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Θέµα λειτουργίας της εγχώριας 
αγοράς λιπασµάτων θέτει ο κλάδος, 
όσο καθυστερεί η εναρµόνιση µε τον 
Κανονισµό 1009/2019 ΕΕ. σελ. 47

Μένει ψηλά το καλαμπόκι
ισχυρή ζήτηση για σκληρό 

Ζωντανό το θέμα
των επιλαχόντων
στα Σχέδια Βελτίωσης
Αν περισσέψουν κονδύλια θα επανεξεταστεί 
η ένταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια 
Βελτίωσης, άφησε να εννοηθεί ο Γεωργαντάς.

agrenda - σελ. 18

ΑΝΤΙΔΡΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ 

Νομοθετικό
κενό... απειλεί 
τα λιπάσματα

Ξανά πράξεις
με 48 λεπτά 
σε θεσσαλικό 
σκληρό σιτάρι

σελ. 14-15, 22-35

Παράδειγμα      
Coldiretti για 
συνεργατισμό 
στην Ελλάδα 

σελ. 2, 10

σελ. 14-17, 22, 26-31 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ        
Τραπέζι διαπραγµάτευσης 
βρίσκουν εδώ και µέρες τα 
1,65 ευρώ στο πρόβειο γάλα.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Αδηφάγο λεπιδόπτερο στον Έβρο
Αρκούν λίγες ώρες σε ένα σµήνος λεπιδόπτερα για να 
ισοπεδώσει µια καλλιέργεια. Εκτεταµένες οι προσβολές 
σε τριφύλλια, βαµβάκια, ηλίανθο και λαχανικά. σελ. 13
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Χωρίς ακόµη καµία επίσηµη ανακοίνωση από τις βιοµηχανίες 
για τιµές ξεκίνησε η σεζόν στο συµπύρηνο ροδάκινο. Μόνη 
ένδειξη προθέσεων τα 33-35 λεπτά της ΕΚΕ. Μεγάλες ζηµιές 
σε Πέλλα, Ηµαθία και Βελβεντό για τα επιτραπέζια ροδάκινα 
και νεκταρίνια. Με κέρδη, η αγορά καλαµποκιού ξανά στη ζώνη 
των 330 ευρώ. Μετά τις απώλειες 50 σεντς µέσα σε ένα µήνα, 
η αγορά βαµβακιού επανέρχεται σε επαφή µε τα 95-97 σεντς.

Σφήκα της καστανιάς
Πολυµήχανος εχθρός είναι το 
υµενόπτερο Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu για τους παραγωγούς 
κάστανου, καθώς παρουσιάζει 
ανθεκτικότητα στα χηµικά σκευάσµατα. 
Το έντοµο, αν και ιθαγενές της Κίνας, 
έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του 
πλανήτη και προκαλεί µείωση 
παραγωγής κάστανων από 60-85%, 
µείωση της ανάπτυξης και τελικά 
εξασθένιση των δέντρων. Ο κύριος 
τρόπος εξάπλωσής του σε µεγάλες 
αποστάσεις είναι µέσω της µετακίνησης 
φυτών προς φύτευση (νεαρά 
δενδρύλλια). Σε µικρές αποστάσεις 
εξαπλώνεται µε πτήση των ενηλίκων.

Μέτρα αντιµετώπισης
Η εφαρµογή ψεκασµών φυλλώµατος 
(όπου είναι δυνατή) κατά την περίοδο 
της εµφάνισης των ενηλίκων µπορεί 
να παρέχει κάποιου είδους προστασία. 
Η εφαρµογή ψεκασµών εναντίον 
των κηκίδων δεν εγγυάται την 
καταπολέµησή του. Στη χώρα µας 
δεν υπάρχουν ακόµη εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για τον συγκεκριµένο 
εχθρό. Ως µόνιµη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του εντόµου θεωρείται 
η βιολογική καταπολέµηση, κάνοντας 
χρήση του παρασιτοειδούς εντόµου 
Torymus sinensis.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 23-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο πρόσκαιρα τις θερµές 
ώρες της ηµέρας έως και 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο και ως προς τις µέγιστες 
τιµές της, ενώ δεν αποκλείεται 
στο εσωτερικό της ηπειρωτικής 
χώρας και σε τοπικό επίπεδο να 
φθάσει τους 40 µε 41 βαθµούς 
Κελσίου. 

Κυριακή 24-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
τις απογευµατινές ώρες, οπότε 
είναι πιθανό να σηµειωθούν 
τοπικοί όµβροι στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

∆ευτέρα 25-07-2022
και Τρίτη 26-07-2022
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις κυρίως στα 
ηπειρωτικά της χώρας το 
µεσηµέρι και το απόγευµα. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πιθανότητα τοπικών βροχών στα 
βόρεια ορεινά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
τοπικά στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά.

Τετάρτη 27-07-2022 ως
Παρασκευή 29-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, µε τοπικές νεφώσεις 
κυρίως τις µεσηµβρινές και τις 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι βόρειοι 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 και στο Αιγαίο 6 
και πρόσκαιρα τις 
θερµές ώρες της 
ηµέρας έως 
7 µποφόρ.

3-7Bf
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Ο κύκλος ανόδου για τις τιµές των αγροτικών 
προϊόντων δείχνει να ολοκληρώνεται και 
η επαναγορά των τιµών παραγωγού σε πιο 
γνώριµα επίπεδα φαίνεται πως είναι κοντά. 
Αυτό που διαχρονικά έχει σηµασία, είναι η 
δυνατότητα των παραγωγών να διευρύνουν 
τη συµµετοχή τους στην υπεραξία των προ-
ϊόντων που φέρνουν στην αγορά. ∆ιαφορε-
τικά, τα πράγµατα γίνονται δύσκολα. 

Η συµµετοχή στην υπεραξία µπορεί να επιτευ-
χθεί µε δύο τρόπους:

- Με άµεση συµµετοχή των αγροτών στα επόµε-
να στάδια στης αλυσίδας αξίας και 

- Με τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµάτων, ι-
κανών να αναλάβουν πρωτοβουλίες περαι-
τέρω αξιοποίησης της αγροτικής παραγω-
γής, προς όφελος του παραγωγού

Τα πρώτα χρόνια µετά τον πόλεµο η πρώτη ου-
σιαστικά ανάπτυξη της µεταποιητικής βιο-
µηχανίας ήθελε τους αγροτικούς συνεται-
ρισµούς να έχουν την πρωτοκαθεδρία στις 
επενδυτικές πρωτοβουλίες του κλάδου και 
τους αγρότες να ακολουθούν πιστά τις διοι-
κήσεις αυτών των σχηµάτων. 

Υπό την καθοδήγηση µάλιστα του εµπνευ-
σµένου ηγέτη των αγροτών, Αλέξανδρου 
Μπαλτατζή, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ’60 δηµιουργήθηκε ένα ευρύ πλέγµα α-
γροτοβιοµηχανικών µονάδων σε πολλούς 
κλάδους (γαλακτοβιοµηχανίες, κονσερβο-
ποιείες, συσκευαστήρια κ.α.), οι οποίες έ-
διναν τον τόνο στην αγορά, επιστρέφοντας 
ταυτόχρονα ό,τι καλύτερο από πλευράς τι-
µής στους παραγωγούς. 

Η παραγωγή αυτών των µονάδων, είτε αφορού-
σε εξαγώγιµα προϊόντα, είτε προϊόντα που 
προορίζονταν για την εσωτερική αγορά, δι-
ακρίνονταν -τουλάχιστον στην πρώτη φά-
ση- από υψηλά ποιοτικά στάνταρς, φιλοτε-
χνώντας ανάλογη ταυτότητα για τα συνεται-
ριστικά προϊόντα της χώρας εντός και εκτός. 

Ήταν η εποχή της ανοικοδόµησης του ελληνι-
κού κράτους από τα ερείπια του πολέµου 
και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης 
της αγροτικής παραγωγής που αποτελού-
σε αναµφισβήτητα τότε, το βαρύ πυροβολι-
κό της ελληνικής οικονοµίας. 

Αυτός ο ενάρετος κύκλος για την αγροτική πα-
ραγωγή και τους αγρότες διήρκεσε µια 
30ετία περίπου και συνδέεται µε την εκ-
µηχάνιση της ελληνικής γεωργίας και τη 
συντονισµένη δηµιουργία προϋποθέσεων 
πρώτης µεταποίησης των προϊόντων. 

Το τέλος της δεκαετίας του ’80 βρήκε αυτές τις βι-
οµηχανίες στο στάδιο της παρακµής για λό-
γους που συνδέονται µε την απουσία ισχυ-
ρών δοµών εσωτερικού ελέγχου, ελλιπές 
management, αλόγιστη κρατική υποστήριξη 
και άνθηση φαινοµένων διαφθοράς.

Η Αγροτική Τράπεζα που µέχρι τότε χρηµατο-
δοτούσε αυτές τις συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις, κλήθηκε στη συνέχεια να αναλά-
βει τις εκκαθαρίσεις και τη διαδικασία ιδι-
ωτικοποιήσεων που ακολούθησε. Σήµερα 
η σχέση µεταξύ συνεταιριστικών και ιδιω-
τικών επιχειρήσεων στον τοµέα της αγρο-
διατροφής έχει ανατραπεί πλήρως. Οι λί-
γες καλές συνεταιριστικές µονάδες απλώς 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μαζί χάθηκε 
και η συµµετοχή των αγροτών στην υπε-
ραξία των προϊόντων που φθάνουν στην 
αγορά. ∆εν αρκούν οι διαπιστώσεις, απαι-
τείται επανασχεδιασµός.  Agrenda

Όταν υπήρχαν
συνεταιρισμοί  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,01885

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31364

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98745

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,878550

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
137,877

• Αναβάθµιση σε κινητήρες και καµπίνα στις 
εκδόσεις Luxxum της Case IH σελ. 20-37
• Ιδανικός για θερµοκήπια νέας γενιάς, 
µεγάλες φάρµες ο Αναπτυξιακός σελ. 42

• Προσπάθεια για να περάσει η παλιά λίστα 
συνδεδεµένων στη νέα ΚΑΠ σελ. 5
• Για τα τέλη φθινοπώρου δροµολογείται η 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων σελ. 8

• Πτωτική κατά 52 ευρώ ο τόνος η νέα λίστα 
τιµών για το σκληρό της Φότζια σελ. 12, 35
• Στα πρώτα χέρια η συγκοµιδή ποικιλίας 
Κατερίνα στο συµπύρηνο ροδάκινο σελ. 35
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ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μετατροπή, καθορισµός αρχικής αξίας και 
σύγκλιση. Αυτά είναι τα τρία βήµατα που θα 
ακολουθήσουν τα δικαιώµατα το 2023, σύµ-
φωνα µε τις πρώτες εφαρµοστικές αποφά-
σεις για τον µηχανισµό πληρωµής βασικής 
ενίσχυσης το 2023 που ξεκίνησαν να δη-
µοσιεύονται στα κράτη-µέλη που ολοκλή-
ρωσαν τις διαβουλεύσεις τους µε την Κοµι-
σιόν, σχετικά µε το στρατηγικό τους σχέδιο. 
Τα βήµατα αυτά βασίζονται στους κοινοτι-
κούς κανονισµούς και αναµένεται να εφαρ-
µοστούν και στην Ελλάδα και σύµφωνα µε 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο 
Γεωργαντά ήδη βρίσκονται σε επεξεργασία 
οι εφαρµοστικές αποφάσεις για τις επιδο-

τήσεις και στη χώρα µας. Σύµφωνα, λοιπόν 
µε τις διατάξεις που θα εφαρµόσουν και οι 
άλλες χώρες που διατηρούν το σύστηµα δι-
καιωµάτων, τα δεδοµένα για δικαιώµατα ε-
νίσχυσης στη χώρα µας προβλέπεται να έ-
χουν ως εξής:    

Μετατροπή δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης σε δικαιώµατα βασικής 
εισοδηµατικής ενίσχυσης για τη 
βιωσιµότητα. 

Το 2023, οι ενεργοί αγρότες και οι ιδιοκτή-
τες γεωργικής εκµετάλλευσης, που εµφανί-
ζονται στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύ-
σεων που ήταν κάτοχοι δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης από τις 31 ∆εκεµβρίου 2022  
θα γίνουν κάτοχοι δικαιωµάτων βασικής ει-
σοδηµατικής ενίσχυσης για τη βιωσιµότητα 

την 1η Ιανουαρίου 2023, µέσω της µετατρο-
πής δικαιωµάτων. 

Καθορισµός της αρχικής αξίας των 
δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής 
στήριξης για τη βιωσιµότητα: 

1. Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων πλη-
ρωµής θα καθοριστεί πριν από τη σύγκλιση, 
προσαρµόζοντας την αξία τους αναλογικά 
συνυπολογίζοντας το πρασίνισµα. 

2. Ο υπολογισµός της αξίας των δικαιω-
µάτων θα γίνει µε βάση την αξία που έχουν 
το 2022. 

3. Με βάση το άθροισµα της αξίας του δι-
καιώµατος και του ποσού πληρωµής πρασι-
νίσµατος, θα γίνει γραµµική αναπροσαρµο-
γή των ποσών σύµφωνα µε τα ανώτατα πε-
ριφερειακά όρια. 

4. Ανάλογα την αγρονοµική περιφέρεια, η 
γραµµική προσαρµογή τους διαφοροποιείται. 
Τα περιφερειακά ανώτατα όρια ετησίως είναι 
408.026.727 ευρώ στα αροτραία (ήταν 512 
εκατ. ευρώ συν πρασίνισµα), 246.068.750 
ευρώ στις µόνιµες καλλιέργειες (ήταν 305 
εκατ. συν πρασίνισµα) και 236.916.659 ευ-
ρώ στα βοσκοτόπια (ήταν 272 εκατ. συν πρα-
σίνισµα). Μόλις υπολογιστεί η αρχική αξία 
των δικαιωµάτων για το έτος 2023, η εν λό-
γω αξία θα διορθωθεί µε βάση τη διαδικα-
σία σύγκλισης. 

Καθιέρωση της αρχικής αξίας 
των δικαιωµάτων από αγρότες 
που συµµετέχουν στο καθεστώς 
των «µικροκαλλιεργητών» 

1. Στην περίπτωση των αγροτών που συµ-
µετέχουν στο απλουστευµένο καθεστώς για 
τους µικροκαλλιεργητές (σ.σ. γύρω στους 
110.000 δικαιούχους στην Ελλάδ) έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2022, θα ληφθούν υπόψη όλα 

Τα τρία στάδια 
για την τελική αξία 
δικαιωμάτων 2023

Μετατροπή σε νέου τύπου δικαιώματα, καθορισμός 
αρχικής αξίας με βάση το νέο δημοσιονομικό όριο και 

σύγκλιση τούνελ 70% δείχνουν οι εφαρμοστικές  

Ο υπολογισµός της αξίας των 
δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση 
την αξία που έχουν το 2022.  

Η µοναδιαία αξία δικαιωµάτων 
πληρωµής θα καθοριστεί 
πριν από τη σύγκλιση, 
προσαρµόζοντας την αξία τους 
αναλογικά συνυπολογίζοντας 
το πρασίνισµα. 

2022

Αναλογικά

Τα περιφερειακά ανώτατα όρια 
ετησίως είναι 408.026.727 ευρώ 
στα αροτραία, 246.068.750 
ευρώ στις µόνιµες καλλιέργειες 
και 236.916.659 ευρώ στα 
βοσκοτόπια.

Η αξία των δικαιωµάτων το 
2023, εξαιρουµένων αυτών 
που διατίθενται από το εθνικό 
απόθεµα, θα βασίζεται στην 
αρχική µοναδιαία αξία τους,
που καθορίζεται σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις.

Όρια

Αρχική αξία

Τα δικαιώµατα, των οποίων 
η αρχική µοναδιαία αξία είναι 
µικρότερη από την περιφερειακή 
µέση αξία το 2026, αυξάνονται, 
κάθε χρόνο, κατά το 25% της 
διαφοράς µεταξύ της µοναδιαίας 
αξίας τους και της περιφερειακής 
µέσης αξίας το 2026. 

Αύξηση

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2022 ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2022

ΑΡΟΤΡΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
�ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α 10 5 6 300 120 500

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Β 5 10 0 150 400 �

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γ 20 0 0 500 � �

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023 ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023

ΑΡΟΤΡΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
�ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ �ΕΥΡΩ/
ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α 10 5 6 238 104 402

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Β 5 10 0 119 347 �

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γ 20 0 0 397 � �

ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ 2023

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ �ΕΥΡΩ/
ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ �ΕΥΡΩ/
ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

236 125 374

147 308 �

356 � �
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τα δικαιώµατα που κατέχουν κατά την η-
µεροµηνία αυτή.

2. Το ποσό που θεωρείται για τον κα-
θορισµό της αρχικής αξίας των εν λό-
γω δικαιωµάτων θα καθοριστεί µε βά-
ση την αξία που υπολογίζεται σύµφω-
να µε το άρθρο 62.2 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
∆εκεµβρίου 2013.

3. Για τον υπολογισµό της αξίας ισχύ-
ουν όσα προβλέπονται και για τους υπό-
λοιπους δικαιούχους. 

Υπολογισµός της προγραµµατισµένης 
µέσης τιµής ανά αγρονοµική περιφέρεια 
για την περίοδο 2023 έως 2027

Το µέσο περιφερειακό ποσό υπολογί-
ζεται µε βάση όλα τα ποσά των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης που ανήκουν 
στις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες το 
2022, διαιρούµενο µε τα συνολικά εκτά-
ρια που δηλώθηκαν σε κάθε αγρονοµι-
κή περιφέρεια.

Σύγκλιση 
1. Η αξία των δικαιωµάτων το 2023, ε-

ξαιρουµένων αυτών που διατίθενται από 
το εθνικό απόθεµα, θα βασίζεται στην αρ-
χική µοναδιαία αξία τους, που καθορίζε-
ται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.

2. Από το έτος 2023 θα εφαρµοστεί σύ-
γκλιση της αξίας των δικαιωµάτων στήρι-
ξης βασικού εισοδήµατος προς την αντί-
στοιχη περιφερειακή µέση αξία το 2026 
µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 

α) Κανένα δικαίωµα βασικής ενίσχυ-
σης το 2023 δεν θα έχει µοναδιαία αξία 
µικρότερη από το 70% της περιφερειακής 
µέσης αξίας το 2026. 

β) Αυτό το όριο θα αυξάνεται σταδιακά 
κάθε χρόνο έως το 2026, έτος κατά το ο-
ποίο κανένα δικαίωµα στη βασική εισο-
δηµατική στήριξη δεν θα έχει µοναδιαία 
αξία µικρότερη ή µεγαλύτερη από το 100% 
της περιφερειακής µέσης αξίας. 

γ) Τα δικαιώµατα, των οποίων η αρ-
χική µοναδιαία αξία είναι µικρότερη α-
πό την περιφερειακή µέση αξία το 2026, 
θα αυξάνονται, κάθε χρόνο, κατά το 25% 
της διαφοράς µεταξύ της µοναδιαίας αξί-
ας τους και της περιφερειακής µέσης α-
ξίας το 2026. 

