP 250 2022) 

Αγώνας 14.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές Φιλικό)

Γκενκ – ΑΕΚ 17.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα 2)

Μαγδεµβούργο – Φορτούνα Ντίσελντορφ 21.30 Novasports Prime

Πολεµικές τέχνες (UFC Fight Night 2022)

Αγώνας 22.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 03.00 ΕΡΤ3

Τένις (ATP 250 2022) 

Αγώνας 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Μαραθώνιος Ανδρών 16.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές Φιλικό)

Λεβερκούζεν – Παναθηναϊκός 18.00 COSMOTE SPORT 1HD

Τένις (ATP 250 2022) 

Αγώνας 14.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές Φιλικό)

Γκενκ – ΑΕΚ 17.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα 2)

Μαγδεµβούργο – Φορτούνα Ντίσελντορφ 21.30 Novasports Prime

Πολεµικές τέχνες (UFC Fight Night 2022)

Αγώνας 22.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 03.00 ΕΡΤ3

Τένις (ATP 250 2022) 

Αγώνας 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Μαραθώνιος Ανδρών 16.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές Φιλικό)

Λεβερκούζεν – Παναθηναϊκός 18.00 COSMOTE SPORT 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 16 Ιουλίου

Κυριακή 17 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ώρα της κρίσης
για τα χαμηλής 
κάλυψης στους 
Νέους Αγρότες

Ανατροπές   
και στη ζώνη 
γάλακτος από 
τη διόρθωση

Αλχηµείες 
στα προγράμματα για 
την ειδική ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων

Μυθική πρόταση για CR7
Σύµφωνα µε πορτογαλικά Μέσα, 
µία οµάδα από τη Σαουδική 
Αραβία, θέλει να αποκτήσει τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο, τινάζοντας 
τη µπάνκα στον αέρα. Η 
ασύλληπτη πρόταση είναι για δύο 
χρόνια, µε τους Σαουδάραβες να 
θέλουν να κάνουν πλουσιότερο 
τον 37χρονο σούπερ σταρ 
κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ. 
Γενικότερα πάντως, ο «CR7» είναι 
φευγάτος από το Μάντσεστερ.

Το πρόγραµµα Euroleague
Ελληνοϊσπανικές «µάχες» 
θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
της πρώτης αγωνιστικής της 
Ευρωλίγκας. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα της πρεµιέρας, ο 
Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί 
τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. Ο 
νταµπλούχος Ελλάδος Ολυµπιακός 
θα κοντραριστεί εκτός έδρας 
µε τη Μπαρτσελόνα. Τα µατς 
θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο..

Ψάχνει προπονητή
Οι προετοιµασίες της νέας 
ιδιοκτησίας της ΠΑΕ ΑΕΛ ενόψει 
της καινούργιας χρονιάς, είναι 
πυρετώδεις. Ένα από τα θέµατα 
τα οποία ενδιαφέρουν τους 
φιλάθλους, εκτός από τις 
µεταγραφές που αναµένεται 
να ολοκληρωθούν, είναι και 
ο καινούργιος προπονητής. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του 
pressing.gr, για τη θέση του 
προπονητή προτάθηκαν πολλά 
ονόµατα, µε επικρατέστερο 
αυτό του Παναγιώτη Γκουτσίδη.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ξεκίνησε η συγκομιδή της πρώτης υπαίθρι-
ας ντομάτας στις πεδινές παραγωγικές ζώ-
νες της Νότιας Ελλάδας με την τιμή παρα-
γωγού να παρουσιάζει έντονες διακυμάν-
σεις, από το 1,20 ευρώ μέχρι και λίγο κάτω 
από το 1 ευρώ, λόγω των μειωμένων πρώ-
των ποσοτήτων. Τις τελευταίες μέρες γίνο-
νται πράξεις με τιμές περί το 1 ευρώ το κι-
λό για την α’ ποιότητα όπως πέρυσι την α-
ντίστοιχη περίοδο, εξηγεί στην Αgrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣ Φιλιατρών «η Τριφυλία» 
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος. 

Η χρονιά φέτος είναι κομβικής σημασί-
ας για πολλούς παραγωγούς, λόγω αυξη-
μένου καλλιεργητικού κόστους και έλλει-
ψης εργατικών χεριών. Διάχυτη είναι και η 
ανησυχία για την εξέλιξη των τιμών καθώς 
παρατηρείται σημαντική αύξηση στις ποσό-
τητες εισαγόμενης σέρβικης ντομάτας ήδη 
από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θε-
τικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί η σταδιακή 
προσαρμογή των παραγωγών στις προσβο-
λές από Tuta Absoluta, με την «ανάβαση» 
της καλλιέργειας σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στο 1 ευρώ η υπαίθρια ντομάτα
 Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη εργατών γης στα κηπευτικά 
 Ανησυχία για τις μαζικές εισαγωγές προϊόντος από τη Σερβία
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Δ
εν υπάρχουν νεότερα στο εμπο-
ρικό κομμάτι στην ελληνική α-
γορά βάμβακος, καθώς το χρη-
ματιστήριο αδυνατεί να ισορρο-

πήσει. Παράλληλα τα κλωστήρια γκρινιά-
ζουν πως έχουν υψηλά αποθέματα νήματος 
σε περιβάλλον αδύναμης ζήτησης. Αγορα-
στές και πωλητές είναι παγωμένοι από τις 
απότομες εξελίξεις και αναβάλουν τις κου-
βέντες για αργότερα. Θεωρητικά η νέα σο-
δειά κυμαίνεται στα 100 σεντς ανά λίμπρα, 
αν και δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα.

 Το νέο στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου είναι πως η εξαγωγή πλέον βρίσκε-
ται στα 450 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας 
για τα χαμηλής ποιότητας σιτάρια. Η αγο-
ρά είναι πτωτική, το θέμα είναι που θα ι-
σορροπήσει. Οι περισσότεροι παράγοντες 
του κλάδου θεωρούν πως θα ισορροπήσει 
η αγορά σε ιστορικά υψηλές τιμές (σε κα-
λές τιμές για τα σκληρά), αλλά εξαιρετικά 
δύσκολα θα δούμε την αγορά στα επίπεδα 
ρεκόρ που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες.   

 Καλή παραγωγή με καλές αποδόσεις 
αναμένεται φέτος στην καλλιέργεια της κο-
ρινθιακής σταφίδας σε Πελοπόννησο και 
Ιόνια νησιά, με εξαίρεση κάποιες περιοχές 
τοπικά στη Μεσσηνία που είχαν πρόβλη-
μα από χαλαζοπτώσεις και παγετό. Παρα-
μένει ωστόσο ο προβληματισμός των πα-
ραγωγών σχετικά με την τιμή λόγω και της 
αύξησης του κόστους καλλιέργειας, καθώς 
πέρυσι πληρώθηκαν από 90 λεπτά μέχρι 1 
ευρώ το κιλό, όταν πρόπερσι η τιμή ήταν 
στα 1,50 με 1,60 ευρώ.

Φρένο στις 
προπωλήσεις 
βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/06 30/06 06/07

543,23

495,96

16/06

487,37 450,89
440,24

14/07

Ορεινά
Ανάβαση σε μεγαλύτερα  

υψόμετρα κάνει η καλλιέργεια  
για να γλιτώσει τις προσβολές  

από Tuta Absoluta 

Ιταλία
Πάνε Ιταλία οι περισσότεροι 
έμπειροι εργάτες γης όπου 
εντός λίγων εβδομάδων 
τους φτιάχνουν χαρτιά

Εκτάσεις
Μειωμένες 30% οι εκτάσεις  

με υπαίθρια ντομάτα  
στη Δυτική Πελοπόννησο  

σε σχέση με το 2019

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

570

410

365

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

570

410

357

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

357

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

347

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

348

91,40

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

562

408

358

83,71

593,90

1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

08/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07

3,37 3,33 3,38 3,43

3,51 3,56

345 348 348

306
282

302

Τιμή ντομάτας 
(ευρώ το κιλό)

Ιούνιος 2022 0,75-0,80

Ιούλιος 2022  0,95-1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Συνεχίζεται η  πτώση κατόπιν της αρνητικής έκθεσης του USDA
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άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,56 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Νέα εβδοµάδα απωλειών για το 
βαµβάκι που βρέθηκε ακόµα και κάτω 
από τα 85 σεντς και πλέον η αγορά 
έχει παγώσει τις διαπραγµατεύσεις.

Πολύ κοντά σε µια διόρθωση στη 
ζώνη των 500 ευρώ βρέθηκε η 
αγορά της Φότζια, που υποχρεώθηκε 
σε διακοπή από ενώσεις παραγωγών.

Ανοδική αντίδραση στην τιµή 
καλαµποκιού στην αγορά της 
Ευρώπης, µε τη Γαλλία να ανεβαίνει 
στα 314ευρώ για τη νέα σοδειά.

Μικρά κέρδη γράφει η τιµή του 
κτηνοτροφικού κριθαριού στην 
ευρωπαϊκή αγορά έπειτα από τη 
διόρθωση της προηγούµενης εβδοµάδας.

Στα 3,56 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
βεβαιώνει διάθεση ανόδου

14
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562

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

ΦΕΒ ΜΑΡ
14

ΑΠΡ
14

ΜΑΡ
14

ΦΕΒΑΠΡ ΜΑΪ
14

ΜΑΪ
14

ΙΟΥΝ
14

ΙΟΥΛ
14

ΑΠΡ
14

ΜΑΡ
14

ΦΕΒ
14

ΜΑΪ
14

ΙΟΥΝ
14

ΙΟΥΛ
14

ΑΠΡ
14

ΜΑΡ
14

ΜΑΪ
14

ΙΟΥΝ
14

ΙΟΥΛ
14

ΑΠΡ
14

ΜΑΡ
14

ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η κινητικότητα των τελευταίων ηµερών 
στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου µε-
ταφράζεται σε µια τόνωση των τιµών 
της τάξης των 20 λεπτών στην Ισπανία, 
σε µια διστακτική ενίσχυση των τιµών 
για το ιταλικό ελαιόλαδο και σε µια α-
ναθέρµανση του ενδιαφέροντος για το 
ελληνικό ελαιόλαδο από τους αγορα-
στές του εξωτερικού. Σε µεγάλο βαθµό 
η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις εκτιµή-
σεις για την επερχόµενη σοδειά, που 
προϊδεάζουν για µια µετριοπαθή αν 
όχι µειωµένη ισπανική παραγωγή, ε-
νώ λιγότερο ελαιόλαδο αναµένεται ότι 
θα έχει και η γειτονική Ιταλία, ο ελαι-
ώνας της οποίας είναι σε µεγάλα τµή-
µατά του χτυπηµένος από ξηρασία και 
υψηλές θερµοκρασίες.

Ενδιαφέρον έχει και µια νέα κατά-
σταση στην εγχώρια αγορά που θέλει 
µεγάλες εταιρείες του εξωτερικού να 
αναζητούν νέες συνεργασίες τις οποί-
ες σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζουν 

στην ελληνική επικράτεια σε ελαιοτρι-
βεία, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, 
που µέχρι τώρα διατηρούσαν ένα πιο 
χαµηλό προφίλ στο πεδίο των εξαγω-
γών. Σ’ αυτήν την «ανακατεµένη αγο-
ρά» όπως τη χαρακτηρίζουν συνοµιλη-
τές του Ελαίας Καρπός µε καλή εικόνα 
των εµπορικών ισορροπιών, κερδισµέ-
νη φαίνεται η Μεσσηνία, η οποία κλεί-
νει τις τελευταίες ηµέρες ποσότητες έξ-
τρα παρθένου ελαιολάδου µε χαµηλή 
οξύτητα (τρεις γραµµές) στα 3,75 ευ-
ρώ το κιλό παραδοτέα στην Ιταλία. Οι 
τιµές παραγωγού µέχρι τα µέσα Ιουλί-
ου διαµορφώθηκαν λίγο πάνω από τα 
3,60 ευρώ το κιλό στα υψηλά τους στα 
µεγάλα παραγωγικά κέντρα της Πελο-
ποννήσου και ελαφρώς χαµηλότερα 
στην Κρήτη. Τα διαθέσιµα αποθέµατα 
δεν αξιολογούνται ως ανησυχητικά για 
το υπόλοιπο της εµπορικής περιόδου, 
το οποίο είναι λίγο, δεδοµένου ότι κα-
τά κανόνα ο Αύγουστος είναι µήνας µε 
χαµηλή εµπορική δραστηριότητα. Ανα-
φορικά µε την επερχόµενη παραγωγή, 
η ανθοφορία ξεγέλασε αρκετούς, αφού 

στο τέλος η καρπόδεση ήταν µικρότε-
ρη των αρχικών προσδοκιών. Ωστόσο, 
ειδικά στην Κρήτη, όλα δείχνουν να ο-
δηγούν σε µια χρονιά αυξηµένων απο-
δόσεων. Αν ανησυχεί κάτι τους παρα-
γωγούς τη δεδοµένη συγκυρία, είναι 
ο πληθυσµός του δάκου, ο οποίος εί-
ναι υψηλότερος από το συνηθισµένο.

Όλα δείχνουν ότι η αγορά θα διατη-
ρηθεί κοντά στη ζώνη των 3,60 ευρώ 
και τη νέα περίοδο, αρκεί να µην υπάρ-
ξει κάποια ραγδαία µείωση της κατανά-
λωσης τόσο εντός όσο και εκτός συνό-
ρων, αν και το εµπόριο έδειξε µια σχε-
τική αυτονοµία ως προς τις τιµές παρα-
γωγού το τελευταίο έτος, έναντι των δι-
ακυµάνσεων που σηµείωσαν οι αγορές 
στα υπόλοιπα αγροτικά εµπορεύµατα.