δ) Το συνολικό ποσό που προέρχεται 
από τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωµά-
των των οποίων η αρχική αξία είναι µι-
κρότερη από την περιφερειακή µέση αξία 
θα χρηµατοδοτηθεί: Μέσω της αναγκαί-

ας για το σκοπό αυτό µείωσης των δικαι-
ωµάτων των οποίων η αρχική µοναδιαία 
αξία υπερβαίνει την περιφερειακή µέση 
τιµή του 2026.

3. Μετά την πλήρη σύγκλιση το 2026 
θα ανακοινωθεί πιθανή συνέχεια ή λήξη 
του συστήµατος κατανοµής ενίσχυσης µε 
δικαιώµατα.

Τα νούµερα βασικής ενίσχυσης στην 
Ελλάδα για την περίοδο 2023-2026

1. Αγρονοµική Περιφέρεια Αροτραίων 
καλλιεργειών.

 Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµι-
κή περιφέρεια: 45,6%.

 ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης 
(ευρώ/έτος): 408.026.727 ευρώ.

 ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε 
εκτάρια): 1.763.360.

 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµα-
τος: 231,39 ευρώ ανά εκτάριο.

2. Αγρονοµική Περιφέρεια Μόνιµων 
καλλιεργειών.

 Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµι-
κή περιφέρεια: 27,5%.

 ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης 
(ευρώ/έτος): 246.068.750 ευρώ.

 ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε 
εκτάρια): 843.429.

 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµα-
τος: 291,75 ευρώ ανά εκτάριο.

3. Αγρονοµική Περιφέρεια Βοσκοτόπων.
 Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµι-

κή περιφέρεια: 26,9%.
 ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης 

(ευρώ/έτος): 236.916.659 ευρώ.
 ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε 

εκτάρια): 1.249.626.
 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµα-

τος: 189,59 ευρώ ανά εκτάριο.

Διαβουλεύσεις
Γεωργαντά ώστε 
να περάσει τη λίστα
των συνδεδεμένων
Ακόµη µία προσπάθεια να περιορίσει τις 
απώλειες στις συνδεδεµένες, έκανε η ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
πραγµατοποιώντας για αυτό το ζήτηµα διµερή 
συνάντηση µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι, στα περιθώρια του συµβουλίου 
υπουργών Γεωργίας στις 18 Ιουλίου. Η 
δυσκολία έγκρισης έχει να κάνει κυρίως µε την 
παλιά λίστα, καθώς καλαµπόκι και µαλακό 
σιτάρι έχουν ντυθεί υπό το µανδύα της 
«επισιτιστικής ασφάλειας» και περνάνε χωρίς 
πρόβληµα από το φίλτρο της Κοµισιόν. Όσον 
αφορά ειδικότερα το θέµα µε την Οδηγία 
Πλαίσια για τα Ύδατα, η Κοµισιόν απαιτεί 
εχέγγυα για την πρόληψη της µη βιώσιµης 
χρήσης των υδάτων για
καλλιέργειες που χρηµατοδοτούνται µέσω της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης, κάτι που η χώρα µας 
εύκολα ή δύσκολα θα καλύψει, προβλέποντας 
συγκεκριµένες καλλιεργητικές πρακτικές από 
τον παραγωγό. Για τις συνδεδεµένες στα 
φρούτα και λαχανικά, η ελληνική 
αντιπροσωπεία προσπαθεί να πείσει για την 
αναγκαιότητά τους, παρά τη στήριξη που 
λαµβάνει ο κλάδος από τα τοµεακά 
προγράµµατα, κάτι που επικαλείται 
η Κοµισιόν. ∆εν αποκλείεται να «στοχεύσει» 
τελικά τις συνδεδεµένες σε προϊόντα ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικά όσον αφορά φρούτα και 
σταφίδα. Τα σίγουρα προϊόντα για τη λήψη 
συνδεδεµένων είναι µαλακό σιτάρι, σκληρό 
σιτάρι, καλαµπόκι, ζωοτροφές, ρύζι, 
αιγοπρόβατα, βοοειδή. Έχει υπάρξει επίσης 
προσωπική δέσµευση Γεωργαντά για 
βιοµηχανική ντοµάτα, εσπεριδοειδή και µήλα. 
Παράλληλα, ο υπουργός κατά τη διάρκεια 
του συµβουλίου των Βρυξελλών, επεσήµανε 
την ανάγκη εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις 
αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών 
και για το έτος 2023.

Σε 10 χώρες έτοιµα 
τα στρατηγικά τέλη Ιουλίου
Οι χώρες που τελείωσαν τη συζήτηση 
µε την Κοµισιόν και είναι κοντά στο 
να λάβουν έγκριση τα στρατηγικά 
τους σχέδια είναι οι Γαλλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, ∆ανία και Πολωνία. 
Ακόµη πέντε κράτη-µέλη 
υπολογίζεται πως θα µπορέσουν 
πριν το τέλος Ιουλίου να λάβουν το 
τελικό «πράσινο φως» ανακοίνωσε 
ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι. Η Ελλάδα, σύµφωνα 
µε τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά 
έχει ως στόχο να είναι από αυτές τις 
χώρες που θα «ξεµπερδέψουν» έως 
το τέλος του µήνα, αλλιώς η έγκριση 
πάει για τον Σεπτέµβριο. Ο υπουργός παρουσίασε στον Βοϊτσεχόφσκι 

αναλυτικά το σχέδιό του για τις συνδεδεµένες. 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

~360
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 ΙΟΥΛΙΟΣ�ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

16�17
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΡΙΣΗΣ

26
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΣΕΚ

~650
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με «ψιλά» προς τους αγρότες θα περάσει 
το επόµενο διάστηµα όσον αφορά τις πλη-
ρωµές, αφού παραδοσιακά ο Αύγουστος 
είναι «νεκρός» µήνας. Οι εξοφλήσεις των 
άµεσων ενισχύσεων και των προγραµµά-
των του έτους 2021 έγιναν, οπότε τώρα µέ-
νουν µόνο µεµονωµένες πιστώσεις από δι-
ορθώσεις και ενστάσεις, καθώς και τα απο-
τελέσµατα όσων ήταν σε έλεγχο. Επίσης, 
σε τροχιά πιστώσεων φαίνεται να µπαίνει 
και η πρώτη δόση για τους Νέους Αγρότες 
του 2021 στις περιφέρειες στις οποίες εκ-
δόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης πράξεων 
και βρίσκονται στη λίστα δικαιούχων, µε-
τά τη δηµοσίευση της εγκυκλίου του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ στις 20 Ιουλίου σχετικά µε τις «Οδη-
γίες για τη διαδικασία πληρωµής δικαιού-
χων του Υποµέτρου 6.1».

Μετά από αυτά, οι αγρότες έχουν να πε-
ριµένουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που 
δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρί-
ου και τη δεύτερη εκκαθάριση για τα προ-

γράµµατα, η οποία δροµολογείται για τον 
Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την 
πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ε-
νίσχυσης της νέας χρονιάς.   

Ωστόσο, αν και µεσοκαλόκαιρο πολλή δου-
λειά περιµένει τους διοικητικούς του Οργα-
νισµού Πληρωµών, µετά την αλλαγή σελί-
δας στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύ-
σεων και τη µετάβαση των δεδοµένων του 
ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο ψηφιακό νέφος gov.gr 
που αναµφισβήτητα αποτελεί µεγάλη κατά-
κτηση. Τώρα χρειάζεται να τρέξουν έγκαιρα 
και σωστά όλες οι διαδικασίες, ώστε οι κοι-
νοτικές ενισχύσεις να πληρωθούν στην ώρα 
τους στους πραγµατικά δικαιούχους αγρότες.

Το βαρύ αυτό έργο, µετά την αποµάκρυν-
ση του ∆ηµήτρη Μελά, του οποίου η θητεία 

έληξε κάπως άδοξα, αναλαµβάνουν στη νέα 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη θέση του 
προέδρου ο Βαγγέλης Σηµανδράκος και ως 
αντιπρόεδρος ο Κυριάκος Μπαµπασίδης.

Σε κάθε περίπτωση, η όλη µετάβαση κα-
τά κοινή οµολογία έχει πάει καλά. Βεβαί-
ως, όπως συµβαίνει πάντα µε τις αλλαγές 
στα πληροφοριακά σύστηµα ένας χρόνος 
προσαρµογής είναι απαραίτητος, µέχρι να 
«κατακτηθούν» όλες οι διαδικασίες και να 
δουλεύονται πιο εύκολα. Το καλό είναι ό-
τι αυτή τη φορά όλοι οι κρίσιµοι κρίκοι δεί-
χνουν να το έχουν πάρει απόφαση και να α-
νταποκρίνονται στο έργο τους, µε στόχο τη  
σωστή και έγκαιρη προκαταβολή του τσεκ. 

Μέχρι στιγµής περί το 40% των δηλώσε-
ων έχει οριστικοποιηθεί εγκαίρως και έχει 
λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Πιθανότατα θα 
χρειαστούν κάποιες διορθώσεις κυρίως ό-
σον αφορά το θέµα του ΑΤΑΚ, το οποίο πέ-
ρυσι άφησε απλήρωτους χιλιάδες αγρό-
τες. Προσµετρώνται και περί τους 20.000 
δικαιούχους, οι οποίοι βάσει των κανόνων 
θα συµπεριληφθούν στους εκπρόθεσµους. 

Μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία ορθής 
δήλωσης των ορίων των αγροτεµαχίων α-
πό την πλευρά των παραγωγών φαίνεται 
πως έφερε τελευταία στιγµή και η προσθή-
κη στο υπόβαθρο των ορθοφωτοχαρτών 
2022, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ στις 4 Ιουλίου. Και µπορεί σε πρώ-
τη φάση το layer αυτό να περιλαµβάνει ε-
πικαιροποιηµένες ορθοεικόνες των ετών 
2020 και 2021 για περιοχές όπως: Κρήτη, 
Λέσβος, Χίος, Λήµνος, Ρόδος, Νησιά Ιονίου 
Πελάγους, Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, 
Θάσος, Ηµαθία, Πιερία, Κοζάνη, Θεσσαλο-
νίκη, Πέλλα, Κιλκίς, Τρίκαλα, Λάρισα, Ιω-
άννινα, ωστόσο σηµειώνεται ότι στη συνε-
χεία θα αναρτηθούν αντίστοιχοι χάρτες και 
για τις περιοχές Καρδίτσας, Αχαΐας, Ηλείας, 
Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κω, Καρπάθου, Κα-
στοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών. 

Παρέμβαση 
πρωθυπουργού 
για de minimis 
ζητούν από την 
Βραχυκερατική 
Την έντονη αντίδρασή τους για το 
γεγονός ότι δεν έχουν λάβει 
στηριχθεί µέσω ειδικής ενίσχυσης ή 
de minimis, όπως άλλα προϊόντα 
εκφράζουν τα µέλη της Ένωσης 
Εκτροφέων Ελληνικής 
Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών, 
µε επιστολή στον πρωθυπουργό.  
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, 
«ως εκπρόσωποι πολυπληθέστερης 
οµάδας εκτροφέων αυτόχθονων 
βοοειδών της χώρας έχουµε στείλει 
δύο σχετικές µε το θέµα επιστολές 
στον ΥπΑΑΤ για τη µη καταβολή 
ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de 
minimis), καθώς ο κλάδος µας 
βρίσκεται εδώ και καιρό κάτω από 
το όριο της επιβίωσης και µισό βήµα 
πριν τον αφανισµό του». 
Πλέον, «το ζήτηµα άπτεται πλέον 
της δική σας και µόνον απόφασης κ. 
πρωθυπουργέ: Τον Φεβρουάριο του 
2021, η Ένωσή µας, σε συνεργασία 
µε άλλη κτηνοτροφική οργάνωση 
εκτροφέων αυτόχθονων βοοειδών 
(το θέµα αφορά τέσσερις φυλές), 
κατέθεσε αίτηµα, συνοδευόµενο από 
τη σχετική µελέτη, για έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση λόγω Covid. 
Μετά από µήνες διεργασιών, 
συζητήσεων, εξηγήσεων και 
τεκµηριώσεων, ο τέως ΥπΑΑΤ Σ. 
Λιβανός, έκρινε, αποφάσισε και 
προώθησε στο ΥΠΟΙΚ το αίτηµα για 
την καταβολή de minimis για τα 
αυτόχθονα βοοειδή. Με την αλλαγή 
ηγεσίας στο ΥΠΑΑΤ, το αίτηµα 
επιστράφηκε από το ΥΠΟΙΚ στον 
νυν ΥπΑΑΤ Γ. Γεωργαντά, για εκ 
νέου υπογραφή, αλλά µέχρι σήµερα, 
το µόνο που µπορούµε να 
συµπεράνουµε είναι ότι το δικό µας 
αίτηµα ακυρώνεται, για ποιον λόγο 
όµως και µε ποιο σκεπτικό δεν 
γνωρίζουµε» καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Το ΟΣΔΕ πέτυχε
και οι πληρωμές 

στην ώρα τους
Για τα μέσα Σεπτεμβρίου δημοσιονομική πειθαρχία 
και εκκαθάριση στα προγράμματα μέσα Οκτωβρίου  

Σε Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τοµέα των 
οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους 2022 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.), παραγωγούς οίνου στα 
νησιά (πλην Κρήτης), βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού 
καθώς και κορινθιακής σταφίδας θα κατευθυνθούν οι 
ευρωπαϊκοί πόροι από το αποθεµατικό κρίσης. Όπως 
επισηµαίνει η επίσηµη ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αυτά τα 26 εκατ. αποτελούν την πρώτη κοινοτική 

βοήθεια σε αγρότες εξαιτίας των συνεπειών του πολέµου στην 
Ουκρανία. Να σηµειωθεί ότι καταληκτική ηµεροµηνία πίστωσης 
του ποσού αυτού στους δικαιούχους παραγωγούς ορίστηκε η 
30η Σεπτεµβρίου. Υπενθυµίζεται ότι ο νέος Ευρωπαϊκός 
Κανονισµός 2022/467, δίνει τη δυνατότητα έκτακτης 
ενίσχυσης προς τα κράτη-µέλη, ώστε να αντιµετωπίσουν τις 
συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης και να διασφαλίσουν τη 
συνέχιση της παραγωγής στον αγροτικό τοµέα.

Ως τέλος Σεπτεμβρίου 26 εκατ. του αποθεματικού

Εισφορές ΕΦΚΑ 
Μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 

η εµπρόθεσµη πληρωµή των 
ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 

2022 για τους αγρότες 
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∆είχνει να έχει δρόµο ακόµα µπροστά της 
η πίστωση της ειδικής ενίσχυσης των κτη-
νοτρόφων στους δικαιούχους παραγωγούς, 
µε το πιθανότερο σενάριο να τοποθετεί την 
πληρωµή µετά το φθινόπωρο του 2022. 

Εκτός και αν υπάρξει µια πολιτική παρέµ-
βαση που θα φέρει fast track διαδικασίες 

στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του εν 
λόγω µέτρου ενίσχυσης (Μέτρο 21), όλα 
δείχνουν πως η πληρωµή θα καταστεί δυ-
νατό να πληρωθεί προς τα τέλη Νοεµβρί-
ου, αρχές ∆εκεµβρίου, όπως είχε συµβεί 
και στην περίπτωση της ενίσχυσης των ε-
λαιοπαραγωγών το 2020, όταν ενεργοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά το µέτρο. 

Προς το παρόν τροποποιήσεις στο ΠΑΑ
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Αgrenda 

από τις διαχειριστικές αρχές, προς το πα-
ρόν η όλη διαδικασία βρίσκεται στο στά-
διο τροποποίησης των Προγραµµάτων Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Από τα όσα έχουν γί-
νει γνωστά, αναµένεται να διατεθούν 71 ε-
κατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια, ενώ 
εκτιµάται ότι το τελικό ποσό του µέτρου θα 
διαµορφωθεί κοντά στα 90 εκατ. ευρώ, α-
φού θα υπάρξει και εθνική συµµετοχή. Ση-
µειωτέον να αναφερθεί ότι το τελικό ποσό 
θα οριστικοποιηθεί µόλις προβλεφθούν οι 
περιφέρειες που θα ενισχυθούν.

Πηγές από τις διαχειριστικές αρχές α-
ναφέρουν ότι προς το παρόν δεν έχει στα-
λεί στην Ευρώπη η 10η Τροποποίηση του 
ΠΑΑ που προβλέπει το σχετικό Μέτρο και 
ακόµη γίνονται «προσθαφαιρέσεις» για 
να χωρέσει στον υφιστάµενο προϋπολογι-
σµό. Παράλληλα φαίνεται πως και η επε-

ξεργασία του δεν βρίσκεται σε κάποιο ορι-
στικό στάδιο. Αρκετοί πάντως συνοµιλητές 
της Agrenda που είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν τις διεργασίες και τους χρόνους που 
απαιτούνται, προεξοφλούν πως ό,τι ποσό 
και να προβλεφθεί, αυτό δεν θα το δουν 
στην τσέπη τους οι κτηνοτρόφοι εντός του 
καλοκαιριού.

Πάντως, εφόσον πράγµατι το τελικό πο-
σό προσεγγίσει τα 90 εκατ. ευρώ, τότε το 
σενάριο που θέλει τον τρόπο υπολογισµού 
της ενίσχυσης να ακολουθεί το µοντέλο 
των συνδεδεµένων, φαίνεται να διευκο-
λύνεται. Με άλλα λόγια, µια ενίσχυση κο-
ντά στα 12 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρό-
βατα, κάτι που έχει αναδείξει µε ρεπορτάζ 
της η Agrenda δείχνει να επικρατεί ως ση-
µείο αναφοράς για την διαµόρφωση του 
µέτρου. Άλλωστε, σχετική πρόταση έχει κα-
ταθέσει στην πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ).

Όπως είναι γνωστό η συνδεδεµένη δίνεται 
για αιγοπρόβατα που παράγουν πάνω από 
100 κιλά γάλα κατά µέσο όρο στην εκµε-
τάλλευση. Ωστόσο, προκρίνεται και το µο-
ντέλο περιφεριοποίησης των κιλών γάλα-
κτος µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ -∆ήµη-
τρα. Κάτι τέτοιο θα αλλάξει και το τελικό 
συνολικό ποσό ενίσχυσης.

Προσεχώς η πλατφόρµα για το πετρέλαιο
Για τις επόµενες ηµέρες δροµολογείται 

το άνοιγµα της πλατφόρµας στην ΑΑ∆Ε η 
οποία θα υποδεχθεί τις αιτήσεις των αγρο-
τών και κτηνοτρόφων, για την επιστροφή 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαί-
ου. Στον προγραµµατισµό της κυβέρνησης 
είναι να ξεκινήσει σταδιακά η πίστωση των 
εξατοµικευµένων ποσών από τις αρχές Αυ-
γούστου σε όσους παραγωγούς διεκπεραι-
ώσουν τη διαδικασία.

Αν και ο υπολογισµός της ενίσχυσης 
θα γίνει βάσει των περσινών δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε (έτους 2021), για τη λήψη αυτής εί-
ναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης 
έτους 2022. Παράλληλα το ύψος της επι-
στροφής θα οριοθετείται από τον αριθµό 
των στρεµµάτων και το είδος της καλλιέρ-
γειας, όπως δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε, σε συν-
δυασµό µε τα τιµολόγια αγοράς πετρελαί-
ου κίνησης, όπως αυτά θα δηλωθούν από 
το δίκτυο εµπορίας καυσίµων στη φορολο-
γική αρχή (Mydata). 