Ζωηρεύει η αγορά, πέφτει η στάθµη των δεξαµενών
 Η Μεσσηνία κλείνει ποσότητες έξτρα παρθένου ελαιολάδου στα 3,75 ευρώ προς Ιταλία
 Εκτιµήσεις για µειωµένη σοδειά σε Ισπανία και Ιταλία λόγω ξηρασίας και ζεστού καιρού 

Με τις τιµές παραγωγού σχετικά 
αµετάβλητες (µε εξαίρεση µια 
αύξηση τις τάξης των 3 λεπτών 
στη µέση τιµή) στη ζώνη των 
4,30 -4,35 ευρώ, η αγορά της 
Ιταλίας εµφανίζει νευρικότητα 
η οποία αξίζει να αναγνωστεί 
σε συνάρτηση µε τις προσδοκίες 
για περιορισµένη προσφορά την 
επερχόµενη εµπορική περίοδο. 
Παρά το γεγονός ότι οι τιµές 
παραγωγού στην Ιταλία είναι 
5% κάτω από τους µέσους 
όρους του 2021, υπάρχουν 
προσδοκίες για έναν ανοδικό 
κύκλο που θα µπορούσε να 
ανεβάσει έως και 1 ευρώ πάνω 
τις τιµές τους επόµενους µήνες. 
Ήδη στις ΗΠΑ αγορά η οποία 
αποδίδει κοντά στα 825 εκατ. 
ευρώ ετησίως στον ιταλικό 
ελαιώνα, σταθεροί συνεργάτες 
των Ιταλών µεταφέρουν 
ανησυχίες για τις προοπτικές της 
νέας σοδειάς, που θα µπορούσε 
να φρενάρει την άνοδο τιµών, 
αφού η βιοµηχανία ελαιολάδου 
της Ιταλίας δεν θα ήθελε να 
χάσει µερίδιά της από το 
ισπανικό και τυνησιακό προϊόν.

ΣΤΑΣΙΜΗ Η ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Εκτός από τους φόβους για νέα lockdown στην Κίνα, 
λόγω νέων µεταλλάξεων κορωνοϊού, αρνητική για τις 
τιµές ήταν η έκθεση προσφοράς/ζήτησης ίνας και το 
γενικευµένο ξεφούσκωµα των εµπορευµάτων. Το 
δολάριο έπιασε τα υψηλότερα σχεδόν εικοσαετίας, 
καθιστώντας όλα τα εµπορεύµατα ακριβότερα. Στην 
έκθεση του USDA αυξήθηκαν τα τελικά παγκόσµια 
αποθέµατα, ενώ µειώθηκε η παγκόσµια κατανάλωση. 
Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 έσπασαν την αντίσταση των 
90 σεντς και πλησιάζουν τα 85 σεντς. Αναµένεται 
µε αγωνία η αντίδραση της φυσικής αγοράς, η οποία 
θα στηρίξει τις τιµές και θα φέρει την ισορροπία.

ΝEA ΥOΡKH
Εξακολουθεί η ισοτιµία δολαρίου / ευρώ να 
αποτελεί τη µόνη θετική είδηση για την αγορά µας. 
Το χρηµατιστήριο δεν έχει ισορροπήσει και 
εποµένως οι αγοραστές (κλωστήρια και εµπορικοί 
οίκοι) δεν κουνιούνται. Υπάρχει φόβος στην 
παγκόσµια αγορά όσον αφορά τα συµβόλαια 
που έχουν κλειστεί σε πολύ υψηλές τιµές, πριν την 
πτώση. Παράλληλα τα τουρκικά κλωστήρια, τα οποία 
αποτελούν τον νούµερο ένα πελάτη για το ελληνικό 
βαµβάκι είναι µε υψηλά στοκ νήµατος και µε 
κάποιες µονάδες να υπολειτουργούν. Φυσικά 
η είδηση αυτή φρενάρει τις νέες παραγγελίες ίνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι τιµές παραγωγού λίγο πάνω από 
τα 3,60 ευρώ έως τα µέσα Ιουλίου. 

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Όλα δείχνουν ότι η αγορά 

θα διατηρηθεί κοντά στη 

ζώνη των 3,60 ευρώ το 

κιλό και στη νέα περίοδο

Συνεδρίαση 13/07/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  87,71 -3,13

Μάρτιος ‘23 83,83 -2,85
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Αύξηση των εκτάσεων και της πα-
ραγωγής στις πρωτεϊνούχες καλ-
λιέργειες και ηλίανθου έφεραν οι 
παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν 
τον Μάρτιο του 2022 από την Κο-
µισιόν, για καλλιέργεια σε γη υπό 
αγρανάπαυση, λόγω των επιπτώ-
σεων του πολέµου στην Ουκρα-
νία, καταγράφει η ίδια έκθεση την 
οποία επιµελήθηκε η DG AGRI.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

την Κοµισιόν, η προσωρινή α-
ναστολή του µέτρου της αγρανά-
παυσης, είχε ως αποτέλεσµα την 
αύξηση των σπαρµένων εκτάσε-
ων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, 
που προορίζονται για ζωοτροφές 
για το 2022-2023. Η αύξηση αυ-
τή αναµένεται να αγγίξει το 6% 
(2,2 εκατ. εκτάρια). 

Συγχρόνως αναµένεται και αύ-
ξηση των εξαγωγών των πρωτεϊ-

νούχων καλλιεργειών κατά 19% 
σε σύγκριση µε πέρυσι. Οι εκτι-
µώµενες εκτάσεις σποράς ηλίαν-
θου αγγίζουν τα 4,7 εκατ. εκτά-
ρια, σηµειώνοντας αύξηση 7,8% 
συγκριτικά µε πέρσι. Αυτή τη σε-
ζόν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν, η παραγωγή ηλί-
ανθου στην ΕΕ αναµένεται να 
φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 
11,1 εκατ. τόνων (+7,8%).

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 41 λεπτά διατηρεί την τιµή 
για το σκληρό σιτάρι το εγχώ-
ριο εµπόριο, ενώ στο διαγωνι-
σµό της Ορεστιάδας την περα-
σµένη Τρίτη δόθηκαν προσφο-
ρές για 42 και 43 λεπτά το κιλό, 
µε την εγχώρια και ιταλική α-
γορά πάντως να τραβάνε χειρό-
φρενο έπειτα από τη διόρθωση 
της προηγούµενης εβδοµάδας. 
Ο διαγωνισµός, που κηρύχθηκε 
άγονος και αναµένεται στο επό-
µενο διάστηµα να επαναληφθεί, 
αφορά 24.000 τόνους σκληρού 
σίτου και 2.500 τόνους µαλακού, 
για το οποίο οι φάκελοι που κα-
τέθεσαν οι έµποροι «έδειχναν» 
τιµή 31 λεπτών το κιλό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ισορρο-
πίες στην αγορά σκληρού σίτου 
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για αντιστροφή του κλίµατος που 
έχει εδραιωθεί στα εµπορικά κέ-
ντρα της Ευρώπης τις τελευταίες 
εβδοµάδες. Αντιθέτως, οι ενδεί-
ξεις προϊδεάζουν για µια περαι-
τέρω υποχώρηση της τιµής στη 
Φότζια την προσεχή εβδοµάδα, σε 
µια κίνηση του εµπορίου και της 
ιταλικής βιοµηχανίας που δρο-
µολογούταν για τη συνεδρίαση 
της Τετάρτης 13 Ιουλίου και πή-
ρε «αναβολή» έπειτα από την α-
ποχώρηση των συνεταιριστικών 
οργανώσεων από το εµπορικό 
κλιµάκιο που διαµορφώνει τις 
τιµές. Έτσι, η Φότζια παρέµεινε 
στη ζώνη των 560 ευρώ ο τόνος 
για την πρώτη ποιότητα σκληρού 
σίτου, ωστόσο το εµπόριο επιχεί-

ρησε να κατεβάσει την τιµή κατά 
60 ευρώ ο τόνος.

Οι νέες σοδειές σιτηρών 
αποκλιµακώνουν τις τιµές 
λέει πόρισµα Κοµισιόν

Τη διόρθωση στις τιµές των α-
γροτικών εµπορευµάτων κατα-
γράφει η τελευταία έκθεση µε 
τις προοπτικές αγορών της Κο-
µισιόν, µε την υποσηµείωση ω-
στόσο ότι παρά την πίεση στις τι-
µές, η ζήτηση τόσο εντός όσο και 
εκτός του µπλοκ παραµένει υψη-
λή στο πεδίο των σιτηρών, κάτι 
που επιτρέπει τη διατήρηση των 

τιµών στα υψηλά του εύρους.
Η εν λόγω έκθεση της Κοµισιόν 

παρουσιάζει µια επισκόπηση των 
τελευταίων τάσεων και προοπτι-
κών για µια σειρά τοµέων αγρο-
διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έµ-
φαση στο πεδίο των σιτηρών, µε 
φόντο τις ανησυχίες για επισιτι-
στική κρίση αλλά και το ρευστό 
κλίµα που επικρατεί στη συγκε-
κριµένη αγορά τις τελευταίες ε-
βδοµάδες. Σύµφωνα µε το πόρι-
σµα της Κοµισιόν, η προσφορά 
δηµητριακών στις αγορές ΕΕ α-
ναµένεται ότι παραµείνει στα α-
ντίστοιχα στενά περιθώρια που 
διαµορφώθηκαν και κατά την ε-
µπορική περίοδο 2021-2022, ω-
στόσο τα αρχικά αποθέµατα για 
τη νέα εµπορική σεζόν, έρχονται 
να αποκλιµακώσουν τις τιµές α-
πό τα ιστορικά υψηλά που έγρα-
ψαν το προηγούµενο διάστηµα.

Παράλληλα η Κοµισιόν εκτιµά 
πως η ζήτηση για ζωοτροφές και 

για δηµητριακά για την παραγω-
γή βιοκαυσίµων θα µειωθεί κατά 
1,3% και 3% αντίστοιχα.

Στην ΕΕ, η παραγωγή σιτηρών 
επηρεάζεται από την ξηρασία σε 
αρκετές περιοχές, µε αποτέλεσµα, 
η πρόβλεψη να είναι χαµηλότε-
ρη από το αναµενόµενο και κάτω 
από τα επίπεδα του 2021. Ωστό-
σο, σύµφωνα µε τις βραχυπρόθε-
σµες προοπτικές, τα υπάρχοντα 
αποθέµατα θα βοηθήσουν στην 
κάλυψη των αναγκών της κατα-
νάλωσης στην ΕΕ και µέρους της 
εξαγωγικής ζήτησης, η οποία α-
ναµένεται να παραµείνει υψηλή 
ενόψει των πιέσεων στις παγκό-
σµιες αγορές.

Η αύξηση των τιµών παραγω-
γού των αγροτικών προϊόντων α-
ναµένεται να συνεχίσει να αντα-
νακλάται στις τιµές του καταναλω-
τή. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, 
αναµένεται ότι οι Ευρωπαίοι κατα-
ναλωτές θα αποµακρυνθούν από 
προϊόντα υψηλότερης αξίας και 
θα κατευθυνθούν σε φθηνότερα 
για να διαχειριστούν τον πληθω-
ρισµό των τροφίµων.

Πορεία για τα 500 ευρώ στο σκληρό
δείχνει να παίρνει η λίστα της Φότζια  
Εµπόριο και βιοµηχανία επιδιώκουν περαιτέρω υποχώρηση της τιµής

Αυξηµένη 11% η παραγωγή ηλίανθου 
µε την προσωρινή αναστολή της αγρανάπαυσης 

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ο διαγωνισµός της Ορεστιά-

δας που κηρύχθηκε άγονος 

και αναµένεται στο επόµενο 

διάστηµα να επαναληφθεί, 

αφορά 24.000 τόνους 

σκληρού σίτου και 2.500 

τόνους µαλακού 

ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΑΠΟ ΤΟ 2021
Στην ΕΕ η παραγωγή σιτηρών 

επηρεάζεται από την ξηρασία µε 

αποτέλεσµα, η πρόβλεψη να είναι 

χαµηλότερη από το αναµενόµενο

Σ
την αγορά µας, η πτώση συ-
νεχίζεται µε την εξαγωγή για 
το σκληρό σιτάρι να κυµαί-
νεται στα επίπεδα των 450 

ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τις 
χαµηλές ποιότητες. Μάλιστα σε αυτές 
τις τιµές σηµειώθηκαν και πωλήσεις 
σηµαντικών ποσοτήτων. Ο διαγωνι-
σµός της Ορεστιάδας ήταν άγονος κά-
τι που µάλλον αναµενόταν, δεδοµέ-
νης της απότοµης και ραγδαίας πτώ-
σης των τιµών. Οι τιµές παραγωγού 
πλέον βρίσκονται γύρω από τα 40 λε-
πτά το κιλό και επακόλουθα επικρα-
τεί δυσαρέσκεια στους παραγωγούς. 

Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε ανα-
κοίνωση νέας λίστας τιµών στη Φότζια 

εντούτοις η τά-
ση είναι πτωτι-
κή. Εποµένως 
αναφέρουµε τις 
τιµές της προ-
ηγούµενης ε-

βδοµάδας. Για τα ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 557-
562 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/
hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 547-550 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία, αντίστοιχα, οι τιµές νέας σοδειάς 
έχασαν άλλα 5 ευρώ, φτάνοντας στα 
επίπεδα των 455 ευρώ ο τόνος.  Εν 
τω µεταξύ στον Καναδά, σηµειώθηκε 
άλλη µια έντονα πτωτική εβδοµάδα, 
µε τις τιµές να χάνουν άλλα 30 δολά-
ρια ο τόνος και πλέον να βρίσκονται 
στα 449 δολάρια ο τόνος. Η εν λόγω 
σοδειά φαίνεται πως προχωράει ικα-
νοποιητικά, µε τους αναλυτές να πε-
ριµένουν µια σεζόν πολύ ικανοποιη-
τική τουλάχιστον ποσοτικά. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, όλα 
τα δηµητριακά σηµείωσαν απώλειες 
κατόπιν της ανακοίνωσης από το Α-
µερικανικό υπουργείο γεωργίας της 
µηνιαίας έκθεσης προσφοράς και ζή-
τησης δηµητριακών. Για τα µαλακά σι-
τάρια σηµειώθηκε αύξηση της αµερι-
κανικής παραγωγής κατά 1,41 εκατ. 
τόνους, ενώ παράλληλα το δολάριο 
ενισχύεται. Στη Γαλλία επίσης είχα-
µε πτώση, αλλά και προσφάτως τάση 
για ανάκαµψη, δεδοµένου ότι το ευ-
ρώ είναι αδύναµο, οπότε οι ευρωπα-
ϊκές σοδειές γίνονται πιο ελκυστικές. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΨΑΧΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΜΙΑ 
Α∆ΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
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Η διεθνής τιμή 
κόβει συζητήσεις

Μειωμένη
η φετινή σοδειά 
στην Ευρώπη 
και τη Ρωσία

Σιγή ασυρ-
µάτου έχει 

πέσει τις τελευταίες εβδοµάδες στα 
παραγωγικά κέντρα καλαµποκιού 
της χώρας, µε τις προσφορές που 
είχαν ακουστεί περί τα µέσα Μαρ-
τίου, για συµβόλαια µε 30 λεπτά το 
κιλό στο σπυρί και ακόµα και 8 λε-
πτά το κιλό στο ενσίρωµα να απο-
µακρύνονται αθόρυβα από το τρα-
πέζι. Όποτε γίνεται λόγος για την 
επερχόµενη σοδειά, η διάθεση για 
ψαλίδισµα των αρχικών προτάσε-
ων αποθαρρύνει προς το παρόν 
τους παραγωγούς από το να εµπλα-
κούν σε κάποια ουσιαστική συνο-
µιλία µε το ελεύθερο εµπόριο. Πά-
ντως, τη διόρθωση της προηγούµε-
νης εβδοµάδας που είδε τα συµβό-
λαια καλαµποκιού παράδοσης το 
Νοέµβριο του 2022 στα 275 ευρώ 
ο τόνος, ακολούθησε µια ανοδική 
αντίδραση που επανέφερε την τι-
µή στη ζώνη των 320 ευρώ, χτίζο-
ντας µια σχετική ασφάλεια από το 
ψυχολογικό επίπεδο των 300 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το ενσίρωµα του 

καλαµποκιού, µε τις πρώτες παρα-
δόσεις να αναµένονται σε περίπου 
ένα µήνα, οι αρχικές συζητήσεις α-
νάµεσα σε µεγάλες µονάδες, ζωο-
τροφάδικα και παραγωγούς, ορίστη-
καν από τη διελκυστίνδα αγροτών 
και µονάδων. Τότε οι αγοραστές έ-
βαλαν το όριο των 55 µε 60 ευρώ 
ο τόνος, έναντι των 40 µε 45 ευρώ 
που προσέφεραν πέρυσι. 

Ωστόσο, ακόµα και τον περσινό 
Αύγουστο, όταν η αγορά καλαµπο-
κιού βρισκόταν σε χαµηλότερα ε-
πίπεδα από τα σηµερινά και εκεί-
να της άνοιξης του 2022, είχαν ή-
δη γραφτεί τα 60 ευρώ ο τόνος σε 
ορισµένες πράξεις. Οι αγρότες δι-
εκδικούσαν για τη φετινή σοδειά 
τιµές από 70 ευρώ ο τόνος, ενώ α-
κούστηκαν ακόµα και τα 90 ευρώ, 
τα οποία απέρριψαν αρκετοί αγο-
ραστές. Τις προσεχείς εβδοµάδες, 
µόλις δείξει και η αγορά πιο σα-
φείς προθέσεις και κατακάτσει η 
σκόνη της διόρθωσης, αναµένε-
ται η επανεκκίνηση των συζητή-
σεων για την τιµή. 

Οι τελευταίες εκτιµήσεις της Κοµισιόν 
αλλά και του αµερικανικού υπουργεί-
ου γεωργίας εµφανίζουν µια συµφω-
νία ως προς τις προοπτικές της φετι-
νής παραγωγής καλαµποκιού στην Ευ-
ρώπη, προεξοφλώντας µικρές σοδειές 
συγκριτικά µε την περσινή χρονιά. 

Ωστόσο τα τελικά παγκόσµια αποθέ-
µατα της τρέχουσας εµπορικής περιό-
δου παρουσιάζουν ένα πλεόνασµα της 
τάξης των 2,5 εκατ. τόνων στους 313 
εκατ. τόνους συγκριτικά µε παλαιότε-
ρες εκτιµήσεις. Η Κοµισιόν µιλά για 
προβλήµατα ξηρασίας σε ζώνες καλα-
µποκιού της Ευρώπης που θα έχουν σί-
γουρα αντίκτυπο στις τελικές αποδό-
σεις, ειδικά στην Ιταλία. Σ’ αυτό συµ-
φωνούν και οι εκτιµήσεις των Αµερι-
κανών, οι οποίοι καταγράφουν παράλ-
ληλα µικρότερη παγκόσµια παραγω-
γή, αλλά και περιορισµό της ζήτησης. 

Συγκεκριµένα, η παγκόσµια παρα-
γωγή υπολογίζεται σε 1.188 εκατ. τό-
νους εκ των οποίων 68 εκατ. αντιστοι-
χούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 368 ε-
κατ. στις ΗΠΑ, 55 εκατ. στην Αργεντινή, 
126 εκατ. στην Βραζιλία, 25 εκατ. στην 
Ουκρανία και 14,5 εκατ. στη Ρωσία. 

Στόχος είναι τα σιτηρά να φθάσουν σε λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς στη Ρουµανία 
από όπου θα µεταφορτωθούν σε διαφορετικούς προορισµούς σε όλο τον κόσµο

Φορτωμένα με καλαμπόκι, σιτάρι 130 πλοία
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Πάνω από 130 εµπορικά πλοία φορτωµένα µε 
ουκρανικά σιτηρά και καλαµπόκι περιµένουν στη 
Μαύρη Θάλασσα ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον 
∆ούναβη µέσω των οδών εισόδου και εξόδου των 
καναλιών των εκβολών Sulina και Bystre. Οι 
συζητήσεις σε Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε πολύ 
προχωρηµένο στάδιο και πλέον είναι θέµα ηµερών 
η διέλευση τους. Σε ρόλο συντονιστή η Τουρκία. 
Ο στόχος είναι να φθάσουν σε µια σειρά από λιµάνια 
και τερµατικούς σταθµούς στη Ρουµανία από όπου τα 
σιτηρά µπορούν να µεταφορτωθούν σε διαφορετικούς 
προορισµούς σε όλο τον κόσµο.
Οι υπηρεσίες θαλάσσιας παρακολούθησης έδειξαν τα 
τελευταία 24ωρα κυκλοφοριακή συµφόρηση πλοίων 
που περιµένουν να περάσουν στον ∆ούναβη από τη 
στιγµή που άνοιξε µια δεύτερη διαδροµή στις εκβολές 
του Bystre µετά την πρόσφατη ρωσική υποχώρηση από 
το κοντινό στρατηγικό νησί Snake, κοντά στην Οδησσό. 
Προς το παρόν πάντως οι αγορές δείχνουν δυσπιστία 
µέχρι πράγµατι να δουν ποσότητες ουκρανικών 
σιτηρών να φτάνουν στη φυσική αγορά. Πάντως δεν 
αποκλείεται να έχει «τιµολογηθεί» µέρος αποθεµάτων 
στις σηµερινές τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων. 
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HELLAGRO: Η Hellagro Α.Ε. 
απέσπασε το βραβείο Silver στα 
Packaging Awards 2022 για τη 

συμμετοχή της με τις Βιώσιμες 
Χάρτινες Προστατευτικές 
Συσκευασίες Ranpak στην κατηγορία 
Innovation in Paper Packaging. Τα 
μηχανήματα Ranpak παράγουν τα 
υλικά FillPak (για πλήρωση κενού), 
Geami (για περιτύλιξη), PadPak (για 
προστασία από κραδασμούς), Wrap 
Pak (για διατήρηση θερμοκρασίας).

EUROBANK: Το χρονικό Eurobank 
1989-2008 | Tα πρώτα 20 χρόνια - 
Ανάπτυξη με διεθνή χαρακτήρα 
συνοψίζει την ιστορία των πρώτων 20 
ετών διαδρομής της Τράπεζας, από 
την ίδρυσή της έως και το 2008 και 
αναδεικνύει τη διακριτή συμβολή της 
σε μια περίοδο που σηματοδότησε τον 
ραγδαίο εκσυγχρονισμό του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Συγγραφέας 
ο Δρ. Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής 
Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου/
Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

ΔΕΛΤΑ: Χρυσό βραβείο στην 
κατηγορία «Λογισμικό και Εξοπλισμός 
Πληροφορικής στην Εφοδιαστική 
Αλυσίδα», για την επαναστατική λύση 
Vision Picking, απέσπασε η ΔΕΛΤΑ 
Α.Ε, στην 6η διοργάνωση Supply 
Chain Awards 2022.  

TÜV AUSTRIA: Ο διεθνής 
οργανισμός τεχνικών ελέγχων και 
πιστοποιήσεων προχώρησε σε 
στρατηγική συνεργασία και συνένωση 
των δυνάμεων του με την ACTA,  
τον τεχνοβλαστό Διαπιστευμένο 
Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
εξαγοράζοντας πρόσφατα  
το 51% των μετοχών της. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με την ευρωπαϊκή οικονομία να βαί-
νει προς ύφεση ελέω ρωσοουκρανι-
κής διένεξης και του κινδύνου διακο-
πής παροχής φυσικού αερίου, η αγορά 
είναι όλο και πιο σίγουρη ότι η εξίσω-
ση του ευρώ με το δολάριο είναι δεδο-
μένη. Σύμφωνα με σχετικό δείκτη του 
Bloomberg, οι πιθανότητας να φτάσει το 
ένα δολάριο το ευρώ μέσα στον επόμε-
νο μήνα έχουν σκαρφαλώσει στο 50%.

«Όλα έχουν να κάνουν με τη Ρω-
σία», ανέφερε ο Kaspar Hense ανώτε-
ρος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην 
BlueBay Asset Management. Ο Hense 
ανέφερε ότι η BlueBay έχει σορτάρει 
το ευρώ. Αναμένει ότι το κοινό νόμι-
σμα θα υποχωρήσει στα 90 σεντς ένα-
ντι του δολαρίου εάν δεν συνεχιστεί η 
προσφορά πετρελαίου.

Ο Tim Brooks, της εταιρείας Optiver, 

αναμένει μεγαλύτερη αστάθεια εάν το 
ευρώ πέσει κάτω του ενός δολαρίου. Οι 
αναλυτές κινούνται μεταξύ 0,92 και ε-
νός δολαρίου για την ισοτιμία του ευρώ.  
Επίσης, κατά τον αναλυτή της Nomura 
International Plc, Jordan Rochester ε-
νισχύεται ακόμα περισσότερο η εκτί-
μησή του ότι το ευρώ θα διολισθήσει 
προς το 0,98 έως τον Αύγουστο.

Το ευρώ «παραμένει ουσιαστικά μη 
αγοράσιμο αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε 
ο Kit Juckes, επικεφαλής για τα παγκό-
σμια νομίσματα στη Societe Generale.  
Κατά τον ίδιο, «η ενεργειακή εξάρτη-
ση της Ευρώπης από τη Ρωσία μειώνε-
ται, αλλά όχι αρκετά γρήγορα ώστε να 
αποφευχθεί η ύφεση εάν κλείσει ο α-
γωγός. Εάν συμβεί αυτό, η ισοτιμία το 
ευρώ έναντι του δολαρίου πιθανότατα 
θα χάσει άλλο ένα 10%».

Bayer
Μία σημαντική διάκριση απέσπασε  
η BayerΕλλάς στην τελετή απονομής 
Bravo Sustainability Awards 2022, 
στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Bravo Sustainability 
Week 2022, που διοργανώνει το 
QualityNet Foundation. H διάκριση 
αφορά την υποστήριξη κοινοτήτων για 
τις φωτιές σε Εύβοια, Πελοπόννησο. 

Πειραιώς
H Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησε  
την κατασκευή του πρώτου πάρκου φ/β 
της Cero Generation στην Ελλάδα, 
δυναμικότητας 100ΜW. Τo Project 
Delfini είναι η πρώτη επένδυση που 
συνδυάζει την πώληση της παραγόμενης 
ενέργειας σε ανεξάρτητο ιδιώτη 
αγοραστή και τη συγχρηματοδότηση 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και είναι 
ορόσημο στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Kάποιοι σορτάρουν
στη βύθιση του ευρώ

 Η αγορά περιμένει εξίσωση με το δολάριο 
 Κρίσιμη παράμετρος η προσφορά αργού

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 14/07

796,41

∆ευτέρα
11/07

Τρίτη
12/07

Πέµπτη
14/07

Παρασκευή
08/07

Τετάρτη
13/07

815

810

805

800

795

790

785

780

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,2480 +19,23%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,3000 +15,38%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,5900 +3,87%

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2,2900 +2,92%

ΑΒΕ Α.Ε 0,4010 +2,82%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1180 -9,23%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2760 -8,00%

ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,0732 -6,15%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,8100 -5,07%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4300 -4,02%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 30,452.58 -1.04%
 NASDAQ Comp 11,164.13 -0.74%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,397.56 -1.63%
Λονδίνo FTSE 100 7,039.81 -1.63%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,519.66 -1.86%
Παρίσι CAC-40 5,915.41 -1.41%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,799.52 -0.97%
Τόκιο NIKKEI-225 26,643.39 +0.62%
 
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

Συνεδριάσεις χαμηλού τζίρου  
και αναιμικής αντίδρασης
Σε ένα περιβάλλον χαμηλού τζίρου οι 
περιορισμένης έκτασης κινήσεις είναι ικανές να 
αλλάξουν την τελική εικόνα της αγοράς, κάτι που 
διαπιστώθηκε συχνά τις τελευταίες ημέρες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Άλλωστε η αγορά, εξ 
ορισμού το τελευταίο διάστημα είναι επιφυλακτική 
στο τι κίνδυνο προσθέτει, δεδομένου ότι ο βαθμός 
αβεβαιότητας είναι πολύ υψηλός. Οι προσδοκίες, 
πάντως, για την επόμενη μέρα είναι πολύ 
χαμηλές, καθώς ουδείς ακόμη γνωρίζει ποια  
θα είναι η επίπτωση του ενεργειακού κόστους.
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Σταυρόλεξο το θέμα της επιστρεπτέας, 
το μόνο σίγουρο είναι το πολύ κακό timing 

Σ
ε διευκρινίσεις προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε α-
νακοίνωση του την περασµένη Πέµπτη 14 Ι-
ουλίου, όσον αφορά τις ενισχύσεις που δόθη-
καν σε δικαιούχους µε το προσωρινό πλαίσιο 

στήριξης, σε σχέση µε τις επιστρεπτέες προκαταβολές.
Πιο συγκεκριµένα, «…Η µείωση 

του ποσού κρατικής ενίσχυσης αφο-
ρά στο µη επιστρεπτέο της τµήµα και 
δεν σχετίζεται µε το ποσό της επιστρε-
πτέας που πρέπει να επιστραφεί..».

ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ:

«…Από το τελικό ύψος της ενίσχυ-
σης κάθε παραγωγού, όπως προσδι-
ορίζεται στις παρ. 1-4 του παρόντος, 
αφαιρείται το άθροισµα των µη επι-
στρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως 
επιστρεπτέα προκαταβολή, [….] Έως 
ότου καθορισθεί το άθροισµα των µη 
επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση κα-
ταβάλλεται µε παρακράτηση του 50% 
του συνολικού ποσού της επιστρε-
πτέας που έχει λάβει ο κάθε παρα-
γωγός µέσω όλων των κύκλων της 
επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά την ολοκλήρωση καθορι-
σµού του αθροίσµατος των µη επι-

στρεπτέων ποσών, εάν το άθροισµα αυτών ξεπερνά το 
ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε 
για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτη-
σης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 
Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα α-
πόφαση δεν συµψηφίζονται µε άλλες ενισχύσεις του 
ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώ-
σεις. Κατ’ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, 
όπου ορίζεται ως µη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της 

επιστρεπτέας που έχει λάβει κάθε 
παραγωγός, για τον υπολογισµό της 
τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 
50% του συνολικού ποσού που έλα-

βε ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι 
πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ µε έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας και σε επίπεδο ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ α-
ναµένει στοιχεία από την Α.Α.∆.Ε. προκειµένου να εκ-
κινήσει τη διαδικασία αναζήτησης  τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών σε µη πυρόπληκτους δικαιού-
χους κρατικής ενίσχυσης εφόσον διαπιστωθεί ότι τους 
έχει προσδιοριστεί πως το µη επιστρεπτέο ποσό της επι-
στρεπτέας προκαταβολής είναι µεγαλύτερο του 50%».

Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου ως επαγγελ-
µατία, το µεγαλύτερο πρόβληµα σε αυτή τη χώρα ήταν 
-και παραµένει- η αδυναµία σύνταξης µιας επιστολής 
της προκοπής από οποιαδήποτε Υπηρεσία του ∆ηµο-
σίου. Ίσως θεωρείται τεµπελιά να σκεφτεί κάποιος α-
πό µόνος του να γράψει κάτι. Άλλος ίσως θα µπορού-
σε να το χαρακτηρίσει ανικανότητα, ενώ κάποιος τρί-
τος άνεση που προέρχεται από την ασφάλεια του ∆η-
µοσίου και από το γεγονός πως «…ό,τι και να κάνω δεν 

µπορεί να µε απολύσει κανείς».
Αυτή η ανακοίνωση θα µπορούσε (πιο συγκροτηµέ-

να και πολύ πιο σαφέστατα) να είχε εκδοθεί το 2020 
κατά την περίοδο του κορωνοϊού, τότε που καταβάλλο-
νταν οι ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε που οι δικαι-
ούχοι αγρότες ψάχνονταν να καταλάβουν γιατί µπαί-
νουν στους λογαριασµούς τους µικρότερα ποσά από 
αυτά που τους ενηµέρωσαν ότι δικαιούνται. 

Τότε που δεν πήραν ποτέ καµία απάντηση από κανέ-
ναν αρµόδιο. Τότε που πηγαινοέρχονταν στα γραφεία 
µας των λογιστών και προσπαθούσαν απεγνωσµένα να 
εκµαιεύσουν απάντηση για τις µειωµένες ενισχύσεις 
και οι λογιστές µάταια παλεύαµε να βγάλουµε γραµµή. 

Και φτάνουµε σχεδόν δύο χρόνια µετά, όπου το υ-
πουργείο Οικονοµικών αποφάσισε να ζητήσει τις επι-
στρεπτέες προκαταβολές πίσω. Πολύ κακός συγχρονι-
σµός αν µε ρωτάτε, ό,τι χειρότερο.

ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: 
Έστω ότι ήµουν δικαιούχος ενίσχυσης βιοµηχανι-

κής ντοµάτας για ποσό 4.000 ευρώ. 
Την ίδια χρονική στιγµή µου είχε εγκριθεί µε την ε-

πιστρεπτέα 4 ποσό 1.000 ευρώ, από το οποίο θα επέ-
στρεφα το 50%, δηλαδή 500 ευρώ. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν µου καταβάλει το ποσό των 4.000 
ευρώ, ήλεγξε µέσω ΑΑ∆Ε ότι µου έχει εγκριθεί από τις 
επιστρεπτέες προκαταβολές και, το ποσό που δεν είχα 
υποχρέωση να επιστρέψω (σύµφωνα µε την απόφαση 
της συγκεκριµένης επιστρεπτέας) το αφαιρούσε και µου 
κατέβαλε το υπόλοιπο της ενίσχυσης.

∆ηλαδή στο παράδειγµα µας, 4.000-500 = 3.500 ευρώ.
Σήµερα που βεβαιώθηκαν το ποσό της συγκεκριµέ-

νης επιστρεπτέας προκαταβολής που πρέπει να δώσω 
πίσω (500 ευρώ), δικαιολογηµένα ο δικαιούχος αγρό-
της αισθάνεται ότι επιστρέψει όλο το ποσό που -δύο 
χρόνια πριν- του δόθηκε.

Στο µισό
Η ενίσχυση καταβάλ-

λεται µε παρακράτηση 
του 50% του συνολικού 
ποσού της επιστρεπτέας

∆ιασταύρωση
Με στοιχεία ΑΑ∆Ε η 

αναζήτηση τυχόν αχρεω-
στήτως καταβληθέντων 

σε µη πυρόπληκτους

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)

Η φωτιά µηδένισε τις 
επιστρεπτέες, ο Ιανός όχι

Το ιδανικό θα ήταν να µην υπάρχουν ζηµιές και 
το κράτος να διαθέσει σε ουσιώδες ενέργειες 
τα χρήµατα. Στις πυρόπληκτες περιοχές οι 
επιχειρήσεις δε θα επιστρέψουν όσα έλαβαν 
µέσω των επιστρεπτέων. Αυτό δηµιούργησε την 
πεποίθηση ότι θα συµβεί το ίδιο και στις 
περιοχές που υπέστησαν ζηµιά από το Ιανό. 
Κάτι που δυστυχώς δε συνέβη. Σωστή ή λάθος 
η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας; Θα φανεί... 

Κακό timing η βεβαίωση 
της επιστρεπτέας προκαταβολής

Πολύ κακό το timing της βεβαίωσης των 
ποσών που πρέπει να επιστρέψουν οι 

επιχειρήσεις. Για κάποιο λόγο είχε 
καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι τελικά δεν θα 

επιστρέψουν τίποτα. Βλέπετε πάντα θα 
υπάρχει τουλάχιστον  ένας Γκρούεζας σε 
κάθε κόµµα και θα λέει αυτό που θέλει να 

ακούσει ο κόσµος. Μόνο που, όταν έρθει η 
ώρα του λογαριασµού, την πληρώνει η 

επιχείρηση και ο κάθε Γκρούεζας επιπλέει.. 
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Μαθητεία
Σε µια Επίσκεψη Μάθησης 
(Learning Visit) είχαµε την 
ευκαιρία να περάσουµε από 
πολλές περιοχές στη Γαλλία, 
τη Σερβία και την Αυστρία.

Στην άκρη
Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
στη χώρα µας είναι µικρές,
γι’ αυτό συγκεντρώνονταν οι 
κατοικίες όλες στην άκρη της 
καλλιεργούµενης έκτασης, 
χωρίς να ενοχλούν τις 
καλλιέργειες. 

Σχέδια
Αυτή τη στιγµή βρίσκεται 
σε εξέλιξη η χρηµατοδότηση 
από το ΕΠΕΝ των Τοπικών 
Πολεοδοµικών Σχεδίων-ΤΠΣ.

Οι αποκλειστικές χρήσεις γης, όπως 
και το σταθερό φορολογικό σύστηµα 
καθώς και το σταθερό οικονοµικό πε-
ριβάλλον είναι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για την επιχειρηµατικότητα. Ι-
διαίτερα η αγροτική επιχειρηµατικότη-
τα απαιτεί µακροχρόνια εδαφική δέ-
σµευσή, καθώς το έδαφος είναι ιδιαί-
τερα κρίσιµος συντελεστής στην αγρο-
τική (φυτική ή/και ζωική) παραγωγή. 

Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΝ των 
Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων-ΤΠΣ. 
Στα ΤΠΣ προβλέπονται χώροι για κα-
τοικία, χώροι για σχολεία, χώροι για 
λατρεία, χώροι για αναψυχή, χώροι 
για βιολογικούς καθαρισµούς, χώροι 
για υδραγωγεία, χώροι για άθληση, 
χώροι για πολιτισµό, χώροι για εµπο-
ρικά κέντρα, χώροι στάθµευσης κλπ. 

Μετά την πανδηµία του covid-19, 
τις µεγάλες δυσκολίες στη λειτουργία 
των εφοδιαστικών αλυσίδων, τις απα-
γορεύσεις στις µετακινήσεις και τους 

προβληµατισµούς για την τοπική επισι-
τιστική ασφάλεια, έχει καταστεί σαφές 
ότι πρέπει να προβλέπονται στα ΤΠΣ 
και χώροι για παραγωγή τροφής για 
τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. 

Παλαιότερα, τον προηγούµενο αι-
ώνα, ο κάθε τόπος στην Ελλάδα ήταν 
αυτάρκης (µέχρι τη δεκαετία του 1980), 
και η παραδοσιακή γαστρονοµία εξα-
σφάλιζε τη διατήρηση τροφίµων για 
όλο τον χρόνο, χωρίς χηµικά συντη-
ρητικά και ενεργοβόρες τεχνικές. Τα 
µόνα που ήταν απαραίτητα για να ει-
σαχθούν, ήταν τα καρυκεύµατα. Όλες 
οι ανάγκες εξασφαλίζονταν από όµο-
ρους τόπους, συµπληρωµατικά. 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
οι Έλληνες πρόσφυγες εξοβελίστη-
καν να εποικίσουν παραλίες ή/και ά-
χρηστους βαλτότοπους εκβολών ποτα-
µών. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
και την επικράτηση της κερδοσκοπι-
κής Ιδιωτικής Οικονοµικής, το εµπό-
ριο, κύριος εκφραστής της ανάπτυξης, 
απέκτησε ισχυρότατα ερείσµατα, ενώ το 
real estate άρχισε να τσιµεντώνει τους 
λίγους χώρους παραγωγής τροφής. 

Έτσι, αν κάποιος είχε στην ευθύνη 
του κάποια στρέµµατα γης, «µπορού-
σε να τα κάνει ότι ήθελε». Αίφνης µέ-
σα σε έναν κάµπο «φύτρωναν» εργο-
στάσια, δίπλα στον οπωρώνα «φύτρω-
ναν» συνεργεία αυτοκινήτων, δίπλα 

από έναν στάβλο «φύτρωναν» µεζο-
νέτες ή σε κάποιες περιπτώσεις ακό-
µα και ξενοδοχεία, πάντα στην παρά-
λογη «λογική»: δικό µου είναι ό,τι θέ-
λω το κάνω! Ανεύθυνοι και χωρίς όρα-
µα εκλεγµένοι εκπρόσωποί µας στη-
ρίχθηκαν κοινωνικά στην «τσιµεντο-
ποίηση» κάθε κοµµατιού γης, και α-
πό ότι λένε οι φήµες, όχι χωρίς οικο-
νοµική αποζηµίωση ή χωρίς «κέρδη». 

Όλα εις βάρος της τοπικής αγροδι-
ατροφικής αυτάρκειας και της διατρο-
φικής ασφάλειας. Το διεθνές εµπόριο 
ερχόταν να καλύψει τα κενά µε αθρό-
ες εισαγωγές, εξάρτηση από τις παρα-
γωγές χώρες, δηµιουργώντας ενεργο-
βόρες διεθνείς διατροφικές αλυσίδες. 