Υπενθυµίζεται ότι η προκαταβολή θα α-
ναλογεί στα έξοδα καυσίµων για το πρώ-
το εξάµηνο του έτους και λογικά θα α-
πορροφήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ από 
τον κρατικό προϋπολογισµό. Η εξόφληση 
δροµολογείται για το Νοέµβριο, την περί-
οδο που προγραµµατιζόταν αρχικά να πι-
στωθεί η επιστροφή φόρου. Στόχος δηλα-
δή είναι τα 60 εκατ. που έχουν δεσµευτεί 
από τα κρατικά ταµεία να προσεγγίσουν τα 
100 εκατ. ευρώ, ώστε χοντρικά να γίνει και 
µια δεύτερη πίστωση 50 εκατ. ευρώ. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι στο πακέτο µέτρων που 
ανακοινώθηκε για όλους τους πολίτες α-
ναφορικά µε τις επιδοτήσεις στα καύσιµα, 
αφορά και τους αγρότες, οι οποίοι επίσης 
είναι δικαιούχοι του µέτρου έκπτωσης 15 
λεπτών στην αντλία για το ντίζελ.

Για τέλη φθινοπώρου
ενίσχυση κτηνοτρόφων

Αναμένεται να διατεθούν 
71 εκατ. ευρώ από τα 

κοινοτικά κονδύλια, με το 
τελικό ποσό του μέτρου 

στα 90 εκατ. ευρώ 
να συμπληρώνεται 

με εθνική συμμετοχή

Mια ενίσχυση 
κοντά στα 12 ευρώ 
το κεφάλι για τα 
αιγοπρόβατα, δείχνει 
να επικρατεί ως 
σηµείο αναφοράς 
για την διαµόρφωση 
του µέτρου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Coldiretti 
Tο παράδειγμα 
των Ιταλών δένει 
γάντι στην ΕΘΕΑΣ  
Κυβέρνηση και συνεταιριστές καλούνται να αφήσουν 
πίσω τη μιζέρια και να εργασθούν για τους αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ένας νόµος δεν είναι αρκετός για να 
ξαναµπεί σε δρόµο ο συνεργατισµός 
στην Ελλάδα, πολλώ δε µάλλον, όταν 
έχει κλονισθεί βαρύτατα η πίστη του 
αγροτικού κόσµου στις συνεταιριστι-
κές οργανώσεις, όταν ο ισχύον νόµος 
4673/2020 διακρίνεται για την ατολµία 
του και όταν οι περισσότεροι από τους 
σηµερινούς πρωτεργάτες της συνεται-
ριστικής ανόρθωσης, είναι οι ίδιοι που 
προκάλεσαν ή επέτρεψαν στην καλύ-
τερη περίπτωση, το ναυάγιο της ιστορι-
κής οργάνωσης του χώρου, δηλαδή της 

ΠΑΣΕΓΕΣ. Αν έπρεπε να ακολουθήσει 
κάποιο από τα πετυχηµένα παραδείγ-
µατα ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώ-
σεων η νεοσύστατη ΕΘΕΑΣ (Εθνική Έ-
νωση Αγροτικών Συνεταιρισµών), η ι-
ταλική Coldiretti είναι µια πολύ καλή 
περίπτωση. Αν θέλει πραγµατικά η νεο-
εκλεγµένη (στις 2 Απριλίου 2022) διοί-
κηση της µόνης θεσµοθετηµένης οργά-
νωσης του χώρου, να ξαναβάλει σε κά-
ποια σειρά την αγροτική δραστηριότη-
τα στη χώρα µας και να δώσει νέο νόη-
µα στο ρόλο του παραγωγού και στο α-
γροτικό επάγγελµα, δεν έχει παρά να 
«διαβάσει» προσεκτικά, τα δοµικά υλι-
κά και τον τρόπο λειτουργίας της ιταλι-
κής, αδελφής οργάνωσης. 

Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν 
αυτές τις µέρες οι Ιταλοί συνεταιριστές 
και η κυρίαρχη οργάνωση του αγροτι-
κού χώρου, βρίσκεται καθηµερινά στα 

πρώτα θέµατα των δελτίων ειδήσεων 
της χώρας. «Σχεδιάζουµε ανάλυση για 
τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στην Ου-
κρανία, τις αυξανόµενες τιµές και πλη-
θωρισµό, την ξηρασία, την επανάληψη 
των λοιµώξεων από Covid και την πολι-
τική κρίση (στην Ιταλία) που δηµιουργεί 
κίνδυνο αστάθειας στο αγροδιατροφικό 
σύστηµα», αναφέρει σε µια από τελευ-
ταίες ανακοινώσεις της µε αφορµή την 
έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία 
καλεί τα µέλη της η Coldiretti. 

Στην Ελλάδα, η αποκατάσταση του 
θεσµικού πλαισίου για τους συνεταιρι-
σµούς, µετά την άδοξη αλλαγή που επι-
χειρήθηκε µε το νόµο 4015/2011, χρει-

άσθηκε µια δεκαετία, ε-
νώ από τη µέρα που ψη-
φίσθηκε ο τελευταίος νό-
µος (4673/2020) µέχρι 
να γίνουν οι αρχαιρεσί-
ες για την εκλογή διοί-
κησης στην οργάνωση, 
χρειάσθηκε να περάσουν 
πάνω από 2 χρόνια. Στο 
διάστηµα αυτό, δεν κατέ-
στη δυνατό να κλείσουν 
οι πληγές του διχασµού 
που άνοιξαν το 2016 υ-
πό την καθοδήγηση µιας 

ιδιωτικής συµµαχίας συµφερόντων µε 
προσβάσεις στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε. 

∆εν είναι µάλιστα τυχαίο, το γεγονός 
ότι, κάποιοι εξ αυτών που είχαν ρόλο 
στη θεσµοθέτηση του τελευταίου νόµου 
για τους συνεταιρισµούς, σιγοντάρουν 
εκ νέου τις διασπαστικές πρωτοβουλίες 
που του καλοκαιριού του 2016, ιδίως α-
πό την στιγµή που οι συσχετισµοί, όπως 
διαµορφώθηκαν στην πρώτη γενική συ-
νέλευση της  ΕΘΕΑΣ, δεν ήταν ευνοϊκοί 
για το σύστηµα ιδιωτικών συµφερόντων 
µε το οποίο συστηµατικά φλερτάρουν. 
Την ίδια στιγµή, ούτε η Πολιτεία έχει α-
ναλάβει κάποια µέριµνα για την οικο-
νοµική επάρκεια της ΕΘΕΑΣ (καθιέρω-
ση πόρου για τις λειτουργικές δαπάνες 
της), ούτε οι ίδιοι οι συνεταιρισµοί -µέ-
λη και οι ηγέτες τους, είναι σε θέση να 
συνδράµουν συστηµατικά την οικονο-
µική αυτονοµία της οργάνωσης. 

∆εν αρκεί ένας 
ηµιτελής νόµος 
συνεταιρισµών
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η 
φροντίδα της Πολιτείας για τους 
συνεταιρισµούς εξαντλείται στο 
πέρασµα από τη Βουλή ενός ηµιτελούς 
και αµφιλεγόµενου νόµου. Ίσα – ίσα 
για να µην µπορεί να πει κανείς ότι η 
κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε και 
συντηρείται αδικαιολόγητα το νοµικό 
κενό και το έλλειµµα θεσµικού 
πλαισίου. Η λειτουργικότητα του νόµου, 
η δυνατότητα εφαρµογής του και εν 
τέλει η αποτελεσµατικότητά του, 
παραµένουν ψιλά γράµµατα. 
Ακόµα και η καθιέρωση έκπτωσης 
φόρου 50% για τους αγρότες που 
διακινούν τα προϊόντα τους µέσα από 
συνεταιρισµούς (βάσει του νόµου) είναι 
µια νοµοθετική πρωτοβουλία µε πολλές 
ασάφειες. ∆εν είναι υπερβολή ότι 
διευκολύνει περισσότερο τα σχήµατα 
συµβολαιακής γεωργίας, ανάµεσα σε 
αγρότες και ιδιωτικές µεταποιητικές 
µονάδες, παρά τις γνήσιες εκφάνσεις 
του συνεργατισµού στη χώρα µας.   

Η νεοσύστατη ΕΘΕΑΣ 
καλό θα ήταν να 
παρακολουθεί τις 
οργανωτικές κινήσεις 
της ιταλικής αδελφικής 
οργάνωσης Coldiretti.

Στη χώρα 
µας η 
αποκατά-
σταση του 
θεσµικού 
πλαισίου 
για τους 
συνεται-
ρισµούς 
χρειάστηκε 
µια 10ετία.

21-22, 35-36
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Υ
πάρχουν κάποιες ζητήσεις από Τουρ-
κία και Αίγυπτο σε φιξ τιμές για το ελ-
ληνικό βαμβάκι, αλλά οι εκκοκκιστές 
διστάζουν να πουλήσουν καθώς φο-

βούνται τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών και 
τα προβλήματα εκτέλεσης συμβολαίων. Θεω-
ρητικά η νέα σοδειά κυμαίνεται στα 105 σεντς. 

  Μετά τα 450 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας 
για τα χαμηλής ποιότητας σιτάρια όπου και έ-
κλεισε δουλειά, οι αγοραστές χαμήλωσαν τις 
τιμές τους κατά 10 ευρώ, χωρίς να έχει κλειστεί 
κάτι ακόμα. Υπολογίζεται στην αγορά πως οι 
κλεισμένες εξαγωγές είναι περίπου 100.000 
τόνοι μέχρι στιγμής. Παραδοσιακά προς τον 
Αύγουστο η αγορά ησυχάζει οπότε και δεν α-
ναμένονται σημαντικές αλλαγές τώρα. 

Ζήτηση, αλλά χωρίς  
πράξεις στο σύσπορο 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

570

410

348

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

348

3,38

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

306

3,43

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

282

3,51

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

562

408

302

3,56

593,90

1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48

510

413

296

3,65

531,90

1313,00

20,21

96,30

140,77

156,53

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

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

119
102,71

97,40 91,40
83,71

357 357

347 348

358

21/07

378

91,71

Τιμές αποθήκης 
εμπόρου (ευρώ ο τόνος) 

6 Ιουλίου   562 

20 Ιουλίου   510 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Η ξηρασία στην 
Ευρώπη ανεβάζει την 
τιμή στο καλαμπόκι 

Βρίσκει ισορροπία 
στα 95 σεντς 
η αγορά βάμβακος 

Παραδόσεις συµπύρηνου 
ροδάκινου µε ανοιχτή τιµή 
Χωρίς ακόµη καµία επίσηµη ανακοίνωση 
από τις βιοµηχανίες µεταποίησης που να 
ξεθολώνει το τιµολογιακό τοπίο ξεκίνησε 
η σεζόν στο συµπύρηνο ροδάκινο. Μόνη 
ένδειξη προθέσεων η ανακοίνωση της 
ΕΚΕ το χειµώνα για 33-35 λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έχασε 52 ευρώ 
το σκληρό 
στη Φότζια
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Στους πρωταγωνιστές της ελληνικής οι-
κονοµίας βρίσκεται η Yara Ελλάς ΑΕ η 
οποία έλαβε διάκριση ως η καλύτερη ε-
ταιρεία στον κλάδο Λιπασµάτων σε εκ-
δήλωση που βράβευσε κορυφαίες ε-
πιχειρήσεις της εγχώριας οικονοµίας.

Η φετινή εκδήλωση για τους Πρω-
ταγωνιστές της Ελληνικής Οικονοµίας 
τίµησε τις επιχειρήσεις, που παρά τις 
προκλήσεις που συναντούν στο δύ-
σκολο ελληνικό επιχειρηµατικό περι-
βάλλον κατόρθωσαν να αναπτυχθούν, 
να καινοτοµήσουν, να επεκταθούν ε-
κτός συνόρων και να στηρίξουν την 
ελληνική καινοτοµία.  

Στους Πρωταγωνιστές Κλάδων βρα-
βεύονται οι κορυφαίες επιχειρήσεις βα-
σικών κλάδων της ελληνικής οικονοµί-
ας, συνυπολογίζοντας τον κύκλο εργα-
σιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταµει-
ακά τους διαθέσιµα. Η Yara Ελλάς Α.Ε. 
διακρίθηκε στον κλάδο Λιπασµάτων και 
έλαβε το βραβείο από τους διοργανωτές.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 
την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 στο Golf 
Prive στην Γλυφάδα.

Οριστικοποιήθηκαν οι επιλογές για 
τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ό-
που, Βαγγέλης Σηµανδράκος και 
Κυριάκος Μπαµπασίδης αναλαµ-
βάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του 
προέδρου και του αντιπροέδρου 
του Οργανισµών Πληρωµών. Το 
πράσινο φως για τις συγκεκριµέ-
νες θέσεις έδωσε στα δύο στελέχη 
την Πέµπτη 21 Ιουλίου, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς. Οι νέοι διοικού-
ντες τον επισκέφθηκαν στο γρα-
φείο του, µαζί µε τον απελθόντα 
πρόεδρο ∆ηµήτρη Μελά, η θητεία 
του οποίου λήγει… κάπως άδοξα.

Σύντοµο βιογραφικό 
Βαγγέλη Σηµανδράκου

Γεννήθηκε στα Γρεβενά, είναι 
Γεωπόνος ΑΠΘ (ΜSc) και κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου στον Περι-
βαλλοντικό Σχεδιασµό Πόλεων 
και Κτηρίων της Σχολής Θετικών 
Επιστηµών και Τεχνολογίας ΕΑΠ. 
∆ιετέλεσε Αντιδήµαρχος Πολεοδο-
µίας καθώς και Αντιδήµαρχος Τε-
χνικών Έργων και Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κοζάνης από το 2019 ενώ 
ήταν επικεφαλής του Συνδυασµού 
«Κοζάνη Μπροστά». ∆ιετέλεσε Α-
ντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών 
µεταξύ 2014-2019. Κατά την περί-

οδο 2001-2014 έχει εργαστεί ως ι-
διώτης µελετητής µε τη σύνταξη µε-
λετών για υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων ΜΜΕ σε επιχορηγούµενα 
προγράµµατα, µελέτες κόστους – 
οφέλους, σύνταξη φακέλων έντα-
ξης νέων αγροτών, σχεδίων βελτί-
ωσης, µεταποίησης και εµπορίας 
γεωργικών προϊόντων, πιστοποι-
ήσεις ISO9001, HACCP.

Σύντοµο Βιογραφικό 
Κυριάκου Μπαµπασίδη

Γεννήθηκε το 1970. Σπούδασε 
στη Νοµική Σχολή Κοµοτηνής. Συ-
νέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές 
στο Πανεπιστήµιο Hull της Αγγλί-
ας. Είναι κάτοχος Master’s στην 
Εγκληµατολογία. Είναι κάτοχος 
και δεύτερου µεταπτυχιακού για 
τις µεθόδους πανεπιστηµιακής έ-
ρευνας και διδασκαλίας. Κατά το 
παρελθόν διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
Τεχνικών Ελέγχων, µε αντικείµε-
νο την πάταξη της απάτης στις ε-
πιδοτήσεις, στον ΟΠΕΚΕΠΕ Κατά 
την διάρκεια της θητείας του επε-
τεύχθη η συµµόρφωση της χώρας 
µας σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Ο-
δηγίες και η απόκλιση µειώθηκε 
από το 50% στο 4% µε αποτέλεσµα 
να µην χάσει η Ελλάδα τις κτηνο-
τροφικές επιδοτήσεις.

Η Yara Ελλάς 
η καλύτερη 
του κλάδου 
λιπασμάτων

Σημανδράκος, Μπαμπασίδης
στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το βραβείο παρέλαβε για την 
εταιρία η Μαρία Ψαρρού, Marketing 

Operation & Content Manager και 
ο Θεόδωρος Τσούτσας, Terminal 
Operations Manager για τη Yara 

Ελλάς. 

Ο EDA ζητά 
διαβεβαιώσεις από 
την Κοµισιόν ότι οι 
δασµοί εισαγωγής 
θα καθιερωθούν 
ώστε να µην 
ωφελούν 
περαιτέρω τα 
γαλακτοκοµικά 
Νέας Ζηλανδίας.

Άνιση, λένε οι ευρωπαίοι συνεταιριστές γάλακτος, 
η εµπορική συµφωνία της ΕΕ µε τη Νέα Ζηλανδία

Ανησυχίες εκφράζει ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισµός Γαλακτοκοµικών 
Επιχειρήσεων για την πρόσφατη εµπορική συµφωνία ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας, 
χαρακτηρίζοντας την επιρροή της αρκετά σηµαντική για την εξέλιξη της 
ευρωπαϊκής γαλακτοκοµίας και άνιση ως προς τα ποιοτικά και ανταγωνιστικά 
χαρακτηριστικά της. Σύµφωνα µε τον EDA, η πολιτική αυτή συµφωνία µε την 
υπογραφή της προέδρου της Κοµισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν και της 
πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, αυξάνει σε κρίσιµο 
σηµείο την πίεση στον ευρωπαϊκό γαλακτοκοµικό τοµέα εντός ΕΕ, καθώς τη 
δεδοµένη στιγµή αγρότες και γαλακτοκοµεία επενδύουν στη βιωσιµότητα. 
Σύµφωνα µε τον EDA, το 85% του γάλακτος Νέας Ζηλανδίας επεξεργάζεται 
από ένα κεντρικό γαλακτοκοµείο, ενώ στην Ευρώπη 159 εκατ. τόνοι γάλακτος 
ετησίως επεξεργάζονται από περιφερειακά γαλακτοκοµεία, µικρού µεγέθους.
Επιπλέον, εγείρονται ανησυχίες λόγω της ανισότητας µεταξύ των 447 εκατ. 
πολίτων της ΕΕ µε ΑΕΠ 17 τρισ. ευρώ έναντι των 5 εκατ. Νεοζηλανδών µε 
ΑΕΠ 200 δισ. ευρώ, ενώ ο ευρωπαϊκός τοµέας καλείται να αντιµετωπίσει 
ποσότητες εισαγωγών οι οποίες υπερβαίνουν ένα µεγάλο µερίδιο της αγοράς.

Συνάντηση 
µε Γεωργαντά

Ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος 

Γεωργαντάς δέχθηκε 
στο γραφείο του τη νέα 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
η οποία προέκυψε µετά 

την ολοκλήρωση της 
προβλεπόµενης διαδι-
κασίας από το ΑΣΕΠ



Υγρασία και ζέστη 
ίσον περονόσπορος
Κιτρινωπές κηλίδες στα κατώτερα 
φύλλα του φυτού της πατάτας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ο συνδυασµός της πολύ αυξη-
µένης ατµοσφαιρικής υγρασί-
ας ιδίως κατά τις βραδινές ώρες 
και των ψηλών για την εποχή 
θερµοκρασιών, όπως καταγρά-
φτηκαν από τον εγκατεστηµέ-
νο µετεωρολογικό σταθµό του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Ιωαννίνων στο 
οροπέδιο της Χρυσοβίτσας τις 
τελευταίες ηµέρες, έχουν δηµι-
ουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες 
συνθήκες για την έναρξη των 
µολύνσεων από περονόσπορο 
(Phytophthora infestans) σε ό-
λες τις πατατοκαλλιέργειες της 
ευρύτερης περιοχής.