Βρέθηκα προ ηµερών σε µια Επίσκε-
ψη Μάθησης (Learning Visit) και είχα 
την ευκαιρία να περάσω από πολλές 
περιοχές της Γαλλίας, της Σερβίας, της 
Αυστρίας και βέβαια να δω από ψηλά 
και την Ελλάδα. Με εντυπωσίασε ότι 
στα διάφορα κράτη, έξω από τον πο-
λεοδοµικό ιστό, δεν υπήρχε ούτε ένα 
κτίσµα. Μόνο χωράφια, βοσκοτόπια 
και χώροι περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 

Στο δρόµο Παρίσι-Λυόν τα χωράφια 
ήταν ενιαία 6.000 στρεµµάτων, 10.000 
ή/και 14.000 στεµµάτων µε καλλιέρ-
γειες σιταριών ή ζωοτροφικά φυτά, ή 
µε αγελάδες και πρόβατα που βόσκα-
νε ελεύθερα. Ανάµεσά τους ταµιευτή-

ρες νερού (µικρές λίµνες-βιότοποι) σχε-
δόν σε κάθε εκµετάλλευση. 

Προσπαθώντας να καταλάβουµε το 
σύγχρονο πρόβληµα µε το υψηλό κό-
στος ζωοτροφών και τα υψηλά µετα-
φορικά ρωτήσαµε τοπικούς κτηνοτρό-
φους. Μια ένδειξη είναι ότι σε εκµετάλ-
λευση µε 700 πρόβατα και τα παράγω-
γα αρνιά τους, ο επιχειρηµατίας-κτη-
νοτρόφος είχε αγοράσει όλη την προ-
ηγούµενη χρονιά µόνο 30 τόνους ζω-
οτροφές. Όλη την υπόλοιπη ζωοτρο-
φή την παρήγαγε ο ίδιος στα χωράφια 
του ή έβοσκαν τα πρόβατα στα βοσκο-
τόπια. Αυτή η κτηνοτροφία δεν έχει θέ-
µα από το κόστος µεταφορών, ούτε α-
πό την εισαγόµενη σόγια ... 

Η Ελλάδα ίσως να µην έπρεπε να 
«ακούσει» τους «επιστήµονες» που τη 
γέµισαν µε σταβλισµένα κοπάδια, από 
εισαχθέντα από εµπόρους ξενικά είδη 
προβάτων και επενδύσεις σε τεράστι-
ους στάβλους, εξαρτώµενους πλήρως 
από το διεθνές εµπόριο.

Η εκτατική εκτροφή στην Ελλάδα ε-
ξασφαλίζει την καλή διαβίωση των ζώ-
ων, την προστασία και φροντίδα του 
περιβάλλοντος, τη φύλαξη της πολιτι-
στικής µας παράδοσης και την αειφο-
ρία, δίνει προϊόντα ονοµασίας προέλευ-
σης, γεωγραφικής ένδειξης µεγάλης 
αξίας και ποιότητας στον καταναλωτή. 

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ 

Επίσκεψη μάθησης σε Γαλλία, Σερβία και Αυστρία

Στην Ελλάδα δεν «ταιριάζει» 
η σταβλισμένη κτηνοτροφία 
Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και ελεύθερη βόσκηση, λύσεις στα αυξημένα κόστη παραγωγής

Η Ελλάδα επιβίωσε τους 
τελευταίους 11.000 χρόνους 
µε τα εξηµερωµένα πρόβατα 

και αίγες χάρις στην ποιµενική 
µετακινούµενη κτηνοτροφία,

 η οποία αξιοποίησε πλήρως την 
γεωµορφολογία της Ελλάδας 
και την τοπική βιοποικιλότητα. 

ΤOY   ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
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FARMING

Το 2017 η OLAF διενήργησε έρευνα στην Ιταλία σε 
συνεργασία µε την ιταλική αρχή δίωξης οικονοµικού 
εγκλήµατος και διαπίστωσε ότι ορισµένα κέντρα 
γεωργικής αρωγής, τα οποία παρέχουν στήριξη στους 
γεωργούς κατά την υποβολή αιτήσεων, καταχώριζαν 
σειρά «ψευδογεωργών» στην εθνική βάση 
δεδοµένων των οργανισµών πληρωµών, επιτρέποντας 
έτσι σε µη επιλέξιµους αιτούντες να λάβουν 
ενωσιακές επιδοτήσεις. 
Η έρευνα της OLAF αποκάλυψε ότι οι αιτήσεις: 
● βασίζονταν σε µη επιλέξιµες δηλώσεις 
παραχώρησης δηµόσιας γης, ή στηρίζονταν σε 
ψευδείς συµβάσεις µίσθωσης, δεδοµένου ότι 
● οι µισθωτές είχαν αποβιώσει ή δεν ήταν ενήµεροι 
για τη µίσθωση, ή 
● υποβλήθηκαν σχετικά µε γη που είχε κατασχεθεί 
ως αποτέλεσµα τέλεσης αδικηµάτων οργανωµένου 
εγκλήµατος ή υποβλήθηκαν από άτοµα κατά των 
οποίων έχουν ασκηθεί ασφαλιστικά µέτρα στο πλαίσιο 
πάταξης της µαφίας. 
Η OLAF συνέστησε την ανάκτηση περίπου 32 
εκατοµµυρίων ευρώ. Από τις έρευνες της OLAF και 
των εθνικών αρχών διαπιστώθηκε ότι οι γεωργικές 
εκτάσεις που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτό 
το είδος δόλιας δραστηριότητας είναι δηµόσιες ή 
ιδιωτικές εκτάσεις χωρίς όµως ένα σαφές 
ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ένα σόι, ένας στάβλος  
και από 250.000 ευρώ 
έκαστος πριμοδότηση 
Οι πιο τρανταχτές υποθέσεις απάτης που ρημάζουν τα κονδύλια της 
ΚΑΠ στην Ευρώπη έχουν από στελέχη πολυεθνικών που στήνουν 
«ομάδα παραγωγών», μέχρι οικογενειακές ανταλλαγές ζώων

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από την ανταλλαγή ζώων ενδοοικογενειακά µε «έδρα» 
τον ίδιο στάβλο, µέχρι την προσκόµιση παλιών στοιχεί-
ων και φωτογραφιών στις αιτήσεις πληρωµής προγραµ-
µάτων προώθησης οίνου, η «δηµιουργικότητα» και το 
θράσος όσων δρουν ως αρπαχτικά στις κοινοτικές ενι-
σχύσεις αγροτών δείχνουν ανεξάντλητα. Η νέα έρευ-
να του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συµβουλίου για φαινό-
µενα απάτης στο πλαίσιο της ΚΑΠ υπολογίζει ότι µέσα 
σε µια τετραετία, ποσό 226,53 εκατ. ευρώ από τα κον-
δύλια της ΚΑΠ χάθηκε στη µαύρη τρύπα της αρπαγής 
γαιών και της κατάχρησης επιδοτήσεων. Σηµειώνεται 
ότι το ποσό αυτό αφορά σε περιπτώσεις οι οποίες τελι-
κά εντοπίστηκαν από τους ελέγχους των αρµόδιων ε-
θνικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών και έτσι είναι δύ-
σκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια το κόστος της παθο-
γένειας αυτής. Όπως υπογραµµίζει η έρευνα του Ελε-
γκτικού Συµβουλίου, κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του σχετικά µε τη δήλωση αξιοπιστίας, εντο-

πίζονται περιπτώσεις στις οποίες πιθανολογείται η ύ-
παρξη δόλιας παρατυπίας, χωρίς ωστόσο να είναι εφι-
κτή η διαπίστωση µε βεβαιότητα της διάπραξης απάτης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο της µελέτης 
που θέλει τις περισσότερες εκ των περιπτώσεων απά-
της που καταγράφονται, να αφορούν στη δράση εικονι-
κών εταιρειών καθώς και «ψευδογεωργοί» (όπως τους 
χαρακτηρίζει η έκθεση) µε τη σύµπραξη δηµοσίων υ-
παλλήλων (εσωτερική απάτη) και όχι φυσικά πρόσω-
πα αγρότες. Μάλιστα, σύµφωνα µε την έκθεση, δηµό-
σιες οντότητες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και 
άλλα νοµικά πρόσωπα συναποτελούσαν περίπου το έ-
να δέκατο των άµεσων δικαιούχων, αλλά είχαν λάβει 
πάνω από το ένα τρίτο των κονδυλίων της ΚΑΠ κατά 
την περίοδο 2018-2019. Για να αντιµετωπιστούν ο κα-
τακερµατισµός και οι προκλήσεις όσον αφορά την ταυ-
τοποίηση των τελικών δικαιούχων των κονδυλίων της 
ΕΕ, η έκθεση πρότεινε τη δηµιουργία κοινής βάσης δε-
δοµένων της ΕΕ που θα περιλαµβάνει όλα τα έργα που 
χρηµατοδοτούνται από την ΚΑΠ και τα Ευρωπαϊκά ∆ι-
αρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία.

ΙΤΑΛΙΑ

Τα βοσκοτόπια
της µαφίας στην Ιταλία

Ο �ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ� 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΚΟΜΠΙΝΕΣ
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Βάζει νέα στρέμματα υδροπονικής
ντομάτας η Κήποι Καρδίτσας

  Με διπλάσιο κόστος επένδυση 
σε επιπλέον 20 στρέμματα 

  Στόχος η αύξηση της 
δυναμικότητας παραγωγής 
των 70 κιλών/τ.μ σήμερα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την προσθήκη 20 επιπλέον στρεµµάτων υ-
δροπονικής καλλιέργειας ντοµάτας στα ήδη 
υπάρχοντα 50 στρέµµατα που έχει στη διά-
θεσή της, διερευνά η εταιρεία Κήποι Καρδί-
τσας, η οποία παράγει αποκλειστικά ποικι-
λία beef. Η συγκεκριµένη επένδυση, σύµφω-
να µε τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο, εκ των 
βασικών µετόχων της εταιρείας, προσφέρει 
την δυνατότητα για βελτίωση των αποδόσε-
ων και ενίσχυση των πωλήσεων της επιχεί-
ρησης. Για τη συγκεκριµένη επένδυση η ε-
ταιρεία έχει υπολογίσει ότι το αρχικό κόστος 
επένδυσης ήταν περί τα 2 εκατ. ευρώ, ποσό 
όµως το οποίο πλέον ανέρχεται στα 3,5 εκατ. 
ευρώ, ως αποτέλεσµα της ευρύτερης πληθω-
ριστικής κρίσης που πλήττει την αγορά. Η ε-
πένδυση αφορά στην εγκατάσταση υαλόφρα-
κτου θερµοκηπίου, το οποίο υπολογίζεται ότι 

µπορεί να ενισχύσει σηµαντι-
κά την παραγωγική δυναµικό-
τητα της επιχείρησης. 

Στο συγκεκριµένο επιχει-
ρηµατικό εγχείρηµα επενδύ-
ουν από κοινού οι επιχειρη-
µατίες, Αργύρης Παπαργυρό-
πουλος, Γιώργος Λέλης, Σπύ-
ρος Στέφος και ο Ανδρέας Πα-
τεράκης, διευθύνων σύµβου-
λος της εταιρείας παροχής υ-
πηρεσιών security G4S. ∆ιευ-
θύνων σύµβουλος στους Κή-
πους Καρδίτσας είναι ο Αργύ-
ρης Παπαργυρόπουλος. 

Η παραγωγική δυναµικότητα των Κήπων 
Καρδίτσας ανέρχεται αυτή τη στιγµή σε πε-
ρίπου 70 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο, ενώ 
στόχος µέσα από τη νέα επένδυση, είναι να 
αυξηθεί ακόµα περισσότερο µετά την υλο-
ποίηση της επένδυσης. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρει σχετικά ο διευθύνων σύµβουλος της 
επιχείρησης, Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ι-
διαίτερη πίεση ασκεί αυτή τη στιγµή στο σύ-
νολο της δραστηριότητας η άνοδος του κό-
στους σε εργατικά, λιπάσµατα, προϊόντα συ-
σκευασίας, µεταφορικά και ενέργεια. 

Κλυδωνισµούς προκαλεί το κόστος ενέρ-
γειας και η αύξηση στα εργατικά

«Η τιµή στο ρεύµα είναι αυξηµένη κατά 4 
φορές και το φυσικό αέριο που χρησιµοποι-

είται για τη θέρµανση έχει αυξηθεί κατά 8 φο-
ρές, καθότι χρησιµοποιείται για τη µονάδα 
συµπαραγωγής που έχουµε δηµιουργήσει. 
Όπως είναι τα πράγµατα σήµερα, η επένδυ-
ση δύσκολα καθίσταται βιώσιµη και ελπίζου-
µε να οµαλοποιηθεί η εικόνα της αγοράς. Ως 
προς την τιµή κιλού στη ντοµάτα, µέχρι πρό-
τινος πουλούσαµε στα 0,95 και πλέον περί-
που 1,05 ευρώ για την πρώτη ποιότητα. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως η υδροπονία πλη-
ρώνεται καλύτερα από την υπαίθρια καλλι-
έργεια ή από την συµβατική θερµοκηπιακή 
καλλιέργεια», αναφέρει ο επιχειρηµατίας. 

Ο ίδιος στέκεται και στο υψηλό εργατικό 
κόστος της περιόδου που διανύουµε, λέγο-
ντας ότι έχει αυξηθεί σε µη βιώσιµα επίπεδα 
για το σύνολο των επιχειρήσεων που αναζη-
τούν εργατικά χέρια στον πρωτογενή τοµέα. 

Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερές οικονο-
µικές επιδόσεις το 2021, καθότι η προηγού-
µενη χρονιά έκλεισε µε κύκλο εργασιών που 
ανήλθε στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογο ποσό 
καταγράφηκε σε επίπεδο τζίρου και το 2020. 
Φέτος, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος εκτιµά 
ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα εί-
ναι ελαφρώς ενισχυµένος σε σύγκριση µε το 
2021, λόγω της αύξησης των τιµών που ο ί-
διος έχει καταφέρει να περάσει στην αγορά 
και συγκεκριµένα στα σούπερ µάρκετ, µε τα 
οποία διατηρεί συνεργασία.