H προσβολή του περονόσπο-
ρου ξεκινά συνήθως από τα κα-
τώτερα φύλλα του φυτού της 
πατάτας, όπου εµφανίζονται 
κιτρινωπές κηλίδες ακανόνι-

στου σχήµατος. Στη συνέχεια, 
η περιοχή της κηλίδας του πε-
ρονόσπορου γίνεται καστανή 
και ξηραίνεται. Όταν παρουσι-
άζονται υγρές συνθήκες, στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων 
διακρίνεται το λευκό χνούδι 
του µύκητα του περονόσπο-
ρου. Οι κόνδυλοι της πατά-
τας προσβάλλονται επίσης α-
πό τον περονόσπορο παρου-
σιάζοντας εξωτερικά εκτετα-
µένες, ακανόνιστες, σκούρες 
κηλίδες και καθίστανται ουσι-
αστικά µη εµπορεύσιµοι. 

Από τις επιτόπιες παρατηρή-
σεις που πραγµατοποιήθηκαν 
στην περιοχή του οροπεδίου δε 
διαπιστώθηκαν ακόµα προσβο-
λές από την ασθένεια. Ωστό-
σο απαιτείται ιδιαίτερη προσο-
χή στο συγκεκριµένο βλαστι-
κό στάδιο που στα περισσότε-
ρα πατοχώραφα υπάρχει αλ-
ληλοεπικάλυψη του φυλλώ-
µατος των φυτών κατά µήκος 
των γραµµών φύτευσης. 

Να σηµειωθεί πως στα πα-
τατοχώραφα που είχε πραγµα-
τοποιηθεί ψεκασµός τις προη-
γούµενες µέρες συστήνεται ε-
πανάληψή του µετά από 7-12 
ηµέρες ανάλογα µε τη δρα-
στική ουσία που χρησιµοποι-
ήθηκε, κάνοντας χρήση σκευ-
ασµάτων που εισχωρούν µέσα 
στο φυτό και δεν ξεπλένονται 
µε την βροχή (µίγµατα διεισ-
δυτικών ή διασυστηµατικών 
µε επαφής). 

Σε περίπτωση που χρησιµο-
ποιούνται σκευάσµατα επα-
φής (αµιγώς χαλκούχα κ.α.), 
καλό είναι να ανανεώνονται 
οπωσδήποτε µετά από σηµα-
ντικές βροχοπτώσεις πάνω α-
πό 15 χιλιοστά συσσωρευτικά, 
ενώ ακόµη πιο επιτακτική εί-
ναι η ανάγκη άµεσης προστα-
σίας στα πατατοχώραφα που 
δεν έχει γίνει κανένας ψεκα-
σµός µέχρι τώρα.

Θα πρέπει να αποφεύγεται 
η επαναλαµβανόµενη χρήση 
ενός ή περισσοτέρων µυκη-
τοκτόνων της ίδιας χηµικής 
οµάδας. Συστήνεται να γίνο-
νται πάντοτε εναλλαγές µε-
ταξύ των δραστικών ουσιών 
ως προς τον τρόπο δράσης (ε-
ναλλαγή διαφορετικών οµά-
δων κατά F.R.A.C.), για να α-
ποκλεισθεί το ενδεχόµενο της 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας του 
παθογόνου στα µυκητοκτόνα.

Καθαρά τα βαµβακοχώραφα ∆ράµας από πράσινο σκουλήκι 
Τις τελευταίες 10 µέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η πτήση της γενεάς Ιουλίου του 
πράσινου σκουληκιού στα ελληνικά βαµβάκια και δεν διαπιστώνονται µέχρι 
τώρα προβλήµατα φυτοπροστασίας στους µακροσκοπικούς ελέγχους στην 
ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι της τοπικής 
∆ΑΟΚ. Παράλληλα, ωστόσο, παρατηρείται και αυξηµένη δραστηριότητα 
φυσικών εχθρών που αποδυναµώνουν το πράσινο σκουλήκι. Εξαιτίας της 

οικονοµικής σηµασίας µίας σοβαρής προσβολής στο παραγωγικό δυναµικό των 
χωραφιών, οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας συνιστούν εντατική παρακολούθηση των 
βαµβακοφυτειών από τους παραγωγούς µε γενική σύσταση να αποφεύγεται η εκτέλεση 
ψεκασµών «προληπτικά», καθώς οι εφαρµογές εντοµοκτόνων µε την παρατήρηση αβγών 
στα φυτά είναι άστοχες. Σηµειώνεται πως η παρουσία σκουληκιών αυτής της γενεάς δεν 
είναι αυτοµάτως επικίνδυνη, επειδή στο τρέχον διάστηµα δηµιουργούνται διαρκώς 
εκµεταλλεύσιµα καρποφόρα όργανα. Οι γεωπόνοι συνιστούν επέµβαση µε εγκεκριµένο 
φυτοπροστατευτικό σκεύασµα αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση που καταµετρηθούν 
περισσότερες από 6-8 προνύµφες πράσινου σκουληκιού σε 100 τυχαία βαµβακόφυτα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ανανέωση
Να αποφεύγεται η επα-
ναλαµβανόµενη χρήση 

µυκητοκτόνων της ίδιας 
χηµικής οµάδας

Ψευδόκοκκος 
στα εσπεριδοειδή
Σε περιοχές µε υψηλή υγρασία εµφανίζονται 
έντονες προσβολές από τον ψευδόκοκκο 
στα εσπεριδοειδή της ∆υτικής Ελλάδας, 
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των γεωπόνων 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας. Ο ψευδόκοκκος είναι 
επικίνδυνος για τα ξινά, λόγω των 
µελιτωµάτων του, στα οποία αναπτύσσονται 
µύκητες της καπνιάς. Σηµειώνεται πως σε 
περιπτώσεις σοβαρών προσβολών το δέντρο 
ενδέχεται να χάσει µέρος του φυλλώµατός 
του (αποφύλλωση), κατά τη διάρκεια της 
βρίσκεται στην πιο έντονη περίοδο της 
ανάπτυξης του. Για την αντιµετώπισή του, 
οι γεωπόνοι από την Αχαΐα συνιστούν άµεση 
επέµβαση σε οπωρώνες που διαπιστώνονται 
έντονες προσβολές καρπών, η οποία είναι 
απαραίτητη όπου διαπιστώνονται σοβαρές 
προσβολές (ποσοστό άνω του 15%-20%). 
Επίσης, σε περίπτωση που συνυπάρχουν 
προσβολές κοκκοειδών, προτείνεται να γίνει 
συνδυασµένη αντιµετώπιση µε την επιλογή 
κατάλληλου σκευάσµατος.

Σκευάσµατα
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 
100SC
CORTEVA: Flash 120 SC 
K&NE: Carnadine 20SL, Eradicoat max SL
SYNGENTA: Clavitus 13SL

Τζιτζικάκια στο αµπέλι
Ιδιαίτερη προτίµηση στην τρυφερή βλάστηση 
των ελληνικών αµπελώνων δείχνει το 
τζιτζικάκι (Empoasce spp.), το οποίο 
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στα 
αµπελοτόπια ιδιαίτερα στην Κρήτη. 
Το µυζητικό παµφάγο µοιάζει µε µικρό τζιτζίκι, 
είναι πράσινο χρώµα και µεταφέρεται από τον 
αέρα σε µεγάλες αποστάσεις. Τα συµπτώµατα 
παρατηρούνται από µέσα Μάιου έως αρχές 
Ιουνίου και κορυφώνονται µέσα Ιουλίου έως 
αρχές Αυγούστου. Σε περιπτώσεις σοβαρές 
προσβολών καταστρέφονται τα κύτταρα 
µε το σάλιο του που είναι τοξικό, ενώ 
προξενούνται βλάβες στο αγωγό σύστηµα 
που εφοδιάζει τα φύλλα µε θρεπτικά στοιχεία. 
Τελικό αποτέλεσµα η σταδιακή εξασθένηση 
του αµπελιού και ο µετασχηµατισµός 
της βλάστησης. Για την αντιµετώπισή του, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου συνιστούν 
συστηµατικούς ελέγχους στα φυτά, µε 
επεµβάσεις να γίνονται µόνο όταν η 
προσβολή υπερβεί το όριο οικονοµικής ζηµιάς 
(50-100 άπτερα σε τυχαία 100 φύλλα). 

Σκευάσµατα
BAYER: Sivanto prime 200SL, Decis 
Evo 25EW
CORTEVA: Flash 120 SC
FMC: Simin 2.5 EC, Steward 30 WG
K&NE: Kaiso Sorbie 5EG, Profil Extra 5SL
SYNGENTA: Evure 24 EW.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εκτεταµένες προσβολές σε καλλιέρ-
γειες προκαλεί επικίνδυνο σκουλή-
κι, που έχει εµφανιστεί τις τελευταίες 
περίπου δύο εβδοµάδες στον Έβρο, 
σε τεράστιους πληθυσµούς, προκα-
λώντας συναγερµό στους αγρότες.

Το αδηφάγο λεπιδόπτερο ταυτο-
ποιήθηκε από το Μπενάκειο ότι είναι 
το «Loxostege Sticticalis» της οικο-
γένειας «Crambidae» και όπως το-
νίστηκε στην Agrenda, αρκούν λί-
γες ώρες σε ένα σµήνος, για να ι-
σοπεδώσει ένα χωράφι. Ήδη εκτι-
µάται ότι έχει προσβάλλει εκτάσεις 
που ξεπερνούν τα 10.000 στρέµµα-
τα σε όλο το νοµό Έβρου και παρά 
τη σποραδική ύφεση που εµφανί-
ζει τις τελευταίες ώρες, εκφράζο-
νται φόβοι ότι σύντοµα θα µεγαλώ-
σει το αποτύπωµα της δράσης του, 
καθώς στο πρώτο 10ήµερο του Αυ-
γούστου αναµένεται η επώαση της 
επόµενης γενιάς.

Ένα σµήνος δεν αφήνει τίποτα
«Επεκτείνεται µε τροµερή ταχύτη-

τα. Μπορεί να πέσει ένα σµήνος σε 
ένα χωράφι και την επόµενη µέρα 
να µην έχει αφήσει τίποτε. Έχουµε 
δει εστίες στις οποίες οι κάµπιες, α-
φού είχαν ισοπεδώσει ένα τριφύλλι, 
περνούσαν το δρόµο για να πάνε σε 
διπλανό χωράφι µε βαµβάκι, ενώ έ-
χουµε µετρήσει έως και πάνω από 
50 άτοµα σε φυτό ηλίανθου. Τρώ-
ει µε το ρυθµό που τρώνε τα φύλλα 

οι µεταξοσκώληκες», µας εξήγησε 
ο γεωπόνος της ∆ΑΟΚ Τυχερού Έ-
βρου, Βαγγέλης ∆έδογλου και πρό-
σθεσε πως «ανάλογα πόσο γρήγο-
ρα θα επέµβει ο παραγωγός, η ζη-
µιά µπορεί να κυµανθεί από 30% - 
40% έως και 80% ή και 100% της πα-
ραγωγής. Γι’ αυτό πρέπει οι αγρότες 
να πηγαίνουν κάθε µέρα στα χωρά-
φια τους, να τα ελέγχουν και να µην 
εφησυχάζουν».

Σκουλήκι που προσβάλει αδιακρίτως 
όλες τις καλλιέργειες

Η κατάσταση είναι ανησυχητική, 
προειδοποιεί ο ίδιος, δεδοµένου ό-
τι το σκουλήκι προσβάλει αδιακρί-
τως όλες τις καλλιέργειες. «Προτι-
µά να ξεκινά από το τριφύλλι, αλλά 
έχουµε διαπιστώσει ότι πλήττει εξί-
σου και λαχανικά, βαµβάκι, πεπόνια 
και ηλίανθο», διευκρινίζει και ανα-

φέρει ότι «κλιµάκια από τις δύο ∆Α-
ΟΚ του Έβρου βγαίνουν καθηµερι-
νά στα χωράφια και καταγράφουν ε-
στίες, ενώ καθοδηγούµε τους αγρό-
τες για το πώς θα το αντιµετωπίσουν 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
ώστε να αποσοβήσουν την επέκτα-
ση της καταστροφικής του δράση». 

∆ύσκολη η φυτοπροστασία
Βέβαια σε καλλιέργειες όπως ο η-

λίανθος, λόγω της πυκνής φύτευ-
σης, είναι δύσκολο να πραγµατο-
ποιηθεί φυτοπροστατευτική επέµ-
βαση, χωρίς να προκληθούν ζηµιές 
στις καλλιέργειες και δεν είναι λί-
γοι όσοι προτείνουν να δοθεί άδεια 
από το υπουργείο, κατά παρέκκλι-
ση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, για 
να εφαρµοστούν ψεκασµοί από αέ-
ρος και να περιοριστεί το πρόβληµα 
µόνο στην περιφέρεια της Θράκης.

Λεπιδόπτερο εξαφανίζει σοδειές 
σε Έβρο, Ορεστιάδα και Καβάλα   
Χαλάει τριφύλλια, βαμβάκια, ηλίανθο και λαχανικά, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται

Ξεκινά από 
το τριφύλλι

Το έντοµο προτιµά 
να ξεκινά από το 

τριφύλλι, αλλά έχει 
διαπιστωθεί ότι 

πλήττει εξίσου και 
λαχανικά, βαµβάκι, 
πεπόνια και ηλίανθο

Ζηµιά έως 
και 100% 

Ανάλογα πόσο 
γρήγορα θα επέµβει 

ο παραγωγός, η ζηµιά 
µπορεί να κυµανθεί 

από 30% - 40% έως 
και 80% ή και 100% 

της παραγωγής

Εξάπλωση
σε όµορες
περιοχές
Εκτός από το Τυχερό, 
πολυπληθείς εστίες του 
εντοµολογικού εχθρού έχουν 
εντοπιστεί επίσης σε χωράφια 
στους κάµπους του Πέπλου, 
των Φερών, του 
∆ιδυµοτείχου και της 
Ορεστιάδας, ενώ τουλάχιστον 
µια καταγραφή υπάρχει και 
στην περιοχή της Καβάλας, 
που σηµαίνει πως υπάρχει 
εξάπλωσή του, προς 
γειτονικές περιοχές της 
περιφέρειας. Ίδια εικόνα 
υπάρχει επίσης στη 
βορειοδυτική Τουρκία 
και στη Βουλγαρία.
Σε κάθε περίπτωση, σε 
αυξηµένη επαγρύπνηση 
καλούν οι αρµόδες ∆ΑΟΚ 
τους παραγωγούς σε 
περιοχές των νοµών 
Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και κυρίως στον 
Έβρο µετά την εµφάνιση 
αυξηµένων πληθυσµών του 
λεπιδοπτέρου Loxostege 
sticticalis (Crambidae) 
σε καλλιέργειες βαµβακιού, 
ηλίανθου, οσπρίων και 
υπαίθριων κηπευτικών. 
Οι ∆ΑΟΚ συνιστούν την 
εφαρµογή εγκεκριµένων 
εντοµοκτόνων για την 
εκάστοτε καλλιέργεια κατά 
τις απογευµατινές, βραδινές 
ώρες, ενώ υπογραµµίζουν 
στους καλλιεργητές να 
παρατηρούν προσεκτικά τις 
καλλιέργειες τους για τυχόν 
εµφάνιση του εντόµου 
σε µορφή προνύµφης και να 
µην προβαίνουν σε άσκοπους 
προληπτικούς ψεκασµούς. 
Σε περίπτωση εµφάνισης 
γενικών υπόπτων 
συµπτωµάτων να 
επικοινωνούν µε τις κατά 
τόπους υπηρεσίες για να 
αξιολογείται η κατάσταση.



Ανθεκτική 
η αγορά
στο σιτάρι με 
τους μύλους 
να σπάνε τη 
γραμμή μεσιτών
Πράξεις με 48 λεπτά το κιλό ακούγονται 
τα τελευταία 24ωρα στην εγχώρια αγορά 
σκληρού σίτου, με τους μύλους να 
«χτυπάνε» ό,τι βρίσκουν σε α’ ποιότητα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αντοχές δείχνει η φυσική αγορά στην πτώση που κατέ-
γραψαν οι τιµές στα σιτηρά και ειδικά στον σκληρό σί-
το, αφού σε πείσµα της γραµµής του ελεύθερου εµπο-
ρίου, φαίνεται πως οι συναλλαγές ανάµεσα σε παραγω-
γούς – συνεταιρισµούς και µύλους διατηρούν τα επίπεδα 
των 46 και 48 λεπτών, στην υψηλή ποιοτική κατηγορία.

 Το µοτίβο της φυσικής αγοράς αλλά και αυτό των 
µεσιτών και του εµπορίου είναι παρόµοια σε Ελλάδα 
και Ιταλία. Στη γειτονική χώρα, µετά την πτώση της Φό-
τζια κατά 52 ευρώ ο τόνος, η τιµή για την πρώτη ποι-
ότητα διαµορφώνεται στα 510 ευρώ ο τόνος, ωστό-
σο η αγορά εξακολουθεί να πληρώνει 550 ευρώ σε 
κάποιες περιπτώσεις, όπως µεταδίδουν δηµοσιεύµα-
τα του ιταλικού Τύπου. Κοινό σηµείο είναι και η ηχη-
ρές αντιστάσεις των παραγωγών και των οργανώσε-
ων τους που σε πρώτη φάση επιχείρησαν να φρενά-
ρουν την πτώση και πλέον προσπαθούν να ανακτή-
σουν κάποιο από το χαµένο έδαφος. Προ ολίγων η-
µερών η Ένωση Ορεστιάδας αρνήθηκε να πουλήσει 
σε τιµή 43 λεπτά το κιλό τους 24.000 τόνους σκλη-
ρού σίτου που έχει συγκεντρώσει ενώ και οι εκπρό-
σωποι των παραγωγών στη Φότζια διέκοψαν τη συνε-
δρία για να εµποδίσουν ένα ψαλίδισµα της τιµής κα-

τά 60 ευρώ ο τόνος. Βέβαια η υποχώρηση τελικά ήρ-
θε µια εβδοµάδα αργότερα.

Αν µη τι άλλο, η ζήτηση παραµένει υψηλή τόσο για το 
σκληρό σιτάρι, όσο και για τις υπόλοιπες κατηγορίες σιτη-
ρών και το καλαµπόκι. Έπειτα από την πτώση της πρώτης 
εβδοµάδας του Ιουλίου, υπήρξε µια ανοδική αντίδραση, 
ενώ σε κάθε περίπτωση. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον σε 
αυτήν τη συγκυρία, δεν υπάρχει ούτε αιτία ούτε αφορµή 
για περαιτέρω υψηλής έντασης πτώση στην αγορά. Φυ-
σικά η τάση ανόδου που κυριάρχησε τους προηγούµε-
νους µήνες έχει αντιστραφεί, ωστόσο οι τιµές διατηρού-
νται σε ένα ενδιαφέρον επίπεδο, τουλάχιστον για όσο 
αργεί η σειρά του Καναδά στον αλωνισµό και η Ρωσία 
φρενάρει την απελευθέρωση των ουκρανικών σιτηρών.

Στην γενική της εικόνα, η αγορά δείχνει γατζωµένη 
στους δύο αυτούς παράγοντες, αναζητώντας ένα σήµα 
για περαιτέρω πτώση ή ανάκαµψη µετά τη διόρθωση.