Ισχυρές πιέσεις
Ιδιαίτερη πίεση ασκεί 

αυτή τη στιγµή στο 
σύνολο της δραστη-
ριότητας της Κήποι 

Καρδίτσας, η άνοδος 
του κόστους σε 

εργατικά, λιπάσµατα, 
προϊόντα συσκευα-
σίας, µεταφορικά 

και ενέργεια

Αγορά
λιπασµάτων 
έξι µήνες
νωρίτερα 
Σε ό,τι αφορά τα λιπάσµατα η 
Κήποι Καρδίτσας είχε αγοράσει 
ικανά αποθέµατα έξι µήνες 
νωρίτερα, προκειµένου να 
περιορίσει την αύξηση του 
κόστους. «∆ιατηρούµε ακόµη 
κάποια αποθέµατα λιπασµάτων, 
τα οποία σταδιακά εξαντλούνται. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι πλέον 
καλούµαστε να αγοράσουµε 
σε ποσό πάνω από τη διπλή τιµή 
σε σχέση µε ένα χρόνο πριν», 
λέει ο κύριος Παπαργυρόπουλος. 
Να σηµειωθεί ότι οι ποσότητες 
των προϊόντων της εταιρείας 
διατίθενται σε µεγάλες σούπερ 
µάρκετ, µε την επιχείρηση να 
βρίσκεται απευθείας σε επαφή 
µε τα τµήµατα αγορών των 
αλυσίδων, µε εξαίρεση την ΑΒ 
Βασιλόπουλος, όπου προς το 
παρόν οι Κήποι Καρδίτσας 
δεν έχουν παρουσία. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ~70 ΚΙΛΑ/Τ.Μ.

50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

6

6

2020

2021

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

70 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
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Εκτίναξη 
στο Google 
οι αναζητήσεις 

για κρασί

Οι αναζητήσεις στη Google 
για κρασί έχουν σηµειώσει 
«τεράστια επιτάχυνση» της 
τάξης του 30% από το 
2019, ωστόσο το εµπόριο 
ποτών θα µπορούσε να 
κάνει περισσότερα για να 
αξιοποιήσει αυτό το 
αυξηµένο ενδιαφέρον για 
την κατηγορία. Το 88% των 
ερωτηµάτων δεν αφορά ένα 
συγκεκριµένο κρασί, αλλά 
µε την εξερεύνηση µιας 
ποικιλίας ή περιοχής.

Πακέτο στήριξης για 
υδατοκαλλιέργειες 
και αλιείς της ΕΕ

Στην παροχή οικονοµικής 
βοήθειας στους τοµείς αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας 
της ΕΕ, που αντιµετωπίζουν 
τις συνέπειες της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, 
συµφώνησαν οι 
ευρωβουλευτές. Η βοήθεια 
θα παρέχεται αναδροµικά 
από τις 24 Φεβρουαρίου 
2022, όταν ξεκίνησε η 
ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, µε ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 75%. Τα 
κράτη µέλη θα µπορούν να 
προσαρµόσουν τους κανόνες 
για να χρησιµοποιήσουν τους 
υπόλοιπους διαθέσιµους 
πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την 
προγραµµατική περίοδο 
2014-2020. 

Βοήθεια σε FAO 
για αποθήκευση 
Ουκρανικών σιτηρών

Η υπηρεσία τροφίµων των 
Ηνωµένων Εθνών-FAO 
ανακοίνωσε ότι έλαβε 
17 εκατ. δολάρια από 
την Ιαπωνία για να 
αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα αποθήκευσης 
σιτηρών στην Ουκρανία και 
να αυξήσει τις εξαγωγές 
της, καθώς οι παγκόσµιες 
τιµές των τροφίµων 
παραµένουν κοντά σε 
επίπεδα ρεκόρ εν µέσω 
πολέµου στη χώρα. 

ΝΕΑ

Επικυρώθηκε και δικαστικά σε έκτακτη συ-
νεδρίαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αι-
γίου η συµφωνία εξυγίανσης και µεταβίβα-
ση της βιοµηχανική εταιρεία κατεψυγµένων 
τροφίµων Γ. Καλλιµάνης ΑΕ στην τουρκική  
Dardanel, έναν ισχυρό παίκτη στην αγορά 
κονσερβοποιηµένων ψαριών.

Η ουσία είναι ότι και επίσηµα πλέον ανοίγει 
ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της ιστορικής 
επιχείρησης, έστω και υπό τουρκικό έλεγχο, 
αφού όλες οι προηγούµενες προσπάθειες δι-
άσωσης, ναυάγησαν. Η συµφωνία προβλέπει 
«κούρεµα» των υποχρεώσεων της Γ. Καλλιµά-
νης ΑΕ έως και 97% σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Υπενθυµίζεται ότι οι υποχρεώσεις της Καλλι-
µάνης ανέρχονταν συνολικά έως την 31η Αυ-
γούστου 2021, που αποτελεί και την ηµεροµηνία 
αναφοράς κατάρτισης του ισοζυγίου, σε 88,35 
εκατ. ευρώ.  Μεταξύ άλλων, η συµφωνία προ-
βλέπει τη διαγραφή δανειακών οφειλών 69,10 
εκατ. ευρώ κι ακόµη, του 87,46% των οφειλών 
προς το ∆ηµόσιο, που ανέρχονται συνολικά σε 
5,53 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 12,54% θα κα-
ταβληθεί µε µία εφάπαξ δόση ύψους 693.641 
ευρώ. Η συµφωνία που υπεγράφη τον περα-
σµένο Αύγουστο ανάµεσα στην Dardanel και 
τις πιστώτριες τράπεζες της Γ. Καλλιµάνης ΑΕ 
περιελάµβανε πώληση των δανείων στο 10% 
της αξίας τους, στον νέο αγοραστή.

H Γαλλία θα απαγορεύσει από τον Ο-
κτώβριο τη χρήση εµπορικών ονοµα-
σιών όπως «µπριζόλα» και «λουκάνι-
κο» σε σύνθετες φυτικές πρωτεϊνούχες 
τροφές, σύµφωνα µε νέο προεδρικό 
διάταγµα, ώστε να αποφευχθεί η κα-
ταναλωτική σύγχυση σχετικά µε µο-
ντέρνες εναλλακτικές λύσεις κρέατος.

Mε τη νέα νοµοθεσία, η Γαλλία γί-
νεται η πρώτη χώρα στην ΕΕ που επι-
βάλλει αυστηρούς περιορισµούς στην 
ονοµατοδοσία vegan υποκατάστατων 
κρέατος. Σηµειώνεται πως το 2020, οι 
νοµοθέτες της ΕΕ είχαν απορρίψει µία 
παρόµοια πρόταση από τη Γαλλία.

«∆εν θα είναι δυνατή η χρήση ειδι-
κής ορολογίας σε κατηγορίες προιό-
ντων που παραδοσιακά συνδέεονται 
µε το κρέας και τα ψάρια. ∆εν θα επι-
τρέπεται να χαρακτηρίζονται υποκατά-
στατα προϊόντα που δεν ανήκουν στον 
ζωικό κόσµο ως «προϊόντα κρέατος», 
αναφέρεται στο επίσηµο διάταγµα.

Ο κανονισµός ισχύει µόνο για προ-
ϊόντα που παράγονται στη Γαλλία.

Επικυρώθηκε 
η μεταβίβαση
της Καλλιμάνης
στη Dardanel

Για Γαλλία
φυτική
«μπριζόλα»
δεν υπάρχει

Στην πέµπτη θέση από την 2η που κατείχε το 2020 
στην παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου βρίσκεται 
η Ελλάδα για το 2021, µε 225.000 τόνους, µειωµέ-
νη κατά 18,2%. Τα σκήπτρα ως παραγωγός αλλά 
και εξαγωγέας συνεχίζει να κρατάει η Ισπανία, µε 
παραγωγή πάνω από 1.300.000 τόνους. Στη δεύτε-
ρη θέση η Ιταλία, που παρήγαγε 315.000 τόνους ε-
λαιολάδου το 2021 και στην 3η είναι η Τυνησία, µε 
240.000 τόνους ελαιολάδου και εντυπωσιακή αύξη-
ση κατά 71,4% συγκριτικά µε το 2020. Στην τέταρ-
τη θέση, ακριβώς επάνω από την Ελλάδα, βρίσκε-
ται η Τουρκία, µε αύξηση παραγωγής 8,3% σε σχέ-
ση µε το 2020 και συνολικά 228.000 τόνους παρα-
γωγής, ενώ την έκτη θέση καταλαµβάνει το Μαρό-

κο, µε 200.000 τόνους και αύξηση 25% συγκριτικά 
µε το 2020. Να σηµειωθεί ότι η παγκόσµια παραγω-
γή ελαιόλαδου παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα 
την τελευταία πενταετία, ελαφρά συρρικνωµένη και 
υπολογίζεται ότι την περίοδο 2021-2022 θα ανέλ-
θει στους 3,09 εκατ. τόνους συνολικά. 

Πέμπτη η Ελλάδα 
στην παραγωγή
ελαιολάδου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
2022/23

2,9 

1,74

�11% 

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ: USDA

ΑΞΙΑ

ΕΩΣ ΤΟ 2026

}

Στην ΕΕ τα 2/3 της παγκόσµιας 
παραγωγής και κατανάλωσης 
Η αξία της παγκόσµιας αγοράς ελαιόλαδου µέχρι το 
2026 υπολογίζεται να ανέλθει στα 1,74 δισ. ευρώ.
Τα 2/3 της παγκόσµιας παραγωγής και κατανάλωσης 
ελαιόλαδου συγκεντρώνονται στις χώρες της ΕΕ 
και σε άλλες µη ευρωπαϊκές µεσογειακές χώρες, 
ενώ η χρήση του δείχνει να αυξάνεται σταδιακά 
από τους καταναλωτές της Βόρειας Αµερικής, της 
Αυστραλίας και των µεγάλων ασιατικών χωρών. 
Σύµφωνα µε το αµερικάνικο υπουργείο Γεωργίας 
(USDA) την περίοδο 2022/23 αναµένεται µείωση της 
παγκόσµιας παραγωγής ελαιόλαδου κατά 11% και 
την υπολογίζουν στους 2,9 εκατ. τόνους. Μάλιστα, 
το USDA, εκτιµά ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η εγχώρια κατανάλωση θα παραµείνει 
ισχυρή και θα αντιστοιχεί στο ήµισυ της συνολικής 
παγκόσµιας κατανάλωσης. Την ίδια περίοδο, οι 
παγκόσµιες εξαγωγές και εισαγωγές εκτιµάται ότι θα 
µειωθούν περαιτέρω. Στις χώρες της ΕΕ, οι εξαγωγές 
προβλέπεται να µειωθούν κατά 75.000 τόνους, 
ανερχόµενες συνολικά στους 825.000 τόνους. Από 
την άλλη, οι εισαγωγές των ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 
θα παραµείνουν σταθερές στους 375.000 τόνους.



ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ 
psilioti@agronews.gr

Φροντιστής των αµπελιών του κτή-
µατος Φλαµουρού στην Ανάφη και 
παραγωγός περίπου 4.000 φιαλών 
ετησίως ο Στέφανος Μιχάλης ξεκί-
νησε τη δική του οινοπαραγωγή 
στο νησί µέσα από τη συνεργασία 
και την ιδιαίτερη σχέση του µε τον 
αείµνηστο οινοποιό, Χαρίδηµο Χα-
τζηδάκη. Την ιδέα ξεκίνησε ο θεί-
ος του, γιατρός στην ειδικότητα και 
φίλος του Χαρίδηµου Χατζηδάκη, 
µε το σκεπτικό της παραγωγής κρα-
σιού για προσωπική κατανάλωση. 

Μαζί, βρίσκουν µια έκταση στην 
Ανάφη, φυτεύουν αµπέλια µε Α-
σύρτικο, Chardonnay και Ροδίτη 
και στήνουν µια µικρή κάναβα. Τα 
πρώτα χρόνια µαζί κάνουν τις πρώ-
τες οινοποιήσεις και το στήσιµο. Κα-
τόπιν,  εγκαθίστανται ο ίδιος, ξεκι-
νώντας την οινοπαραγωγή. 

Ο Στέφανος Μιχάλης σπούδαζε 
χηµεία στο Πανεπιστήµιο της Θεσ-
σαλονίκης, το 2007, όταν πήγε για 
την πρακτική του στο οινοποιείο 
Χατζηδάκη στη Σαντορίνη, όπου 
και ερωτεύτηκε το κρασί. Συνέχι-
σε µε σεµινάρια και συµπληρωµα-
τικά εργαστήρια µε ειδικούς οινο-
λογίας και αµπελουργίας. 

Στην αρχή τα σταφύλια της Α-
νάφης οινοποιούνταν στη Σαντο-

ρίνη, στο παλιό οινοποιείο Χατζη-
δάκη, ενώ αργότερα η διαδικασία 
µεταφέρεται στο ίδιο το νησί, όπου 
και δηµιουργείται το γραφικό κτή-
µα Φλαµουρού. Εκεί, στην καρδιά 
του Αιγαίου, φύονται µερικά αµπέ-
λια που βρίσκονται ψηλά στο µο-
ναστήρι, άλλα χαµηλά, κοντά στο 
οινοποιείο, ενώ τα άλλα φροντίζο-
νται από ντόπιους, εδώ κι εκεί, δι-
άσπαρτα στο νησί. Τα περισσότε-
ρα πρέµνα, είναι αυτόριζα, από τις 
προηγούµενες γενιές των οικογε-
νειών, ενώ ταυτόχρονα τα τελευ-
ταία χρόνια όλο και περισσότερα 
νέα πρέµνα εγκαθίστανται. 

Τώρα, στο νησί φύεται Ασύρτικο, 
Γαϊδουριά, λίγο Αηδάνι, µε µερικά 
διάσπαρτα ερυθρά γηγενή κλήµα-
τα, που συνθέτουν το µοναδικό κόκ-
κινο κρασί του κτήµατος. Τέτοιες 
ποικιλίες είναι το Μαυροτράγανο, 
το Μαντηλάρι, το Φωκιανό, το Στρυ-
φιλιάτικο, και η Κοκκινογαϊδουριά, 
ενώ Chardonnay καλύπτει µια µι-
κρή έκταση του νησιού, που τελευ-
ταία φορά οινοποιήθηκε το 2018, 
µόνο του σ’ ένα πιθάρι. 

Το Κτήµα είναι το µοναδικό της 
Ανάφης, και για να παραχθεί στο 
κρασί συµβάλλουν πολλοί άνθρω-
ποι, κάνοντας όλες τις δουλειές στο 
χέρι, από το αµπέλι, έως την εµφιά-
λωση και την τοποθέτηση της ετικέ-
τας κάθε µπουκαλιού µεµονωµένα. 

Πρόκειται για µια µικρογραφία 
οινοποιείου, καθώς όλες κι όλες 
οι δεξαµενές είναι 12, των 350 λί-
τρων. Για την οινοποίηση χρησιµο-
ποιείται και στροφιλιά, κειµήλιο α-
πό τον Χαρίδηµο Χατζηδάκη, που 
δίνει στο κρασί έναν ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα, παρά τη χαµηλή απόδο-
ση. Ο Στέφανος Μιχάλης την προτι-
µά, καθώς -όπως ο ίδιος λέει- απο-
τελεί µέθοδο που δεν καταπονεί το 
σταφύλι και ταυτόχρονα προσφέ-
ρει στον οίνο µια νότα οξείδωσης, 
λόγω της έκθεσης στο οξυγόνο και 
την αργή διαδικασία. 

Φέτος, το Κτήµα Φλαµουρού θα 
κυκλοφορήσει πέντε ετικέτες, µε 
µία από αυτές να είναι νέα: ένα µο-
νοποικιλιακό Αηδάνι. Μέχρι πρό-
σφατα, η ποικιλία συνοινοποιού-
νταν µε Μαλαγουζιά, κυκλοφορώ-
ντας ως «Υάκινθος». 

Χαρακτηριστικό του οινοποιείου 
είναι η ετικέτα Κυσσιρόπη, που α-
ποτελεί και περιοχή στην Ανάφη. 
Η ονοµασία όµως, προέρχεται από 
την αρχαία ελληνική λέξη «κίσση-
ρις», που αποκαλείται η ελαφρόπε-
τρα. Πράγµατι, το έδαφος του νη-
σιού είναι σχεδόν ηφαιστειακό, µε 
έντονη τσακµακόπετρα, αφού βρί-
σκεται σχετικά κοντά στο ηφαίστειο 
της Σαντορίνης.  

Σηµειωτέον, σύµφωνα µε τους ί-
διους, οι βροχές στο νησί είναι δυ-
σεύρετες, και τα αµπέλια άνυδρα, 
δίνοτας κρασιά µε έντονες οξύτη-
τες και αρκετούς βαθµούς, όπως το 
Ασύρτικο του κτήµατος , που έχει 
15%vol, και µπορεί να συνδυαστεί 
κάλλιστα και µε κρέας. Το κτήµα 
προµηθεύει ελάχιστα σηµεία της 
Ελλάδας, µε τα πιο συνήθη να εί-
ναι εστιατόρια και Wine bar. 

Το έδαφος του νησιού είναι ηφαιστειακό, µε έντονη τσακµακόπετρα. Η ονοµασία της ετικέτας Κισηρόπη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «κίσσηρις», για την ελαφρόπετρα.

«Τα εστιατόρια έχουν αρχίσει να εµπλουτίζουν τις κάβες τους και 
οι καταναλωτές προτιµούν να δουν ένα θολό κρασί, λίγο πορτοκαλί, 
παρά ένα φιλτραρισµένο και αψεγάδιαστο», λέει ο Στ. Μιχάλης.

Ένα γραφικό 
νησί με αυτόριζες
Γαϊδουριές
Αθήνα και Ανάφη αναμιγνύει στις δημιουργίες του 
ο έμπειρος σεφ και οινοποιός Στέφανος Μιχάλης 

∆ιάσπαρτα κλήµατα
Στο νησί τώρα 

φύεται Ασύρτικο, 
Γαϊδουριά, λίγο Αηδάνι, 

µε µερικά διάσπαρτα 
ερυθρά γηγενή κλήµατα
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο Έλληνας αγρότης το 2040 δεν θα πληρώ-
νει ούτε ένα ευρώ για ρεύµα καθώς µέσω α-
γροβολταϊκών που συνυπάρχουν µε την α-
γροτική παραγωγή στο ίδιο χωράφι, θα πα-
ράγει ο ίδιος την ενέργεια που καταναλώνει 
χωρίς να χαλάει παραγωγική γη. Εξασφαλί-
ζει ότι κάθε εποχή βάζει όση ποσότητα χρει-
άζεται λιπάσµατος και φυτοπροστατευτικού 
µε χάρτες αποδόσεων αφού θα έχει αισθη-
τήρες στο χωράφι του, που αγόρασε µε υψη-
λό ποσοστό ενίσχυσης. ∆εν ξεχνάει να χρη-
σιµοποιεί βιοδιεγέρτες, εδραιώνοντας το φι-
λοπεριβαλλοντικό του προφίλ, που προβλέ-
πει το καθεστώς επιδοτήσεων. Φέτος που έ-
χει ξηρασία δεν επηρεάζεται γιατί έχει πρό-

σβαση σε ένα ευρύ φάσµα σπόρων ποιότη-
τας για φυτικές ποικιλίες προσαρµοσµένες 
στις πιέσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Αν θέλει να νοικιάσει επιπλέον γη, θα υ-
πάρχουν αρκετά κίνητρα καθώς θα είναι µέ-
λος οµάδας παραγωγών και προσφέρει και 
τα προϊόντα του µε συµβολαιακή. Και επει-
δή ακολουθεί το µοντέλο αγροτικής παραγω-
γής που δεν επιτάσσει πλέον τη µεγιστοποί-
ηση της παραγωγής αλλά τη µεγιστοποίηση 
του περιθωρίου κέρδους, εφαρµόζει αγροτι-
κές πρακτικές δέσµευσης άνθρακα λαµβάνο-
ντας χρήµατα έπειτα από συµφωνία που έκα-
νε µε µία αεροπορική εταιρεία η οµάδα που 
συµµετέχει. Σε όλα του τα βήµατα ο αγρότης 
υποστηρίζεται από ένα πλέγµα δικτύου παρο-
χής ολοκληρωµένων και εξειδικευµένων συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Τα παραπάνω, περικλείουν το όραµα που 
ανέπτυξε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών και επιµελήθηκε ο πρύτανης Σπυρίδων 
Κίντζιος σε µελέτη µε θέµα «Η Ελληνική Γε-
ωργία το 2040: Προβλέψεις και Εκτιµήσεις». 
Πρόκειται για µία µελέτη µε σκοπό να παρου-
σιάσει επιγραµµατικά το περιβάλλον στο ο-
ποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρ-
µοστεί ο παραγωγός του µέλλοντος και τις 
αλλαγές στο παραγωγικό µοντέλο που βασί-
ζονται στην ψηφιοποίηση και τις νέες βιοτε-
χνολογικές µεθόδους, καθώς και την αλλαγή 
των γεωργικών αγορών, τα πρότυπα κατανά-
λωσης και τις οικονοµικές ανισότητες. Το ζή-
τηµα, σύµφωνα µε τη µελέτη, είναι να µπορέ-
σει να ισορροπήσει ο παραγωγικός ιστός α-
νάµεσα στη διασφάλιση της επισιτιστικής α-
σφάλειας και τις περιβαλλοντικές επιταγές.

Δική του ενέργεια παράγει 
ο  Έλληνας αγρότης του 2040
Λύνουν τα χέρια του νέας τεχνολογίας εισροές και βιώσιμα μοντέλα παραγωγής

Ισορροπία
Ζητούµενο, σύµφωνα µε 

τη µελέτη του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, να 

µπορέσει να ισορροπίσει 
ο παραγωγικός ιστός 

ανάµεσα στη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας και 

τις περιβαλλοντικές επιταγές
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Στόχοι αειφορίας μέσω της 
έρευνας των βιοδιεγερτών
Σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ποικιλίες και σπόρους επιτρέπουν την εξοικονόμηση 
λιπασμάτων ως εισροών και συνεπώς τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πάνω σε νέας τεχνολογίας εισροές και µοντέλα πα-
ραγωγής που σέβονται το περιβάλλον αλλά παράλ-
ληλα παρέχουν ένα ικανοποιητικό περιθώριο κέρ-
δους στον παραγωγό, στηρίζει το όραµα του ΓΠΑ 
για τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας έως το 
2040. Με βάση τα ευρήµατα της µελέτης, οι βάσεις 
πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί ο αγροτικός 
τοµέας στα µελλοντικά του βήµατα είναι:

1) Ενέργεια: Μία δυνητική προσέγγιση είναι η χρή-
ση των λεγόµενων αγροφωτοβολταϊκών (agrivoltaics) 
εγκαταστάσεων, στις οποίες συνδυάζεται η λειτουρ-
γία φωτοβολταϊκών πάνελ µε την πλήρη αξιοποίηση 
του εδάφους της εγκατάστασης για αγροτική χρήση, 
εποµένως αίρεται το πρόβληµα της ανταγωνιστικής 
χρήσης γης για τους διαφορετικούς στόχους παρα-
γωγής ενέργειας – και γεωργικής παραγωγής. Επι-
πρόσθετα, µπορούν να αποτελέσουν πηγή συµπλη-
ρωµατικού αγροτικού εισοδήµατος. 

2) Βιοδιεγέρτες: Ο ρόλος των βιοδιεγερτών θα εί-
ναι σηµαντικός στην εδραίωση του φιλοπεριβαλ-
λοντικού χαρακτήρα της ελληνικής φυτικής πα-
ραγωγής. Λειτουργούν µε διαφορετικούς µηχανι-
σµούς σε σχέση µε τα λιπάσµατα, ακόµα και αν πε-
ριέχουν στη σύστασή τους θρεπτικά συστατικά, επι-
βαρύνοντας ελάχιστα το περιβάλλον και συµβάλ-
λοντας στην κατακόρυφη αύξηση του βαθµού αξι-
οποίησης της συµβατικής λίπανσης από τα φυτά. 
Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουν την εξοικονόµηση 
λιπασµάτων ως εισροών και ασφαλώς τη µείωση 
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ήδη οι περισ-
σότερες ελληνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο των προϊόντων θρέψης φυτών 
αναπτύσσουν δικά τους σκευάσµατα βιοδιεγερτών 
σε συνεργασία µε ΑΕΙ και ερευνητικά ινστιτούτα. 

3) Ποικιλίες: Ζητούµενο είναι η εξασφάλιση της 
εγχώριας διαθεσιµότητας αγενώς αναπαραγόµενου 

φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρώδεις και 
ανθοκοµικές καλλιέργειες), όσο και η αξιοποίηση 
των γηγενών ποικιλιών µε χαρακτηριστικά ιδιαίτε-
ρης προσαρµοστικότητας στις οριακές περιοχές της 
χώρας (π.χ. ορεινές εκτάσεις). Με βάση την παρού-
σα δυναµικότητα των διαθέσιµων εµπορικών µονά-
δων µικροπολλαπλασιασµού, καλύπτεται µόλις το 
1% των ετήσιων αναγκών. Εποµένως, υπάρχει τό-
σο η ανάγκη όσο και το περιθώριο εγχώριας εφαρ-
µογής της συγκεκριµένης γεωργικής τεχνολογίας. 

4) Ορθή επιλογή φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού: Οι γεωργοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
ένα φάσµα σπόρων ποιότητας για φυτικές ποικι-
λίες προσαρµοσµένες στις πιέσεις της κλιµατικής 
αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν µέτρα ώ-
στε να διευκολύνεται η καταχώριση των ποικιλιών 
σπόρων, µεταξύ άλλων και για τη βιολογική γεωρ-
γία, και να εξασφαλίζεται ευκολότερη πρόσβαση 
στην αγορά για τις παραδοσιακές και τοπικά προ-
σαρµοσµένες ποικιλίες. 

5) Συµβολαιακή Γεωργία:  Βασικοί στόχοι της συµ-
βολαιακής γεωργίας είναι η αποκόµιση του αµοι-
βαίου οφέλους που προκύπτει από τη µείωση του 
κινδύνου των αντισυµβαλλοµένων και η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους 

6) Εκµετάλλευση του νέου επιχειρηµατικού µο-
ντέλου στον αγροδιατροφικό τοµέα µέσω της γεωρ-
γίας δέσµευσης άνθρακα (Carbon Farming). Με τα 
συστήµατα γεωργίας δέσµευσης άνθρακα εφαρµό-
ζονται αγροτικές πρακτικές που αποµακρύνουν το 
CO2 από την ατµόσφαιρα, δίνοντας επιπλέον έσο-
δα στον παραγωγό είτε µέσω ενισχύσεων από την 
ΚΑΠ είτε µέσω ιδιωτικών συµφωνιών (π.χ. µε αε-
ροπορικές εταιρείες), Αυτό πρόκειται να οδηγήσει 
σε αυξηµένες δεσµεύσεις και πιέσεις για βελτιωµέ-
νη περιβαλλοντική επίδοση από τους εµπλεκόµε-
νους στα συστήµατα εγχώριων αλυσίδων παραγω-
γής τροφίµων, τα οποία οφείλουν να συνεισφέρουν 
περισσότερο στην επίτευξη των κρατικών στόχων.