Η σοδειά του Καναδά αργεί, η ανάπτυξη των φυτών 
βρίσκεται ακόµα σε ευαίσθητο στάδιο και τα δελτία και-
ρού της χώρας δείχνουν κύµα καύσωνα για την επόµε-
νη εβδοµάδα, περιγράφοντας αναµνήσεις από τον περ-
σινό Ιούνιο που στην κυριολεξία αποδεκάτισε τις απο-
δόσεις των σιτηρών της χώρας.

Με άλλα λόγια, η αγορά αναµένει έναν καταλύτη, 
που πρώτα θα έρθει πιθανότατα από την Ουκρανία. Η 
υπόθεση των αποθεµάτων της θα δώσει αφορµή για 

Όλα δείχνουν ότι η διόρθωση στις τιµές 
των σιτηρών θα έχει τον πρώτο λόγο 

τουλάχιστον µέχρι να περάσει 
και το φθινόπωρο του 2022.
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µια πιθανή ανάκαµψη των τιµών ή το ακόµα πιο πι-
θανό, αφορµή περαιτέρω πτώσης. Έπειτα, ανεξάρτη-
τα από την ευκολία µε την οποία θα απελευθερωθούν 
οι περίπου 20 εκατ. τόνοι σιτηρών της Ουκρανίας, στο 
κοντινό ορίζοντα διαφαίνονται οι ενισχυµένες σοδειές 
της Βόρειας Αµερικής.

Αυτό σηµαίνει πως ακόµα και αν καθυστερήσουν να 
φτάσουν στην φυσική αγορά οι πρώτοι τόνοι από τα ου-
κρανικά αποθέµατα, κάτι που προεξοφλούν ειδικά στη 
Γαλλία, από τον Σεπτέµβριο -καιρού επιτρέποντος- ένα 
νέο κύµα πιέσεων από την ενισχυµένη προσφορά των 
καναδέζικων και αµερικάνικων αλωνιών θεωρείται σχε-
δόν βέβαιο. Μάλιστα, ακόµα µεγαλύτερη επίδραση για 
τις τιµές θα είχε το ενδεχόµενο η απελευθέρωση των α-
ποθεµάτων να συµπέσει µε τα αλώνια της Β. Αµερικής.

Οι δύο αυτές µεταβλητές δείχνουν ότι η διόρθωση 
θα έχει τον πρώτο λόγο τουλάχιστον µέχρι να περάσει 
και το φθινόπωρο του 2022. Ωστόσο, όπως σηµειώθη-
κε, όλα είναι ρευστά. Άλλωστε και η Ρωσία που θα έ-
χει και τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση των ουκρανι-
κών εισαγωγών, δεν θα ήθελε να βουλιάξει τη διεθνή 
αγορά σε µια χρονιά που η σοδειά της είναι υψηλή.

Μια προαναγγελθείσα πτώση στη Φότζια
Μέσα σε αυτό το κλίµα, η αποκλιµάκωση από τα 

580 ευρώ ο τόνος ήταν θέµα χρόνου στη Φότζια. Και 

αυτό γιατί οι έστω και µέτριες ποιοτικά αλλά και πο-
σοτικά σοδειές της Ευρώπης κάλυψαν κάποιες από 
τις ανάγκες των µύλων και πλέον αναµένεται µια 
παραγωγή 5,5 εκατ. τόνων (έναντι 2,6 εκατ. το 2021) 
στον Καναδά που θα µπορούσε να καλύψει την α-
γορά και για το υπόλοιπο της χρονιάς µε µεγαλύ-
τερη άνεση συγκριτικά µε πέρυσι. Φυσικά η διόρ-
θωση αυτή, ήρθε να ανανεώσει το εµπορικό ενδια-
φέρον στη φυσική αγορά.

Η τιµή για την πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου διαµορ-
φώνεται πλέον στα 510 ευρώ ο τόνος, έναντι των 562 
που αναγράφονταν στη λίστα τιµών από τις 6 Ιουλίου. 
Για τη δεύτερη ποιότητα, η τιµή υποχώρησε από τα ε-
πίπεδα των 500 ευρώ και πλέον διαπραγµατεύεται στα 
498 ευρώ ο τόνος. Σηµειώνεται ότι η πτώση αυτή είναι 
προαναγγελθείσα ουσιαστικά από την προηγούµενη ε-
βδοµάδα, όταν βιοµηχανία και εµπόριο επιχείρησαν έ-
να ψαλίδισµα των τιµών της τάξης των 60 ευρώ ο τόνος 
και προκειµένου να αποφευχθεί, οι εκπρόσωποι των α-
γροτικών οργανώσεων που συµµετέχουν στο συµβούλιο 
της Φότζια αποχώρησαν διακόπτοντας τη συνεδρίαση.

Την ίδια στιγµή, εντείνονται οι πιέσεις και στην 
αγορά σκληρού σίτου της Γαλλίας η οποία έπειτα 
από µια εβδοµάδα στασιµότητας στη ζώνη των 455 
ευρώ ο τόνος, υποχώρησε την περασµένη εβδοµά-
δα κατά 15 ευρώ, στα 440.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν η ζήτηση για ζωοτροφές θα µειωθεί 
κατά 1,3% και για δηµητριακά που προορίζονται για βιοκαύσιµα κατά 3%.

Αποκλιµάκωση
Τα αρχικά αποθέµατα 
για τη νέα εµπορική 
σεζόν 2021-2022 

έρχονται να αποκλι-
µακώσουν τις τιµές 

από τα ιστορικά 
υψηλά που έγραψαν 

το προηγούµενο 
διάστηµα 

∆ιόρθωση 
λόγω νέας 
σοδειάς, αλλά 
διατήρηση στα 
υψηλά εύρους
Τη διόρθωση στις τιµές των αγροτικών 
εµπορευµάτων καταγράφει η τελευταία 
έκθεση µε τις προοπτικές αγορών της 
Κοµισιόν, µε την υποσηµείωση ωστόσο 
ότι παρά την πίεση στις τιµές, η ζήτηση 
τόσο εντός όσο και εκτός του µπλοκ 
παραµένει υψηλή 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 προοπτικών 
για µια σειρά τοµέων αγροδιατροφής, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο πεδίο 
των σιτηρών, µε φόντο τις ανησυχίες 
για επισιτιστική κρίση αλλά και το ρευστό 
κλίµα που επικρατεί στη συγκεκριµένη 
αγορά τις τελευταίες εβδοµάδες. 
Σύµφωνα µε το πόρισµα της Κοµισιόν, 
η προσφορά δηµητριακών στις αγορές 
της ΕΕ αναµένεται ότι παραµείνει στα 
αντίστοιχα στενά περιθώρια που 
διαµορφώθηκαν και κατά την εµπορική 
περίοδο 2021-2022, ωστόσο τα αρχικά 
αποθέµατα για τη νέα εµπορική σεζόν, 
έρχονται να αποκλιµακώσουν τις τιµές 
από τα ιστορικά υψηλά που έγραψαν 
το προηγούµενο διάστηµα. Παράλληλα 
η Κοµισιόν εκτιµά πως η ζήτηση για 
ζωοτροφές και για δηµητριακά για την 
παραγωγή 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 
χαµηλότερη από το αναµενόµενο και 
κάτω από τα επίπεδα του 2021. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε τις βραχυπρόθεσµες 
προοπτικές, τα υπάρχοντα αποθέµατα θα 
βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών 
της κατανάλωσης στην ΕΕ και µέρους 
της εξαγωγικής ζήτησης, η οποία 
αναµένεται να παραµείνει υψηλή ενόψει 
των πιέσεων στις παγκόσµιες αγορές.
Η αύξηση των τιµών παραγωγού των 
αγροτικών προϊόντων αναµένεται να 
συνεχίσει να αντανακλάται στις τιµές 
του καταναλωτή. Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
θα αποµακρυνθούν από προϊόντα 
υψηλότερης αξίας και θα κατευθυνθούν 
σε φθηνότερα για να διαχειριστούν τον 
πληθωρισµό των τροφίµων.

ΑΣΑΦΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ 

Στο «προσεχές μέλλον» το deal 
για τα ουκρανικά αποθέματα
Σε µια µάλλον αινιγµατική δήλωση προέβη ο εκπρόσωπος του Κρεµλίνου Ντµίτρι Πε-
σκόφ έπειτα από τη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν για την απελευθέρωση των ουκρα-
νικών σιτηρών. «Η Ρωσία αναµένει ότι οι συνοµιλίες για την ασφαλή διέλευση των 
φορτίων µε ουκρανικά σιτηρά µέσω της Μαύρης Θάλασσας θα συνεχισθούν στο εγ-
γύς µέλλον. Η χώρα επιθυµεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι τα 
ουκρανικά σιτηρά θα καταλήξουν στις διεθνείς αγορές» ανέφερε, σε µια εξέλιξη που 
δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στις χώρες εισαγωγείς σιτηρών, που έχουν αρχίσει να 
βλέπουν µάλλον µε δυσπιστία την όλη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ανα-
φορές για την παρουσία µεγάλου αριθµού µεταφορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασ-
σα, τα οποία φέρεται ότι αναµένουν το πράσινο φως για να φορτώσουν. Αν πράγµατι 
130 πλοια είναι έτοιµα να εφοδιαστούν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους µέσα σε λίγες 
ηµέρες, τότε το πτωτικό κανάλι στις αγορές δεν µπορεί παρά να βαθύνει.
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Απανωτά κύµατα καύσωνα στα µέσα Ιουλίου 
διαδέχτηκαν µια επίµονη ξηρασία που ταλαιπώρησε 
ιδιαίτερα τον ιταλικό ελαιώνα και πλέον έρχονται να 
κόψουν τις προσδοκίες της παραγωγής για την 
επερχόµενη χρονιά αλλά και δοκιµάσουν τις 
αντοχές των δέντρων και των καλλιεργητών τους. 
Εκτιµήσεις της Coldiretti θέλουν το πλήγµα να είναι 
µεγάλο και στο πεδίο των σιτηρών, όπου αναµένεται 
µια µείωση της τάξης του 30% σε σκληρό και 
µαλακό σιτάρι και κριθάρι. Ακόµα µεγαλύτερη 
αναµένεται ότι θα είναι η επίπτωση του καύσωνα 
στην καλλιέργεια καλαµποκιού της χώρας, αφού 
όπως µεταδίδουν τα ιταλικά µέσα, τα φυτά 
ζορίστηκαν τόσο από την ξηρασία των 
προηγούµενων µηνών, που ο «λίβας» των 
τελευταίων ηµερών, ήρθε λίγο πολύ να κόψει κάθε 
ελπίδα ανάκαµψης της καλλιέργειας. Ενδεικτικό της 
κατάστασης, η εικόνα που έρχεται από την 
παραγωγική ζώνη που αναπτύσσεται παράλληλα 
στον Πάδο ποταµό, όπου έχει καταγραφεί ελάχιστη 
ή καθόλου βροχή τις τελευταίες 200 ηµέρες. Το 
Zibello, µια µαούνα που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια 
του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, έχει 
ξεπροβάλει από τα νερά ενώ η κυβέρνηση της 
χώρας έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
σε µεγάλο µέρος του Βορρά, σύµφωνα µε τα ιταλικά 
µέσα ενηµέρωσης. 

Η μεγάλη ξηρασία
στην ΕΕ καίει αποδόσεις 
αλλά στηρίζει τις τιμές  
Νέες αναταράξεις στις ισορροπίες της αγοράς αγροτικών εμπορευμάτων 
αναμένεται να φέρουν τα κύματα ξηρασίας που διαπιστώνονται σε σειρά 
καλλιεργειών στην Ευρώπη, προεξοφλώντας μειώσεις στις αποδόσεις

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξεραµένα χωράφια µε καλαµπόκι και ηλίανθο στο στά-
διο της ανάπτυξης, αλωνισµοί σε καταπονηµένα σιταρο-
χώραφα και σηµαντικοί περιορισµοί σε υδάτινα αποθέ-
µατα που εµποδίζουν την άρδευση σε ποτιστικούς ελαι-
ώνες και µια σειρά καλλιεργειών, διαµορφώνουν το το-
πίο της αγροτικής παραγωγής της Ευρώπης. 

Όπου ολοκληρώθηκε ο αλωνισµός των σιτηρών, όπως 
στην Ισπανία ή την Ιταλία, διαπιστώθηκαν σηµαντικά µει-
ωµένες αποδόσεις εξαιτίας της ξηρασίας που επικράτη-
σε στις χώρες αυτές τους προηγούµενους µήνες. Πλέον 
οι προσδοκίες για την παραγωγή καλαµποκιού στο σύ-
νολο των µεγάλων παραγωγών του µπλοκ, έχουν προ-
σγειωθεί απότοµα και ήδη προεξοφλούνται ελλείψεις σε 
ζωοτροφές τον προσεχή χειµώνα. Φυσικά οι ισορροπίες 
στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων αλλά και στις εισ-
ροές έρχονται να περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση.

Στη Γερµανία για παράδειγµα, τα βοσκοτόπια δείχνουν 
εξαντληµένα. Οι ποτιστικοί ελαιώνες της Ιβηρικής που 
εξασφαλίζουν και το µεγάλο τονάζ στο ευρωπαϊκό ελαι-
όλαδο δείχνουν µαραµένοι και ήδη οι τιµές έχουν ενι-

σχυθεί, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες της αγοράς. 
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δηµοσίευσε έκ-

θεσή του µε τίτλο « Η ξηρασία στην Ευρώπη-Ιούλιος 2022», 
η οποία αξιολογεί την κατάσταση της ξηρασίας στην Ευρώ-
πη βάσει του έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξη-
ρασίας. Σύµφωνα µε την ανάλυση της εξέλιξης και των ε-
πιπτώσεων της παρατεταµένης ξηρασίας στην ΕΕ, ένα ανη-
συχητικά µεγάλο τµήµα της επικράτειας είναι επί του πα-
ρόντος εκτεθειµένο σε επίπεδο προειδοποίησης (το 46 % 
της ΕΕ) και συναγερµού (το 11 % της ΕΕ) για ξηρασία που 
συνδέονται µε έλλειµµα υγρασίας του εδάφους, το οποίο 
µπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των φυτών.

Η Γαλλία, η Ρουµανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η 
Ιταλία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαπιστώσουν τους ε-
πόµενους µήνες σηµαντικές µειώσεις στις αποδόσεις των 
καλλιεργειών. Σε ελαφρώς µικρότερο βαθµό επηρεάζο-
νται και η Γερµανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία 
και η Κροατία. Στην Ιταλία, η λεκάνη του Πάδου είναι α-
ντιµέτωπη µε το υψηλότερο επίπεδο ξηρασίας. Πέντε ιτα-
λικές περιφέρειες έχουν κηρύξει έντονη ξηρασία, ενώ η 
λειψυδρία ανάγκασε τους δήµους να επιβάλουν πολλα-
πλούς περιορισµούς στη χρήση των υδάτων. Παρόµοια 
περιοριστικά µέτρα έχουν ληφθεί στη Γαλλία.

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

Λυγίζουν τα ελαιόκλαδα, 
ξεράθηκαν τα καλαµποκοχώραφα

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΞΗΡΑΣΙΑ ΤΟ 46% 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟ 11% 
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Υπό αµφισβήτηση τίθεται πλέον η επάρκεια ζωοτροφών 
για τον προσεχή χειµώνα στην Γερµανία, όπου οι 
οργανώσεις κτηνοτρόφων εκτιµούν πως το υφιστάµενο 
λόγω των δεδοµένων της αγοράς πρόβληµα θα ενταθεί 
τους επόµενους µήνες εξαιτίας της ξηρασίας. Όπως 
µεταδίδουν τα γερµανικά µέσα, αρκετά λιβάδια και 
βοσκοτόπια έχουν ξεραθεί, σε µια εξέλιξη που περιορίζει 
σηµαντικά τη διαθεσιµότητα τροφής για τα µη 
σταβλιζόµενα ζώα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις των 
κτηνοτρόφων για ζωοτροφές σε µια περίοδο που 
συνήθως δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα. Παράλληλα, οι 
καιρικές συνθήκες έχουν κόψει σηµαντικά τις αποδόσεις 
από τη δεύτερη και τρίτη κοπή τριφυλλιού σε αρκετές 
περιοχές της χώρας, κάτι που συνεπάγεται µειωµένη 
προσφορά τους χειµερινούς µήνες. Παράλληλα η ξηρασία 
έρχεται να δυσκολέψει την υπόθεση της καλλιέργειας του 
καλαµποκιού, αφού παρά το γεγονός ότι σαν φυτό είναι 
ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες, οι µεγάλες 
απαιτήσεις άρδευσης σε µια στενότητα υδάτινων πόρων, 
έρχονται να περιπλέξουν την κατάσταση. Σύµφωνα µε 
επίσηµες µετρήσεις, σχεδόν ολόκληρος ο χάρτης της 
Γερµανίας βάφεται στο πορτοκαλί και το κόκκινο, κάτι που 
σηµαίνει ότι το υδατικό στρες των φυτών είναι παρόν σε 
κάθε κρατίδιο της χώρας, ενώ σε ορισµένες παραγωγικές 
ζώνες η κατάσταση είναι χειρότερη. Είναι τέτοιο το 
πρόβληµα, που στον µεγαλοπρεπή Ρήνο η στάθµη έχει 
πέσει τόσο, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση µαούνων. 

Η στάθµη του νερού στον ταµιευτήρα Atazar έξω από 
τη Μαδρίτη, βρίσκεται 60% κάτω από τα επίπεδα που 
συνηθίζονται τέτοια εποχή. Μεσοσταθµικά, τα υδάτινα 
αποθέµατα της χώρας είναι 31% κάτω από τον µέσο 
όρο της τελευταίας δεκαετίας. Στους δρόµους της 
Σεβίλλης το θερµόµετρο έγραψε 49 βαθµούς 
Κελσίου τις προηγούµενες ηµέρες και µια 
πρωτόγνωρη κρίση λόγω έλλειψης νερού, υψηλών 
θερµοκρασιών και µιας λειψυδρίας που µε εξαίρεση 
ένα παράθυρο βροχοπτώσεων την περασµένη άνοιξη, 
κρατάει ήδη από το φθινόπωρο του 2021. 
Ήδη η χώρα είδε µια µείωση της τάξης των 3 εκατ. 
τόνων από την αναµενόµενη παραγωγή σιτηρών. 
Συγκοµίστηκαν 17 εκατ. τόνοι έναντι των 20 εκατ. 
των αρχικών εκτιµήσεων. Σηµειωτέων ότι ήδη οι 
εκτιµήσεις αυτές είναι σηµαντικά ψαλιδισµένες. Ο 
αντίκτυπος στην ελαιοκαλλιέργεια της χώρας δεν 
µπορεί παρά να είναι βαρύς. Ήδη η αγορά σε µια 
σιωπηρή παραδοχή, έχει ενισχύσει κατά 30 λεπτά το 
κιλό τη µέση τιµή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
που πλέον διαπραγµατεύεται στα 3,61 ευρώ το κιλό. 
Πρόκειται για µια σηµαντική διακύµανση αν 
αναλογιστεί κανείς πως επί µήνες στο εµπόριο είχε 
επικρατήσει ένα πολύ στενό εύρος τιµών, µε 
αυξοµειώσεις που δεν υπερέβησαν τα 10 λεπτά 
ακόµα και στην «κρίση των σπορέλαιων» των 
περασµένο Μάρτιο.