Η ελληνική
γεωργία
στην κλιµατική
αλλαγή
Στην Ελλάδα ο αγροτικός τοµέας είναι 
ένας από τους λιγότερο 
προετοιµασµένους οικονοµικούς τοµείς 
για να αντεπεξέλθει στις αρνητικές 
επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής. Οι 
χώρες που δεν θα µπορέσουν να 
µετεξελίξουν την αγροτική τους 
παραγωγή και να υιοθετήσουν ένα πιο 
αειφορικό µοντέλο, θα πληγούν 
περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή, 
ενώ ενδέχεται στο µέλλον να 
αντιµετωπίζουν διαρκώς 
αυξανόµενους περιορισµούς και 
δασµούς. Σηµειώνεται εδώ πως το ένα 
τρίτο των ελληνικών εδαφών 
υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο 
«ερηµοποίησης», που σηµαίνει πως τα 
εδάφη αυτά είναι ακατάλληλα για 
παραγωγή τροφίµων ή για παραγωγή 
ανταγωνιστικών προϊόντων ποιότητας. 
Όσον αφορά το αρδευτικό, ήδη σε 
πολλές περιφέρειες της Ελλάδας (π.χ. 
Θεσσαλία) η κατάσταση είναι µη 
αντιστρεπτή, καθώς το διαθέσιµο 
υδατικό δυναµικό δεν µπορεί να 
ικανοποιήσει τη ζήτηση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΦΥΚΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
DRONE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΟΓΚΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2040

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΗΜΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΡΕΑΣ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

BLOCKCHAIN

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
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Πρώτα η Συμβουλευτική, 
υποστηρίζει το Γεωπονικό
Θα πρέπει -εκτός από την περαιτέρω αύξηση της 
εκµηχάνισης των γεωργικών δραστηριοτήτων, 
όπως η συγκοµιδή φρούτων- να ενισχυθούν τα 
µέτρα προσέλκυσης νέων αγροτών, εξασφάλι-
σης της διαδοχής στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
και αύξησης του ποσοστού της βασικής και κυ-
ρίως της πλήρους αγροτικής επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης, σύµφωνα µε τη µελέτη. Όσον αφο-
ρά την επαγγελµατική εκπαίδευση, καθοριστικό 
ρόλο προβλέπεται να διαδραµατίσει η διεύρυν-
ση της στοχευµένης εκπαίδευσης είτε µε τη µορ-
φή σεµιναρίων ή µέσω της λειτουργίας εξειδικευ-
µένων Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

Ακόµα σηµαντικότερος όµως είναι ο ρόλος των 
Γεωργικών Συµβούλων. Προκειµένου οι νέοι γε-
ωργοί να αντιµετωπίσουν τις παθογένειες που χα-
ρακτηρίζουν την ελληνική γεωργία (µικρός και 
πολυτεµαχισµένος κλήρος, γερασµένος αγροτι-
κός πληθυσµός, αγορές ολιγοπωλιακού χαρακτή-
ρα, κ.λπ.), να εξοικειωθούν µε το νέο περιβάλλον 
το οποίο υφίσταται ραγδαίες αλλαγές στην εγχώ-
ρια και παγκόσµια αγορά (υψηλή µεταβλητότη-
τα τιµών εισροών και προϊόντων) και να προσαρ-
µοστούν στα νέα προφίλ γεωργών που θα ανα-
πτυχθούν στις επόµενες δεκαετίες (και που πα-
ρουσιάστηκαν προηγουµένως στο παρόν κείµε-
νο), θα πρέπει να αποκτήσουν κατάλληλα εφό-
δια (εξειδικευµένη γνώση και τεχνογνωσία), τα 
οποία µπορούν να µεταδοθούν σε αυτούς µέσα 
από τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος 
παροχής γεωργικών συµβουλών. 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, µια ολοκληρωµέ-
νη προσπάθεια συµβουλευτικής υποστήριξης των 
γεωργών απουσιάζει τα τελευταία περίπου σα-
ράντα χρόνια από τον ελληνικό αγροτικό χώρο. 
Στην τρέχουσα κατάσταση, οι συµβουλευτικές υ-
πηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά από τον 

ιδιωτικό τοµέα έχουν περιορισµένο εύρος και α-
δυνατούν να ικανοποιήσουν τις πολυσύνθετες α-
νάγκες των γεωργών. Από τη µία, οι δηµόσιοι φο-
ρείς παροχής συµβουλών, µετά την κατάρρευση 
της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρµογών του (τότε) 
Υπουργείου Γεωργίας, εξακολουθούν να βρίσκο-
νται εγκλωβισµένοι σε έναν γραφειοκρατικό ρό-
λο, προσανατολισµένο κυρίως σε θέµατα που α-
φορούν ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως η κατα-
νοµή και ο έλεγχος των επιδοτήσεων. Από την άλ-
λη, ο συµβουλευτικός ρόλος των γεωπόνων-ιδι-
οκτητών καταστηµάτων γεωργικών εφοδίων πε-
ριορίζεται σε θέµατα τεχνικής φύσεως αναφορι-
κά µε τα προϊόντα που εµπορεύονται, ενώ οι ιδι-
ώτες γεωπόνοι-σύµβουλοι εξυπηρετούν κυρίως 
γεωργούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Το νέο υπόδειγµα Συµβουλευτικής 
Ένα υπόδειγµα για το µέλλον παρέχει η πρω-

τοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών για τη δηµιουργία πιλοτικού δικτύου παρο-
χής ολοκληρωµένων και εξειδικευµένων συµβου-
λευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε νέους 
γεωργούς ή νέους που επιθυµούν να εγκαταστα-
θούν και να αποκτήσουν γεωργική δραστηριότη-
τα. Η λειτουργία του δικτύου γεωργικών συµβού-
λων αναφέρεται σε υφιστάµενες γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις µε αρχηγό κάτω των 40 ετών ή σε νέ-
ους (κάτω των 40 ετών) που επιθυµούν να απο-
κτήσουν γεωργική δραστηριότητα. Οι επιµέρους 
στόχοι της λειτουργίας του δικτύου αφορούν την 
αύξηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, καθώς 
και της αποτελεσµατικότητας κλίµακας των εκµε-
ταλλεύσεων, τη βελτίωση της οικονοµικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας των εκµεταλλεύ-
σεων, την έµφαση στην ψηφιακή γεωργία κ.α..

Οι νέοι γεωργοί 
πρέπει να 
αποκτήσουν 
εφόδια όπως 
εξειδικευµένη 
γνώση και 
τεχνογνωσία, 
µέσα από τη 
δηµιουργία 
ενός αξιόπιστου 
συστήµατος 
παροχής 
γεωργικών 
συµβουλών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.)

Ύψος 
επιδοτήσεων 
σε σχέση με 
την αξία της 
παραγωγής

16,4%     27,4%

Συνολική έκταση 
σε ha (εκτάρια) 
ανά εκμετάλλευση

6,8     16,1

Ενεργητικό 
ανά εκμετάλλευση 
σε ευρώ

130.020        327.198

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΕ

Προσθήκη αξίας 
στα αγροτικά 
προϊόντα από
τη μεταποίηση

40%         70%
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Νέο τοπίο χτίζει 
η επένδυση 
στη γεωργία 
ακριβείας       
Απαιτείται μείωση του κόστους 
και σχετική εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού

Η γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα βρίσκεται 
σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης και κατά συνέ-
πεια η επίδρασή της στην αγορά αγροτικών 
εφοδίων είναι, προς το παρόν, αµελητέα, α-
ναφέρει η µελέτη. Η µείωση του επενδυτι-
κού κόστους για την υιοθέτηση νέων τεχνο-
λογιών και η ανανέωση του ανθρώπινου δυ-
ναµικού τα επόµενα έτη αναµένεται ωστόσο 
να προσδώσουν ισχυρή δυναµική στην ανά-
πτυξή της. Μερικές από τις τεχνολογίες που 
ξεχωρίζουν οι συγγραφείς της µελέτης είναι:

Εφαρµογές στη φυτική παραγωγή 
και γεωργία ακριβείας

Μείωση εισροών / χαρτογράφηση πα-
ραγωγής: Σ’ αυτή την προσέγγιση της δια-
χείρισης αγροκτηµάτων, ένα βασικό συστα-
τικό είναι η χρήση πληροφορικής και δια-
φόρων εργαλείων, όπως αισθητήρες, συ-
στήµατα ελέγχου, ροµποτική, αυτόνοµα ο-
χήµατα, αυτοµατοποιηµένο υλικό, τεχνο-
λογία µεταβλητού ρυθµού κ.ο.κ., µε σκοπό 
τη χαρτογράφηση της παραγωγής, τη δηµι-
ουργία ζωνών καλλιέργειας και την ορθο-
λογικότερη µείωση όλων των εισροών (νε-
ρό, φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, ενέργεια).

Ιχνηλασιµότητα: Η ιχνηλασιµότητα, ως 
ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής ασφάλει-
ας των τροφίµων της ΕΕ, είναι ένα εργαλείο 
διαχείρισης κινδύνων που επιτρέπει στους 
διαχειριστές των επιχειρήσεων τροφίµων 
ή στις αρχές να αποσύρουν ή να ανακαλέ-
σουν προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηρι-
στεί ως µη ασφαλή. Σηµαντική θέση στη µε-
θοδολογία της ιχνηλασιµότητας κατέχει η 
ψηφιακή γεωργία και η γεωργία ακριβεί-
ας, από τις βασικές προτεραιότητες της νέ-
ας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ολική ασφάλεια τροφίµων: Μονόδροµο 
για την επιτυχή ταυτοποίηση των τροφίµων 
ως προς τον βαθµό ασφάλειας τους αποτε-
λεί η εφαρµογή εξελιγµένων συστηµάτων 
βιοαισθητήρων (biosensors) µε χαρακτηρι-
στικά φορητότητας και διασυνδεσιµότητας 
στο ∆ιαδίκτυο µέσω κινητού τηλεφώνου, µε 
τελικό αποτέλεσµα την επιτόπια έκδοση η-
λεκτρονικού πιστοποιητικού (e-invoice) για 
κάθε παρτίδα αγροτικής παραγωγής.

Έξυπνα θερµοκήπια: Οι κυριότεροι λό-

γοι που οδηγούν στην αύξηση της αυτοµα-
τοποίησης των εργασιών στα θερµοκήπια 
είναι το συνεχώς αυξανόµενο µέγεθος πα-
ραγωγής (δηµιουργία µεγαλύτερων µονά-
δων), το αυξηµένο κόστος εργατικών (το ο-
ποίο εξακολουθεί να είναι 30-35% του συ-
νολικού κόστους παραγωγής), η έλλειψη 
εξειδικευµένου προσωπικού, οι ανθυγιει-
νές συνθήκες στις οποίες πολλές φορές 
δουλεύουν οι εργαζόµενοι, η ανάγκη εξει-
δίκευσης όσον αφορά την παραγωγή γε-
ωργικών προϊόντων, η ανάγκη παραγω-
γής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων 
όπως επίσης και η εξοικονόµηση χρήµα-
τος και χρόνου.

Εφαρµογές στη ζωική παραγωγή 
και κτηνοτροφία ακριβείας

Εκτροφή ακριβείας: Η χρήση των συ-
στηµάτων αυτών επιτρέπει τη διατροφή των 
ζώων όποτε πρέπει, όσο πρέπει και για όσο 
χρόνο πρέπει. Τα συστήµατα αυτά µπορούν 
να µειώσουν σηµαντικά το κόστος της δια-
τροφής, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την 
υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων. 

Συστήµατα για την έγκαιρη πρόβλε-
ψη ασθενειών: Τα συστήµατα αυτά συν-
δυάζουν καταγραφή τιµών του περιβάλ-
λοντος των κτηνοτροφικών κτιρίων, δει-
κτών φυσιολογίας των ζώων και κατάλ-
ληλων µοντέλων και αλγορίθµων και εί-
ναι σε θέση να µας προειδοποιούν εγκαί-
ρως για το ενδεχόµενο κάποιας ασθένει-

ας. Η χρήση αυτών των συστηµάτων οδη-
γεί σε σηµαντική µείωση των φαρµάκων 
και αντιβιοτικών και στην αύξηση της ευ-
ζωίας των ζώων.

Βελτιστοποίηση στέγασης / συστήµα-
τα ελέγχου περιβάλλοντος: Σχεδιασµός και 
δηµιουργία βιοκλιµατικών κτηνοτροφικών 
κτιρίων και χρησιµοποίηση αισθητήρων και 
κατάλληλων µοντέλων για βέλτιστο έλεγχο 
των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η χρήση 
τέτοιων συστηµάτων οδηγεί σε αύξηση της 
ευζωίας των ζώων αλλά και σε σηµαντική 
µείωση των παραγόµενων ρύπων και της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Έγκαιρη διάγνωση χωλότητας: Η χωλό-
τητα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά θέµα-
τα, όσον αφορά την υγεία των κτηνοτροφι-
κών ζώων και οδηγούν σε µείωση του κέρ-
δους, λόγω µείωσης της παραγωγής γάλα-
κτος και κρέατος, και αύξηση των εξόδων, 
λόγω της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
των ζώων. Οι µέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης 
της χωλότητας στηρίζονται κυρίως στην αξι-
οποίηση οπτικών µέσων µέσω των οποίων 
επιχειρείται, µε τη χρήση εικόνων και ται-
νιών καταγραφής, η εξακρίβωση και παρα-
κολούθηση των ζώων µε χωλότητα. Ένας 
άλλος τρόπος αντιµετώπισης της χωλότη-
τας είναι µε τη χρήση αισθητήρων δύναµης. 
Και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιούνται 
εξελιγµένα υπολογιστικά µοντέλα και αλ-
γόριθµοι βελτιστοποίησης για τον προσδι-
ορισµό των άρρωστων ζώων.

Χρήση διαφόρων 
εργαλείων, όπως 
αισθητήρες, 
ρομποτική, 
αυτόνομα 
οχήματα και 
πληροφορικής 
με στόχο τη 
μείωση όλων 
των εισροών 

Η χρήση συστηµάτων 
εκτροφής ακριβείας 
µειώνει σηµαντικά το 
κόστος της διατροφής, 
ενώ διασφαλίζει την 
υγεία των ζώων. 
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