Λιγότερο καλαµπόκι και ηλίανθο ανακοίνωσε ότι θα 
εξάγει πλέον η Ρουµανία από την επερχόµενη 
σοδειά, σε µια προσπάθεια να εξασφαλίσει κατά 
προτεραιότητα τις ανάγκες της εσωτερικής της 
αγοράς, αφού τα καιρικά δεδοµένα έχουν χτυπήσει 
ανεπανόρθωτα τις σοδειές της χώρας. Η εξέλιξη 
αυτή είναι καθοριστικής σηµασίας για τις ισορροπίες 
στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού η χώρα ήταν κατά την 
προηγούµενη εµπορική περίοδο ο βασικός 
εφοδιαστής καλαµποκιού της Ε.Ε σύµφωνα µε τα 
επίσηµα στοιχεία, εξάγοντας 6,3 εκατ. τόνους 
καλαµποκιού τόσο εντός όσο και εκτός του µπλοκ. 
Βουλγαρία, Γαλλία και Πολωνία συνδυαστικά είχαν 
εξαγωγές της τάξης των 1,5 εκατ. τόνων (0,6 για τη 
Βουλγαρία, 0,5 Γαλλία και 0,4 Πολωνία). 
Αρχικά η χώρα ανέµενε µια παραγωγή 14 εκατ. 
τόνων για το καλαµπόκι, ωστόσο οι τελευταίες 
µετρήσεις δείχνουν πως η χώρα µετά βίας θα 
συγκοµίσει 8 εκατ. τόνους. Η χώρα έχει εισάγει 
αυστηρούς περιορισµούς στη χρήση νερού σε 
περισσότερες από 200 πόλεις και χωριά της 
επικράτειάς της, αφού η στάθµη του ∆ούναβη που 
διασχίζει τη Ρουµανία έχει υποχωρήσει κατά 50%. 
Σηµειώνεται ότι η χώρα υπολείπεται σηµαντικά στην 
ανάπτυξη αρδευτικού δικτύου, σε µια συνθήκη που 
έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση που έχει 
επιβάλλει ο καλοκαιρινός καύσωνας. 

Η Ουγγαρία, µεγάλος παραγωγός 
καλαµποκιού στην ΕΕ, καλείται να 
διαχειριστεί πενταπλάσιες αιτήσεις 
αποζηµίωσης αγροτών για ζηµιές λόγω 
ξηρασίας συγκριτικά µε την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Η Κοµισιόν µιλά 
για προβλήµατα ξηρασίας σε ζώνες 
καλαµποκιού της Ευρώπης που θα έχουν 
σίγουρα αντίκτυπο στις τελικές αποδόσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Στεγνώνουν οι βοσκότοποι, 
πέφτει η στάθµη του Ρήνου

Η χειρότερη ξηρασία 
των τελευταίων 1.200 ετών

Σχεδόν στο µισό η σοδειά
καλαµποκιού, µείωση στον ηλίανθο

Πενταπλάσια
αιτήµατα για αποζηµιώσεις
από ζηµιές στα καλαµπόκια

Στην Πορτογαλία τον περασµένο µήνα, 
τα  φράγµατα παρήγαγαν το ένα τέταρτο της  
ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά µε τον 
περασµένο Ιούνιο, κάτι που µεταφράζεται 
και σε µικρότερη διαθεσιµότητα αρδευτικού 
νερού για τον «φρέσκο» και ποτιστικό 
ελαιώνα της χώρας. Η κατάσταση στην 
Πορτογαλία, δεν απέχει από αυτή στη 
γειτονική της Ισπανία. 

Λιγότερο νερό 
διαθέσιµο για πότισµα 
στους ελαιώνες



Αναμένοντας το τελικό ξεκαθάρισμα

Μένει ζωντανό το θέμα 
3.800 επιλαχόντων 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Εφόσον περισσέψουν κονδύλια θα εξεταστεί να μεταφερθούν 
για νέες εντάξεις από τον Οκτώβριο και μετά, σημείωσε 
ο υπουργός σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία επιλαχόντων  

Θα εξεταστεί και η δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων 
και από μέτρα που δεν είχαν τη ζήτηση που υπολογιζόταν 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ζωντανό παραµένει το αίτηµα έντα-
ξης των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελ-
τίωσης, σύµφωνα µε τα όσα τουλά-
χιστον υποστηρίζει αντιπροσωπεία 
τους, την οποία συνάντησε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς στις 12 Ιουλίου. Ο υ-
πουργός, σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η αντιπροσω-
πεία, δήλωσε πως θα περιµένει πρώ-
τα το τελικό ξεκαθάρισµα µε τη λή-
ξη των αιτήσεων πληρωµής του 20% 
της εγκεκριµένης δαπάνης στα Σχέ-
δια Βελτίωσης των δικαιούχων. Εφό-
σον περισσέψουν κονδύλια θα εξε-
ταστεί να µεταφερθούν για τους επι-
λαχόντες τον Οκτώβριο και µετά, ση-
µείωσε ο υπουργός. 

Μάλιστα, αναφέρθηκε στη συνά-
ντηση πως το ποσό δεν µπορεί να ε-
ξοικονοµηθεί από την υπερδέσµευ-
ση των 316 εκατ. ευρώ αλλά από τα 
300 εκατ. αρχικώς δεσµευµένα πο-
σά. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να α-
ποδεσµευτούν για παράδειγµα 90 ε-
κατ. ευρώ, αλλά στην τελική να πάνε 
πολύ λιγότερα για τους επιλαχόντες, 
εφόσον προχωρήσει η ένταξή τους. 
Το θέµα αυτό αφορά περί τις 3.800 
αιτήσεις που περιµένουν ένταξη ό-
πως έκαναν γνωστό οι επιλαχόντες. 
Τα παραπάνω σε καµία περίπτωση 
δεν προδικάζουν πως πράγµατι θα υ-
πάρξει ένταξη επιλαχόντων, ωστόσο 
αν µη τι άλλο το θέµα κρατιέται «ζε-
στό» από την πλευρά της ηγεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα στη σχετική ανα-
κοίνωση της αντιπροσωπείας των ε-
πιλαχόντων αναφέρεται πως:

«Ο υπουργός ανέφερε τα παρακάτω: 
 Γνωρίζει το πρόβληµα των επι-

λαχόντων αγροτών και ότι θα περι-
µένει να τελειώσει η προθεσµία τέ-

Στην έκδοση «Οδηγιών για τη δι-
αδικασία πληρωµής δικαιούχων 
του Υποµέτρου 6.1» προχώρησε 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 20 Ιουλίου κάτι 
που σηµαίνει πως εκκινούν οι δι-
αδικασίες ώστε να µπουν σε τρο-
χιά πληρωµής οι νέοι αγρότες στις 
περιφέρειες όπου εκδόθηκαν οι α-
ποφάσεις ένταξης πράξεων. Απο-
φάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί µέ-
χρι στιγµής στις εξής περιφέρειες:

 Στερεά Ελλάδα: 12 Ιουλίου
 ∆υτική Μακεδονία: 12 Ιουλίου
 ∆υτική Ελλάδα: 13 Ιουλίου
 Θεσσαλία: 13 Ιουλίου
 Κρήτη: 14 Ιουλίου
 Κεντρική Μακεδονία: 14 Ιουλίου
 Ήπειρος: 19 Ιουλίου
 Ανατολική Μακεδονία & Θρά-

κη: 19 Ιουλίου
Στις παραπάνω περιφέρειες έ-

χουν δικαίωµα ένστασης οι ενδι-
αφερόµενοι εντός 15 ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία απόφασης έ-
νταξης. Οι πληρωµές για τους ή-
δη δικαιούχους µε βάσει τις πα-
ραπάνω αποφάσεις, θα πραγµα-
τοποιηθούν τέλη του µήνα-αρχές 

Αυγούστου όπως έχει δεσµευθεί 
η ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Οι ενστάσεις θα 
πληρωθούν αργότερα και κατά 
πάσα πιθανότητα µετά το καλο-
καίρι. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
περιφέρεις (νησιά, Πελοπόννη-
σος) πρώτα πρέπει να εκδοθούν 
τα αποτελέσµατα διοικητικών ε-
λέγχων, κάτι το οποίο έκανε η Ατ-
τική στις 19 Ιουλίου. Οπότε ανα-
µένεται σύντοµα και η απόφαση 
ένταξης ώστε να ξεκινήσουν και 

Μπαίνει σε τροχιά η πληρωμή 

λη Αυγούστου µε την πιθανότητα πα-
ράτασης 1 µήνα. Ουσιαστικά µε τη λή-
ξη των αιτήσεων πληρωµής του 20% 
της εγκεκριµένης δαπάνης θα µπορέ-
σει να κάνει το «ξεκαθάρισµα» και ε-
φόσον περισσέψουν κονδύλια να µε-
ταφερθούν για τους επιλαχόντες τον 
Οκτώβριο και µετά

 Η δυνατότητα µεταφοράς ανέφε-
ρε επίσης είναι από τα 316 εκατ. ευρώ 
και όχι από τα 300 εκατ. ευρώ της υπερ-
δέσµευσης ( τα οποία δεν µπορούν να 
πάνε σε επιλαχόντες)

 Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς 
αυτών των κονδυλίων, όχι όµως από 
το ενδιάµεσο ΠΑΑ, ανέφερε ο υπουρ-
γός, όπως µε τα βιολογικά.

Η επιτροπή επιλαχόντων πρόσθεσε 
και πρότεινε ακόµη µια λύση για µε-
ταφορά κονδυλίων. Ο κ.Γεωργαντάς 
ανέφερε ότι θα εξετάσει θετικά αυτή 
την πρόταση και εφόσον είναι εφικτή 
και περισσέψουν κονδύλια θα το κάνει.

Συγκεκριµένα η επιτροπή, ανέφερε 
ότι από τα προγράµµατα του προηγού-
µενου ΠΑΑ µπορούνε να περισσέψου-
νε και να µεταφερθούν κονδύλια από: 
1) µέτρο 2,1 Γεωργικοί Σύµβουλοι 84 
εκατ. ευρώ , 2) µέτρο 4.1.2 αρδευτικά 
σχέδια βελτίωσης 37 εκατ. ευρώ, 3) µέ-
τρο 16 Συνεργασία 2η προκήρυξης 16 
εκατ. ευρώ. 4) υπάρχουν επίσης  πχ το 
µέτρο 5,1 του ΕΛΓΑ αντιχαλαζικά  2η 
προκήρυξης κ.α. προγράµµατα».

Ξεκαθάρισµα
Μετά τη λήξη των αιτήσεων 

πληρωµής του 20% της 
εγκεκριµένης δαπάνης θα γίνει 

το «ξεκαθάρισµα» για τους 
επιλαχόντες

∆εν είναι βέβαιη 
η ένταξη των 
επιλαχόντων, ωστόσο 
το θέµα κρατιέται 
«ζεστό» από την 
ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Οκτώβριο
Εφόσον περισσέψουν κονδύλια 
θα εξεταστεί να µεταφερθούν 
για τους επιλαχόντες τον 
Οκτώβριο και µετά, σηµείωσε 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς.

3.800
Το θέµα αυτό αφορά περίπου 
3.800 αιτήσεις που περιµένουν 
ένταξη όπως έκαναν γνωστό 
οι επιλαχόντες των Σχεδίων 
Βελτίωσης. 

Κονδύλια
∆υνατότητα µεταφοράς 
κονδυλίων από τα 316 εκατ. 
ευρώ και όχι από τα 300 εκατ. 
ευρώ της υπερδέσµευσης, 
τα οποία δεν µπορούν να πάνε 
στουις επιλαχόντες.

ΕΝΤΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ  Έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ Απόκτηση ιδιότητας ενεργού αγρότη

ΕΝΤΟΣ 36 ΜΗΝΩΝ  Κατάρτιση από ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ



Νέων Αγροτών

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

181,5
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

98,1

1

ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ
 ΑΓΡΟ�ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

49
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

166,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΖΩΩΝ

14,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

2

3

4

5

Από Σεπτέμβρη
αιτήσεις για αγορά
εξοπλισμού
Εκεί που αγρότες και αγροτικές ε-
πιχειρήσεις περιµέναν µέσα στο 
καλοκαίρι, τρία προγράµµατα εκ-
συγχρονισµού της εκµετάλλευσής 
τους, τελικά απ’ ό,τι φαίνεται όλα 
πηγαίνουν παραπίσω. Συγκεκρι-
µένα, παράταση για τις 31 Αυγού-
στου έλαβε το άνοιγµα των αιτή-
σεων του προγράµµατος «Εκσυγ-
χρονισµός Πρωτογενούς Τοµέα», 
ενώ τα Σχέδια Βελτίωσης όπως έ-
χει γίνει γνωστό από τις διαχειρι-
στικές δεν πρόκειται να προκηρυ-
χθούν προτού πληρωθεί την α’ δό-
ση και ο τελευταίος Νέος Αγρότης 
(από Οκτώβριο στην καλύτερη). 

Εκεί που φαίνεται να υπάρχουν 
εξελίξεις είναι στο µέτωπο του Ανα-
πτυξιακού Νόµου, ο οποίος θα α-
νοίξει την ερχόµενη εβδοµάδα για 
το καθεστώς της Μεταποίησης (ε-
ξαιρείται η αγροδιατροφή), µε την 
προκήρυξη ωστόσο του ειδικού κα-
θεστώτος για τον αγροτικό τοµέα 
να έρχεται σε δεύτερο χρόνο και 
πιθανότερα µετά τον Αύγουστο. 

Προς το παρόν λοιπόν, ανοιχτά 
προγράµµατα ενίσχυσης για τον ευ-
ρύτερο αγροτικό τοµέα είναι δύο, 

και αυτά προέρχονται από το Τα-
µείο Ανάκαµψης. Το πρώτο αφορά 
επιδοτήσεις έως 50% επί των δαπα-
νών για επενδύσεις αγροτικής µε-
ταποίησης από 500.000 ευρώ και 
άνω (εξαιρούνται από τις αιτήσεις 
ατοµικές επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα) και έχει ανοίξει από τον 
Ιούνιο και το δεύτερο επενδύσεις 
σε καταλύµατα µε αγροτουριστικό 
προσανατολισµό, το οποίο ξεκίνη-
σε στις 19 Ιουλίου. Για τη Μεταποί-
ηση έχει υπερκαλυφθεί ήδη ο δια-
θέσιµος προϋπολογισµός όσον α-
φορά τις αιτήσεις των αγροτικών 
επιχειρήσεων, ενώ άγνωστη είναι 
προς το παρόν η πορεία των φακέ-
λων από τις Οµάδες Παραγωγών. 

Και στο πρόγραµµα του αγροτου-
ρισµού που έχει ύψος προϋπολο-
γισµού οι 87 αιτήσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το 
ΥΠΑΑΤ, υπερκαλύπτουν τον διαθέ-
σιµο προϋπολογισµό. Οι φάκελοι 
θα πρέπει να αφορούν επενδύσεις 
άνω των 500.000 ευρώ (µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις), µε 
το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα 
µε την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ 
να ανέρχεται στο 50%. Οι πρώτες 
ύλες των προϊόντων αγροδιατρο-
φής που θα προσφέρονται πρέ-
πει να προέρχονται είτε από συµ-
βολαιακή γεωργία σε ποσοστό 
κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, εί-
τε από καθετοποίηση της παρα-
γωγικής διαδικασίας σε ποσο-
στό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, 
σύµφωνα µε την προκήρυξη. 

Οι δεσµεύσεις για το
επιχειρηµατικό σχέδιο 
Έως την ολοκλήρωση και την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου (3 ή 4 έτη) ο Νέος θα πρέπει:
1. Να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης 
κατοικίας του σε περιοχή εφαρµογής 
του Υποµέτρου 6.1 εντός της 
Περιφέρειας. 
2. Ο αρχηγός της γεωργικής 
εκµετάλλευσης να διατηρήσει την 
ιδιότητά του.
3. Να διατηρήσει τη γεωργική 
εκµετάλλευσή του/της στην ευρύτερη 
περιοχή του τόπου της µόνιµης 
κατοικίας του/της αρχηγού της 
εκµετάλλευσης.
4. Να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση 
τύπου, για θάλαµο καλλιέργειας 
µανιταριών.
6. Κατά την υποβολή της τελικής 
δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον 
δύο φορολογικές δηλώσεις που να 
αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού 
σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από 
αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών 
(πωλήσεις βάσει Ε3), που να 
προέρχεται από γεωργικές 
δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 
60% της τυπικής απόδοσης εξόδου 
από το µέτρο.

σε αυτήν την περιφέρεια οι εν-
στάσεις. Σηµειώνεται τέλος πως 
η δέσµευση για πραγµατοποίη-
ση κύκλου εργασιών (πωλήσεις 
βάσει Ε3), που να προέρχεται α-
πό γεωργικές δραστηριότητες σε 
επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% 
της τυπικής απόδοσης εισόδου 
στο µέτρο, ξεκινάνε από το έτος 
2023. Οι κρίσιµες ηµεροµηνίες 
για τις δεσµεύσεις των Νέων Α-
γροτών αποτυπώνονται στον πα-
ρακάτω πίνακα. 

Αγροτουρισµός
Στο πρόγραµµα του 

αγροτουρισµού µε προϋ-
πολογισµό 49 εκατ. ευρώ, 

οι φάκελοι πρέπει να 
αφορούν επενδύσεις άνω 

των 500.000 ευρώ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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.  

Σχέδια Βελτίωσης
∆ιορία έως τις 31 
Αυγούστου για αιτήµατα 
πληρωµής στο 20% της 
δηµόσιας δαπάνης των 
δικαιούχων Νέων Αγροτών.
Για τις Περιφέρειες Αττικής 
και Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν 
τα παραπάνω µε διορία την 
31η Οκτωβρίου του 2022 
και για τις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων, ισχύουν τα 
παραπάνω µε διορία την 
30η Νοεµβρίου του 2022. 

ΕΝΤΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ  Έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΕΝΤΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ Απόκτηση ιδιότητας ενεργού αγρότη

ΕΝΤΟΣ 36 ΜΗΝΩΝ  Κατάρτιση από ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Iουλίου 2022Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τα τρακτέρ Luxxum της Case IH περνούν α-
πό µια ουσιαστική αναβάθµιση όχι τόσο ως 
προς την αισθητική τους αλλά στην καρδιά 
τους και αυτή είναι ο νέος κινητήρας και άλ-
λα καίρια χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας τη 
θέση τους ως βασική επιλογή µεταξύ των 
τρακτέρ γενικής χρήσης.

Τα τρία ολοκληρωµένα µοντέλα, σχεδια-
σµένα για µεσαίου µεγέθους κτηνοτροφικά 
και µικτά αγροκτήµατα αποδίδουν 101, 110 

και 117 ίππους, προσφέρουν ακόµα καλύ-
τερη απόδοση ενώ πληρούν τους τελευταί-
ους κανονισµούς εκποµπών ρύπων Stage 
V. Σε συνδυασµό µε το ηµιαυτόµατο κιβώ-
τιο ταχυτήτων ActiveDrive 4, ο νέος τετρα-
κύλινδρος κινητήρας FPT Stage V παρέχει 
περισσότερη ισχύ και µεγαλύτερη απόδοση.

Ο νέος κινητήρας F5 µεγαλύτερης χω-
ρητικότητας είναι τώρα 3,6 λίτρα, ωστόσο 
καταλαµβάνει τον ίδιο χώρο µε τον προη-
γούµενο κινητήρα, διατηρώντας το συµπα-
γές συνολικό µέγεθος του Luxxum. Όπως 
αναφέρει η εταιρεία, ο νέος κινητήρας έ-

Βελτιωμένες εκδόσεις 
των Luxxum φέρνει 
στην αγορά η Case IH  
Αναβάθμιση σε κινητήρες και καμπίνα φέρουν 
πλέον τα δημοφιλή μεσαία μοντέλα 101-117 ίππων

Δίκτυο φερομονικών 
παγίδων από την 
ADAMA ΕΛΛΑΣ
Συνεχίζοντας την επιτυχηµένη παράδοση για 9ο χρόνο, 
η ADAMA ΕΛΛΑΣ έχει εγκαταστήσει δίκτυο φεροµονικών 
παγίδων σε πολλά σηµεία των Νοµών Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, για την παρακολού-
θηση της πορείας των πληθυσµών των ακµαίων του πρά-
σινου και του ρόδινου σκουληκιού, συνεπικουρώντας στη 
σηµαντική προσπάθεια των κατά τόπους ∆ΑΟΚ του ΥΠΑ-
ΑΤ µέσω του υπάρχοντος εγκατεστηµένου δικτύου παγί-
δων. Σε συνεργασία µε τους τοπικούς γεωπόνους όσο και 
µε βαµβακοπαραγωγούς παρέχονται χρήσιµες πληροφο-
ρίες για την πορεία της καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία 
της, στην κοινή προσπάθεια για καλύτερη ποιοτικά και πο-
σοτικά σοδειά. Η ενέργεια αυτή της ADAMA ΕΛΛΑΣ, τελεί υ-
πό την οργάνωση κι επίβλεψη των γεωπόνων της Χρήστου 
Σαµουρέλη (∆ιευθυντή πωλήσεων Θεσσαλίας), Κωνσταντί-
νου Κουτσοµάρκου και Κωνσταντίνου Γούναρη. 

Πλέον της παραπάνω ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει ολο-
κληρωµένο πακέτο εντοµοκτόνων για την καταπολέµηση 
τόσο των παραπάνω σηµαντικών εχθρών όσο κι εχθρών ό-
πως ο Λύγκος, οι Αφίδες, τα Τζιτζικάκια, ο Θρίπας, οι Αλευ-
ρώδεις. Τα προϊόντα Mavrik Aquaflow, Ampligo 150 ZC, 
Lamdex 2.5 WG, Ikarus ΙΙ EC και Grafiti 2.5 EC µόνα τους ή 
σε συνδυασµούς αποτελούν εξαιρετική πρόταση για την α-
ντιµετώπιση των επιζήµιων εντόµων της καλλιέργειας στα 
πλαίσια της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και ∆ιαχείρισης 
της Ανθεκτικότητας και πάντα µε τις συµβουλές και την αρω-
γή των τοπικών όσο και των γεωπόνων της ADAMA ΕΛΛΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να βρουν στο site της εταιρείας https://www.adama.
com/greece/el

Τρακτέρ Limited 
Edition από την MF
Στο πλαίσιο των εορτασµών για την 175η επέτειό της, η 
Massey Ferguson ανακοινώνει την εισαγωγή µιας ιδιαίτε-
ρης σειράς τρακτέρ Limited Edition S. Εκτός από την πα-
ρουσίαση των Limited Edition γεωργικών ελκυστήρων, η 
Massey Ferguson σχεδιάζει κάθε εβδοµάδα να παρουσιά-
ζονται ορόσηµα της ιστορίας της MF, παρέχοντας µια συ-
ναρπαστική εικόνα των µηχανηµάτων και των εξαιρετικών 
εξελίξεων από τότε που ο Daniel Massey άνοιξε την Massey 
Manufacturing Company το 1847. 



Συνεργασία Corteva 
Agriscience Hellas 
και Anthesis για τη 
διάθεση του Bolldex
Τη στρατηγική συµφωνία για τη διάθεση ενός και-
νοτόµου προϊόντος, του βιο-εντοµοκτόνου Bolldex 
στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσαν η Anthesis και 
η Corteva Agriscience Hellas. Η συµφωνία έρχεται να 
ενώσει τη τεχνογνωσία δύο ηγετικών εταιρειών στον 
τοµέα των αποτελεσµατικών και ταυτόχρονα βιώσι-
µων λύσεων φυτοπροστασίας. 

Το πολυετές πλάνο ανάπτυξης του Bolldex έχει σχε-
διαστεί µε στόχο να καλύψει τις εξειδικευµένες ανά-
γκες των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων για βι-
ώσιµες, υψηλής τεχνολογίας λύσεις. Το Bolldex θα 
διατίθεται Πανελλαδικά από το πολυδύναµο δίκτυο 
διανοµής της Corteva Agriscience Hellas. Παράγεται 
από τον ελβετικό όµιλο Andermatt Group, o οποίος 
πρωτοπορεί παγκοσµίως στην ανάπτυξη, παραγωγή 
και υποστήριξη λύσεων για την αειφόρο γεωργία.

Για τον έλεγχο του πράσινου σκουληκιού
Το Bolldex βασίζεται σε έναν φυσικά απαντώµενο ε-

ντοµοπαθογόνο ιό για τον έλεγχο του πράσινου σκου-
ληκιού, Helicoverpa armigera, που προσβάλλει το βάµ-
βακι, το καλαµπόκι και άλλες σηµαντικές καλλιέργει-
ες. Είναι προϊόν µακρόχρονης βιο-τεχνολογικής έρευ-
νας και δοκιµών και διακρίνεται για την πολύ υψηλή 
αποτελεσµατικότητά του στη διαχείριση του εντόµου 
στόχου. Αποτελεί το πλέον αξιόπιστο βιοπροστατευτι-
κό στα προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης του 
Πράσινου Σκουληκιού για τους Έλληνες παραγωγούς. 

Όπως επισηµαίνει ο Γιώργος Κοµιανός, ιδρυτής και 
CEO της Anthesis: «Πιστοί στη δέσµευσή µας να παρέ-
χουµε στους Συνεργάτες µας τις πλέον τεχνολογικά 
εξελιγµένες λύσεις βιοπροστασίας εγκαινιάζουµε τη 
στρατηγική συνεργασία της Andermatt Group µε την 
Corteva Agriscience στην Ελληνική αγορά. Μία συµ-
φωνία που µας καθιστά στρατηγικό εταίρο στο µετα-
σχηµατισµό της Ελληνικής Γεωργίας σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και 
τους στόχους της Πράσινης Ανάπτυξης-Green Deal, 
που προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη της».

«Το πανελλαδικό δίκτυο διανοµής µας ενισχύεται 
µε µία πρωτοποριακή λύση ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της αειφορίας 
της Ελληνικής Γεωργίας. Η συνεργασία µε τον Όµι-
λο Andermatt Group και τη θυγατρική του Anthesis 
επιβεβαιώνει την ηγετική µας θέση στην ελληνική 
αγορά και µας καθιστά τον πλέον αξιόπιστο σύµµα-
χο των Ελλήνων παραγωγών στην εξασφάλιση βιώ-
σιµων φιλοπεριβαλλοντικών λύσεων», τονίζει η Χρι-
στίνα Λεγάκι, CEO της Corteva Agriscience Hellas. 

Περισσότερα για το Bolldex στο www.corteva. 
(https://www.corteva.gr/products-and-solutions/
crop-protection/Bolldex-SC.html)
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χει µια σειρά από πλεονεκτήµατα απόδο-
σης, όπως αυξηµένη ισχύ. στο χαµηλότε-
ρο άκρο  της  εµβέλειας  και  έως  5%  υψη-
λότερα  επίπεδα  ροπής, παρέχοντας  υψη-
λότερη  παραγωγικότητα  και  καλύτερη ο-
δηγικά χαρακτηριστικά.

Η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται τώρα σε µό-
λις 1.300 σ.α.λ., κάτι που βελτιώνει την α-
πόκριση στο φορτίο και την ικανότητα εκκί-
νησης κάτω από βαριά φορτία. «Το Luxxum 
είναι ήδη ένα πολύ δηµοφιλές µοντέλο για 
µικτές και κτηνοτροφικές εργασίες τόσο σε 
ορεινές όσο και σε πεδινές περιοχές», λέει 
ο Can Tümer, Product Marketing Manager 
στην Case.«Χάρη στην τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας που ενσωµατώνουν τα µοντέλα, 
έχουν συνολικά µεγαλύτερη δύναµη σε µια 
πλαγιά ή σε µία δύσκολη διαχείριση έλξης.

Περισσότερα χαρακτηριστικά στην 
καµπίνα και νέος µπροστινός φορτωτής

Οι άλλες νέες επιλογές στα µοντέλα α-
φορούν την καµπίνα αλλά και τους νέους 
φορτωτές. Ένα προαιρετικό δερµάτινο τι-
µόνι και χαλί στο πάτωµα της καµπίνας εί-
ναι διαθέσιµα όπως είναι στα µεγαλύτερα 
αδέρφια του, καθώς και δύο νέοι προβολείς 
εργασίας, αυξάνοντας τον συνολικό αριθµό 
σε δέκα. Ως τρακτέρ για όλες τις χρήσεις, η 
λειτουργία του µπροστινού φορτωτή είναι 
το κλειδί για τους ιδιοκτήτες του Luxxum. 
Τα νέα µηχανήµατα θα έχουν ένα πλήρως 
συµβατό ηλεκτροϋδραυλικό joystick που 
επιταχύνει τους ρυθµούς εργασίας. Αυτό 
συνδυάζει τα χειριστήρια του µπροστινού 
φορτωτή µε αυτά του κιβωτίου ταχυτήτων, 
εποµένως δεν χρειάζεται να γίνει εναλλαγή 
µεταξύ του Multicontroller και του joystick.

Το joystick λειτουργεί µε τους νέους 
µπροστινούς φορτωτές της σειράς L, οι ο-
ποίοι διατίθενται σε διαφορετικές σειρές. 
Πιο συγκεκριµένα, η σειρά «A» είναι ένα 
λειτουργικό, απλό, αξιόπιστο και οικονο-
µικό προϊόν, ενώ η σειρά «U» είναι ιδανι-
κή για καθηµερινές εργασίες χειρισµού. 
Η ναυαρχίδα «T» είναι σχεδιασµένη για ε-
ντατικές εργασίες χειρισµού.

Συµπαγής κινητήρας
Ο νέος κινητήρας F5 µεγαλύτερης 

χωρητικότητας είναι τώρα 3,6 λίτρα, 
ωστόσο καταλαµβάνει τον ίδιο χώρο 

µε τον προηγούµενο κινητήρα



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Iουλίου 2022Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο κλάψας, 
του κλάψαντος 

 ∆ιαχρονικό: Σ’ αυτή τη ζωή 
ακούγονται µόνο αυτοί που 
κλαίγονται. Αυτούς που κλαίνε 
δεν τους ακούς ποτέ …

 Πλήρες τρόφιµο: Κατά της 
«δαιµονοποίησης» του βόειου κιµά 
οι Καναδοί κτηνοτρόφοι, Canadian 
Cattlemen’s Association, που 
υπερασπίζεται πως ο κλάδος τους 
πρέπει να «αποκλειστεί» από τους 
προτεινόµενους νέους κανονισµούς 
που κάνουν υποχρεωτική την 
ετικέτα προειδοποίησης για την 
υγεία στο συσκευασµένο βόειο κιµά, 
που προτείνει η Health Canada, 
κυβερνητικός οργανισµός για την 
προώθηση της υγείας. Η ένωση λέει 
ότι το βόειο κρέας είναι ένα πλήρες 
τρόφιµο που πρέπει να εξαιρείται 
από τους κανονισµούς, όπως άλλα 

κρέατα, γάλα, 
αυγά, λαχανικά 
και φρούτα. 
cibum.gr. 
agrocretanews.
gr, 22/6/2022.

 Νάξο-
παράδοξο: 

«Στην Νάξο, η παραγωγή γάλακτος 
έχει πέσει κατά 800 τόνους (κάτι 
που µεταφράζεται σε 100 τόνους 
τυριού). Αυτό οφείλεται στο ότι οι 
παραγωγοί, επειδή δεν µπορούν να 
πληρώσουν ζωοτροφές, µειώνουν 
το κοπάδι τους και ταΐζουν λιγότερο. 
Μειώθηκαν και οι κτηνοτρόφοι, ενώ 
τα ζώα θα µειωθούν κι άλλο, όπως 
και τα έσοδα», ήταν µερικά από όσα 
είπε ο ∆. Καπούνης, που πρόσθεσε 
πως «στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
ζωοτροφές. Έως το τέλος του 2022 
δεν θα υπάρχει γάλα!». ∆. Καπούνης 
ΕΑΣ Νάξου, Σήµερα-ΣΚΑΪ. 
23/6/2022

 Πράσινα;: Στην ψηφοφορία της 
ολοµέλειας στο Ευρωκοινοβούλιο, 
οι βουλευτές υπερψήφισαν την 
πρόταση να χαρακτηρίσουν 
«βιώσιµα» τα πυρηνικά και το 
ορυκτό αέριο, επιτρέποντας έτσι 
να θεωρηθούν «πράσινες» οι 
επενδύσεις σε αυτά. Και αυτό παρά 
την καταψήφιση από τις δύο 
Επιτροπές του Ευρ. Κοινοβουλίου. 
Η Greenpeace θα πάει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
δικαστήριο. Greenpeace, 6/7/2022
             

               *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η διαµόρφωση ενός brand name «Πυ-
θαγορείου διατροφής» που θα αξιοποι-
εί την αγροτική παραγωγή της Σάµου 
και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα µέσα 
από συνταγές στα πρότυπα της σύγ-
χρονης διατροφής αλλά  και σε σύν-
δεση µε την πατρογονική σαµιακή γα-
στρονοµική κουλτούρα έχει µπει στο 
επίκεντρο συζήτησης στο νησί.

Tο πως η «Πυθαγόρειος διατροφή» 
µετεξελίχθηκε σε «Μεσογειακή» µέχρι 
να φτάσει, στις µέρες µας, στις σύγ-
χρονες τάσεις vegan, vegetarian και 
υγιεινιστών επιχειρήθηκε να αναλυ-
θεί στο πλαίσιο ειδικής θεµατικής εκ-
δήλωσης στη Σάµο του προηγούµε-
νο διάστηµα. Αυτό που κυρίως, τονί-
στηκε στην εκδήλωση «Πυθαγόρειος 
∆ιατροφή: Από την αρχαιότητα στο 
σήµερα και το αύριο της Σάµου», στο 
πλαίσιο του διεθνώς αναγνωρισµένου 
Φεστιβάλ «Ηραία Πυθαγόρεια», ήταν 
πως µπορεί η Σάµος σήµερα να αξιο-
ποιήσει την «Πυθαγόρειο διατροφή» 
ώστε να αναδείξει τον πρωτογενή της 
τοµέα και τα τοπικά προϊόντα αγροτο-
διατροφής, τοποθετούµενη στον πα-
γκόσµιο γαστρονοµικό χάρτη ως vegan 

friendly προορισµός. Στις προτάσεις 
που έπεσαν η φιλοξενία ηµερίδων και 
διεθνών συνεδρίων, µε επιµόρφωση 
των επαγγελµατιών αλλά και στοχευ-
µένη διεθνή προβολή για την προσέλ-
κυση των vegan κοινοτήτων.

Οι οµιλητές κράτησαν αµείωτο το 
ενδιαφέρον του κοινού αναφερόµε-
νοι στους  διατροφικούς κανόνες που 
πρώτος θέσπισε ο µεγάλος φιλόσο-
φος και µαθηµατικός Πυθαγόρας και 
πως αυτοί συµβάλλουν στην πρόλη-
ψη ασθενειών καθώς και την υγεία 
και ευρωστία του σύγχρονου ανθρώ-
που, δίνοντας  παράλληλα διεξόδους 
και στο αυξανόµενο διαρκώς πρόβλη-
µα της επάρκειας  και ισόνοµης κατα-
νοµής της τροφής για όλον τον πλη-

θυσµό του πλανήτη. Επ’ αυτού ο δη-
µοσιογράφος και καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του φεστιβάλ «Ηραία-Πυθαγό-
ρεια» Σωτήρης Μαριωρής παρουσίασε 
µε εύληπτο τρόπο τη φιλοσοφική δι-
άσταση της Πυθαγορείου διατροφής, 
µέσω των διδαχών και των κανόνων 
διατροφής που θέσπισε ο Πυθαγόρας, 
ενώ ο ex. chef Ευάγγελος Μπιλιµπάς 
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των ιδι-
αίτερων και ποιοτικών προϊόντων της 
σαµιακής γης, τους καλύτερους συν-
δυασµούς των πρώτων υλών  και τις 
µεθόδους παρασκευής µε τις οποίες 
τα υλικά αυτά µπορούν να δηµιουρ-
γήσουν εξαιρετικές συνταγές που να 
καλύπτουν  όλο το εύρος των διατρο-
φικών µας αναγκών. 

Η μετεξέλιξη της Πυθαγόρειου
διατροφής σε Μεσογειακή,
και βάση για τους εμπνευστές
των vegan Η Σάμος επιχειρεί να αναδείξει τον πρωτογενή 

της τομέα στον παγκόσμιο γαστρονομικό 
χάρτη ως vegan friendly προορισμό

Ο Παναγιώτης Βαραγιάννης, M.Med.Sc. 
Κλινικός ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος.

∆ηµοφιλής διεθνώς τάση η βιοδυναµική
για κρασιά ελάχιστης οινολογικής παρέµβασης 

Στην µετεξέλιξη της φυτοφαγικής διατροφής κατά το πέρασµα των αιώνων 
καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οφέλη της στον ανθρώπινο 
οργανισµό και τη συνεισφορά της στη διαµόρφωση της διατροφής του 
µέλλοντος αναφέρθηκε, στην διάρκεια της εκδήλωσης, ο Παναγιώτης 
Βαραγιάννης, M.Med.Sc. Κλινικός ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος.
Να σηµειωθεί ότι οι θεµατικές παρουσιάσεις για την Πυθαγόρειο ∆ιατροφή, 
πραγµατοποιήθηκαν την ∆ευτέρα 27 Ιουνίου στο Πυθαγόρειο και την 
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάµου. Μάλιστα, 
στο πέρας των ηµερίδων ο Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισµός της Σάµου 
προσέφερε οινογευστική δοκιµή στις νέες κυκλοφορίες των «Άθικτων 
Οίνων» βιολογικής και βιοδυναµικής καλλιέργειας που εντάσσονται στη 
δηµοφιλή διεθνή τάση για κρασιά ελάχιστης οινολογικής παρέµβασης. 

ΕΟΣ Σάµου
Ο ΕΟΣ Σάµου 
προσέφερε 

τις νέες 
κυκλοφορίες 

των «Άθικτων 
Οίνων» 

∆ιδαχή
Η φιλοσοφική 
διάσταση της 
Πυθαγορείου 
διατροφής, 

βρέθηκε 
στο επίκεντρο 

ηµερίδων 
στη Σάµο

Προβολή
Στις προτάσεις 

η φιλοξενία 
ηµερίδων 

και διεθνών 
συνεδρίων, µε 
επιµόρφωση 

των επαγγελ-
µατιών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Ένα καυτό θέµα τέθηκε προς συζήτη-
ση προ ηµερών µεταξύ οινοπαραγω-
γών, σοµελιέ και ανεξάρτητων εµπόρων 
κρασιού σε εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε στο Λονδίνο. Αυτό δεν ήταν άλ-
λο από το αν ο γαλλικός όρος «Grand 
Cru», θα µπορούσε να υιοθετηθεί ευ-
ρέως και από µη γαλλικές οινοποιητι-
κές περιοχές για να περιγράψουν τους 
αµπελώνες τους. Με οικοδέσποινα τη 
Laura Catena, διευθύνουσα σύµβουλο 
του οινοποιείου της Αργεντινής Catena 
Zapata, εφαλτήριο για τη συζήτηση ή-
ταν το ότι ενώ δεν υπάρχει ισοδύναµος 
όρος για το Grand Cru εκτός της γαλ-
λικής γλώσσας, πολλές οινοποιητικές 
χώρες περιλαµβάνουν αµπελώνες που 
καλλιεργούν σταφύλια εξίσου υψηλής 
ποιότητας αντίστοιχα αυτού.

«Όταν µια λέξη γίνεται τόσο περιγρα-
φική για έναν συγκεκριµένο χαρακτή-
ρα, όπως η λέξη «terroir» διεθνοποι-
είται», είπε η Catena. «Πόσο συχνά α-
κούτε το αντίστοιχο ισπανικό ή αγγλι-
κό να χρησιµοποιείται για terroir; Μή-
πως ήρθε η ώρα το Grand Cru να χρη-
σιµοποιηθεί παγκοσµίως, µε τον ίδιο 
τρόπο;» Με το Grand Cru να αναφέ-
ρεται ουσιαστικά στους «µεγάλους α-
µπελώνες» ή «κρασί από ένα ιδιαίτε-
ρο µέρος», συνέχισε ο συνδιοργανω-
τής του Dirceu Vianna Junior MW, τό-
τε «γιατί να µην το χρησιµοποιήσου-
µε για να δηλώσουµε την υπεροχή στο 
κρασί στον κόσµο;»

Σε όποια πλευρά του χάρτη κι αν βρί-
σκονταν, οι συµµετέχοντες τόνισαν ότι 
ο κόσµος του κρασιού συνεχίζει να κοι-
τάζει τη Γαλλία ως σηµείο αναφοράς. Ω-
στόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ένας 
µη Γάλλος παραγωγός θα ήθελε να υι-
οθετήσει τον γαλλικό όρο σε αντίθεση 
µε τη δηµιουργία διαφορετικής φρά-
σης από τη µητρική του γλώσσα για να 
συνοψίσει την ίδια αρχή. Άλλοι εξακο-
λουθούσαν να υποστηρίζουν ότι ο ό-

ρος Grand Cru έχει τέτοιο βάρος µετά 
από 150 χρόνια χρήσης που το όφελος 
για άλλα έθνη από τη δυνατότητα υιο-
θέτησής του θα ήταν ανεκτίµητο. Ωστό-
σο, κατά άλλους, ο όρος Grand Cru έχει 
καταστραφεί σε σηµείο που δεν ταυτί-
ζεται πλέον µε την ποιότητα.

Επίσης τέθηκε το θέµα των υψηλών 
ρυθµιστικών απαιτήσεων που κρύβει 
η χρήση του όρου, µε το ερώτηµα αν οι 
οινοπαραγωγοί είναι έτοιµοι να θυσι-
άσουν τη δηµιουργική τους ελευθερία 
για να επωφεληθούν από το Grand Cru. 
«Ο µόνος δυνατός τρόπος για να θρι-
αµβεύσετε είναι να παίξετε µε τις δικές 
σας µοναδικές δυνάµεις, απλά επειδή 
κανείς άλλος δεν τις έχει. Έτσι, η ανά-
πτυξη ενός όρου που µιλάει για τις ιδι-
αιτερότητες του δικού του terroir και της 
περιοχής φαίνεται να έχει πολύ νόηµα», 
τόνισε η Laura Catena.      ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Η δύναμη που κρύβει ο όρος
Grand Cru και η χρήση του 
από χώρες εκτός Γαλλίας 

Κοινό μέτωπο για σήμανση τροφίμων 
από Ελλάδα, Ιταλία και 3 ακόμα κράτη
Κοινές θέσεις για τη δροµολογού-
µενη από την Κοµισιόν αλλαγής 
στον τρόπο σήµανσης των τροφί-
µων έως τα τέλη του 2022 ανέπτυ-
ξε η Ελλάδα από κοινού µε την Ι-
ταλία, την Κύπρο, την Ουγγαρία 
και τη Ρουµανία, σε µια προσπά-
θεια να εξασφαλιστεί η ορθή πλη-
ροφόρηση των καταναλωτών, κά-
τι το οποίο δεν επιτρέπει το επικρα-
τέστερο µοντέλο που προωθεί για 
τον σκοπό αυτό η Ευρώπη. Σύµφω-
να µε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, η προσέγγιση που βασί-
ζεται στην αξιολόγηση της συνολι-
κής διατροφικής αξίας ενός τροφί-
µου µε χρήση διαβαθµισµένων δει-
κτών, όπως ήδη υπάρχει στην αγο-
ρά ορισµένων κρατών, αντιβαίνει 
στις προαναφερθείσες αρχές απο-
τελώντας µεγάλο θέµα ανησυχίας, 
καθώς δηµιουργεί στρεβλές εντυ-
πώσεις στον καταναλωτή.

Η Ελλάδα, µαζί µε τα υπόλοιπα 
τέσσερα κράτη, προετοιµάζουν την 
αποστολή κοινού εγγράφου προς 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Επιτρο-
πής, µε σκοπό να ληφθούν επαρ-
κώς υπόψη οι ανωτέρω αρχές, κα-
τά την επεξεργασία της επικείµενης 
νοµοθετικής πρότασης για µια εναρ-

µονισµένη υποχρεωτική διατροφι-
κή επισήµανση των τροφίµων στο 
µπροστινό µέρος της συσκευασίας 
(Front of Pack Nutrition Labelling).

Για την Ελλάδα, είναι σηµαντικό 
το ενιαίο σχήµα να µην επιφέρει 
αδικαιολόγητη διάκριση των τρο-
φίµων, µε ενδεχόµενες αρνητικές 
επιπτώσεις στη διατροφική κατάτα-
ξη ορισµένων εµβληµατικών ελλη-
νικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, 
ελιές, φέτα, γιαούρτι, µέλι, κλπ). 

 Στόχος να υποστηριχθούν οι κα-
τωτέρω θεµελιώδεις αρχές:

Η αναγκαιότητα για διατρο-
φική εκπαίδευση, ώστε οι πολίτες 
να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Κάθε τρόφιµο θα πρέπει να ε-
ξετάζεται ως µέρος του ευρύτερου 
πλαισίου των καθηµερινών απαι-
τήσεων µιας υγιεινής διατροφής.  

Το εναρµονισµένο σχήµα της 
ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την ισορ-
ροπία όλων των οµάδων τροφίµων 
και να µη φέρει τεχνητό διαχωρι-
σµό «υγιεινών» και «ανθυγιεινών».

Το ενιαίο σχήµα της ΕΕ πρέπει 
να σέβεται τη διατροφική κουλτούρα 
και τις τυπικές δίαιτες κάθε κράτους 
και να µην εισάγει διακρίσεις εις βά-
ρος των παραδοσιακών τροφίµων. 

Εγένετο 
η Coffee Cold 
Brew Beer

H Coffee Island και η 
µπύρα «ΝΗΣΟΣ» 
δηµιουργούν τη νέα 
εµπειρία Coffee Cold Brew 
Beer, ένα καινοτόµο 
προϊόν που παντρεύει τα 
δύο δηµοφιλή ποτά τη 
µπύρα και τον καφέ. Το 
νέο προϊόν 
παρασκευάζεται στη 
µικροζυθοποιία της ΝΗΣΟΣ 
στην Τήνο, µε ντόπια 
καβουρδισµένη «µαύρη» 
βύνη κριθαριού και 
βρόµης, εξωτικό 
αρωµατικό λυκίσκο και 
χαρµάνι Arabica specialty 
coffee (κόκκους των 
µονοποικιλιών Obata 
Brazil και Castillo 
Colombia) που είναι 
καβουρδισµένο σε βαθµό 
medium-dark. Οι 
εµπνευστές του 
καινοτόµου προϊόντος 
Κ. Κωνσταντινόπουλος 
CEO Coffee Island και 
Α. Κουρής Ιδιοκτήτης και 
ιδρυτής της ΝΗΣΟΣ.

Κοινή θέση ότι ο κόσµος του κρασιού 
κοιτάζει τη Γαλλία ως σηµείο αναφοράς. 

Όχι σε διάκριση
Για την Ελλάδα, είναι 
σηµαντικό το ενιαίο 

σχήµα να µην επιφέρει 
αδικαιολόγητη διά-
κριση σε ελαιόλαδο, 
ελιές, φέτα, γιαούρτι

5
ΧΩΡΕΣ

KOINO METΩΠΟ 
ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΩΝ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΑ∆Α
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1
ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΕΕ

ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 2022
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Quasty Almonds

Με διαδρομή 50 ετών,
τώρα στη μεταποίηση 
τα αμύγδαλα Νέσσωνα 
Ποιοτικό και γευστικό προϊόν σημαίνει Quasty 
Almonds για τον δραστήριο γεωπόνο από τη Λάρισα 

Νέα προϊόντα 
Εκτός από τον βασικό 

κωδικό προϊόντος 
που είναι αµιγώς από 

καρπό αµυγδάλου, 
δηµιούργησε κι άλλες 
συνταγές σε συνερ-

γασία µε τεχνολόγους 
τροφίµων, προσθέ-
τοντας στο βούτυρο 
αµυγδάλου το µέλι 

και το κακάο

Η ψίχα αµυγδάλου βρίσκεται 
ήδη στα ράφια, αναµένεται 
η κυκλοφορία σε ρόφηµα 
αµυγδάλου και τυρί αµυγδάλου, 
ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει 
και το βούτυρο αµυγδάλου.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ο Γιώργος Αλεξανδρής µε ρί-
ζες στον Νέσσωνα της Λάρι-
σας και σπουδές γεωπόνου, 
αναζήτησε διαφυγή από την 
πώληση των αµυγδάλων σε 
χύδην µορφή. Παρά το γεγο-
νός ότι οι οικογένεια Αλεξαν-
δρή διατηρούσε στην ιδιοκτησία 
της δέντρα αρκετά χρόνια πριν, µόλις 
το 2021 µε δική του πρωτοβουλία εισήλθε στην 
τυποποίηση και διέθεσε στην αγορά για πρώτη 
φορά, επώνυµο συσκευασµένο προϊόν. 

«Αρκετά χρόνια πίσω,  πολύ συχνά πήγαινα µε 
τον παππού µου στο χωράφι. Μεγαλώνοντας κα-
τάλαβα ότι µου άρεσε αυτή η διαδικασία, άρχισα 
να ακολουθώ και τον πατέρα µου, λαµβάνοντας 
µέρος στις καλλιεργητικές φροντίδες, ενώ απο-
φάσισα να σπουδάσω γεωπόνος. Καθώς ολοκλή-
ρωνα τις σπουδές µου, σκέφτηκα να µετουσιώσω 
το πάθος µου για τη γη, σε κύρια επαγγελµατική 
µου απασχόληση», λέει ο νεαρός παραγωγός. 

Ασχολείται τα τελευταία τρία χρόνια 
µε την παραγωγή αµυγδάλου, ενώ 
τα πρώτα δείγµατα από µεταποίη-
ση του καρπού σε συσκευασµένο 
προϊόν κυκλοφόρησαν στις αρχές 
του 2021. «∆ηµιούργησα την οι-

κοτεχνία και άρχισα να συσκευά-
ζω το προϊόν που παράγω υπό την 

εµπορική ονοµασία Quasty Almonds». 
Ξεκίνησε πόρτα – πόρτα να επισκέπτε-

ται καταστήµατα λιανικής για να πουλήσει το 
προϊόν του. Στη συνέχεια, µέσω του προγράµµα-
τος εκπαίδευσης της Νέας Γεωργίας – Νέας Γε-
νιάς, έλαβε τις κατευθύνσεις εκείνες που τον ο-
δήγησαν να κάνει πράξη την ιδέα του. «Αγόρασα 
κάποια µηχανήµατα, µεταξύ των οποίων και ένα 
που παρασκευάζει το βούτυρο αµυγδάλου, που 
αποτελεί το νεότερο προϊόν µου. Εκτός από τον 
βασικό κωδικό αµιγώς από καρπό αµυγδάλου, 
δηµιούργησα κι άλλες συνταγές, προσθέτοντας 
στο βούτυρο αµυγδάλου το µέλι και το κακάο, ε-
νώ στο µέλλον θα παρουσιάσουµε και το τραγα-
νό αµυγδαλοβούτυρο µε κοµµάτια αµυγδάλου». 

Ο Γιώργος Αλεξανδρής, γεωπόνος από τον Νέσσωνα Λάρισας, έκανε το βήµα 
να καθετοποιήσει την παραγωγή αµυγδάλου, εισερχόµενος στη διάρκεια 
του 2021 και στη µεταποίηση και συσκευασία πλέον επώνυµου προϊόντος.

Γιώργος Αλεξανδρής 
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Στόχος του είναι να λανσάρει κά-
ποια στιγµή και ρόφηµα αµυγδά-
λου, κίνηση ωστόσο που ενέχει αρ-
κετές ιδιαιτερότητες καθότι όπως χα-
ρακτηριστικά λέει, επιθυµία του εί-
ναι τα προϊόντα που ο ίδιος παράγει 
να περιέχουν µόνο φυσικά συστατι-
κά και να βρίσκονται όσο το δυνα-
τόν πιο κοντά στην πρώτη ύλη που 
στην προκειµένη περίπτωση είναι 
το αµύγδαλο. «Επιθυµία µου είναι 
να δηµιουργήσω και τυρί αµυγδά-
λου, προϋπόθεση όµως γι’ αυτό α-
ποτελεί να έχω ήδη δηµιουργήσει 
το γάλα αµυγδάλου», λέει ο ίδιος.

Η συνολική καλλιέργεια ανέρχε-
ται στα 30 στρέµµατα και η οικογέ-
νεια Αλεξανδρή διατηρεί περίπου 
1.200 δέντρα. Τα µισά από αυτά έ-
χουν ηλικία άνω των 8 ετών και βρί-
σκονται σε πλήρη παραγωγική πε-
ρίοδο. Τα υπόλοιπα αποτελούν νε-
ότερες φυτεύσεις και δεν έχουν α-
κόµα ξεκινήσει να αποδίδουν καρ-
πό. «Τα παλαιότερα δέντρα ηλικί-
ας 8 ετών αποτελούν ανανέωση αυ-
τών του παππού µου. Προχωρήσα-
µε σταδιακά στην αντικατάσταση 
των δέντρων στα 15 από τα συνολι-

κά 30 στρέµµατα, ενώ τα υπόλοιπα 
15 στρέµµατα είναι ηλικίας µόλις ε-
νός έτους», εξηγεί ο κ. Αλεξανδρής. 

Πρώτες εξαγωγές στη Γαλλία
Οι στρεµµατικές αποδόσεις ανέρ-

χονται σε περίπου 350 κιλά αµυγδά-
λου ανά στρέµµα. Όραµά του εκτός 
από τη δηµιουργία της µεταποιητι-
κής µονάδας στον Νέσσωνα, είναι να 
ενισχύσει την παραγωγική του δυ-
ναµική µε επιπρόσθετο εξοπλισµό 
για να µπορεί να αυξήσει τις ποσό-
τητες προϊόντος που διαθέτει στην 
αγορά. Στόχος του είναι να επεκτα-
θεί στον εξαγωγικό τοµέα, έχοντας 
κάνει µία πρώτη «έξοδο» εκτός Ελ-
λάδας σε κατάστηµα delicatessen 
προϊόντων που βρίσκεται στη Γαλλία. 

Στις δυσκολίες του επαγγέλµα-
τος αναφέρει τα φαινόµενα παγε-
τού, καθώς όπως λέει χαρακτηριστι-
κά «είµαστε µία «ξεσκέπαστη» επι-
χείρηση». «Η φετινή χρονιά παρου-
σίασε κάποιους όψιµους παγετούς, 
γεγονός που µας στέρησε περίπου 
το 30% της σοδειάς. Ενώ περιµένα-
µε περίπου 12 κιλά  από το κάθε δέ-
ντρο, δεν θα υπερβούν τα 9 κιλά». 

Στα μελλοντικά σχέδια η παραγωγή 
ροφήματος και «τυριού» αμυγδάλου

ΝΕΣΣΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόδοση 350 κιλά καρπού ανά στρέµµα,
 ο καλλιεργητής αµυγδαλιών στους πρόποδες του 
Κισσάβου προχώρησε στην πλήρη αντικατάσταση 

των ποικιλιών δέντρων που φιλοξοξενούνται
 στα κτήµατα έκτασης 30 στρεµµάτων, προκειµένου 

να ενισχύσει την παραγωγική τους δυνατότητα.

Αποδόσεις 
Οι στρεµµατικές 

αποδόσεις ανέρχονται 
σε περίπου 350 κιλά 

αµυγδάλου ανά στρέµµα

ΝΕΣΣΩΝΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΔΕΛΤΑ
Νέος επικεφαλής 
δικτύου οργάνωσης
Καθήκοντα Operation Strategy & 
Transformation Director ανέλαβε 
στη ∆έλτα ο Αλέξανδρος 
Σκανδαλάκης, γνωστός manager 
και µε µακρά σταδιοδροµία σε 
µεγάλους πολυεθνικούς οµίλους. 
Ο κ. Σκανδαλάκης έχει διατελέσει 
διευθυντής του παγκόσµιου δικτύου 
παραγωγής και διάθεσης της Philip 
Morris International.

Ξάνθη
Ειδικός σύμβουλος 
για πρωτογενή
Με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Χρήστου Μέτιου, ο κτηνίατρος 
Μουσταφά Μουσταφά του 
Γκιοκσάλ από την Τόπειρο Ξάνθης 
ορίστηκε ειδικός σύµβουλος της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
Ο κ. Μουσταφά θα ασκεί τα 
καθήκοντα του συµβούλου µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα 
του πρωτογενούς τοµέα.

Brenthrust
Η Διαμαντοπούλου 
στο Advisory Board
Μέλος του Advisory Board του 
Ιδρύµατος Brenthrust ορίστηκε 
η πρόεδρος του ∆ΙΚΤΥΟΥ, Άννα 
∆ιαµαντοπουλου, από τον Ιδρυτή 
και Πάτρονα του Ιδρύµατος, 
Jonathan Oppenheimer, πρ. 
Πρόεδρο της De Beers και της 
Anglo American Corporation. 
Το Ίδρυµα Brenthrust, ένα από 
τα µεγαλύτερα στην Αφρική, από 
την Οικογένεια Oppenheimer.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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50% | 40% | 30%

60% | 50% | 40%

60% | 50% | 40%40%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
| 50% | 40%40%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
60% |

| 50%50% 45% | 35% | 25%

45% | 35% | 25%

35% | 25%25%

45% | 35% | 25%25%

35% | 25% | 15%

ΑΤΤΙΚΗ
∆υτική –Ανατολική
Πειραιάς & Νήσοι

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ
∆ΥΤΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
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Για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ

Τελικές πινελιές  
για τον αγροτικό 
Αναπτυξιακό Νόμο 
Ιδανικό για θερμοκήπια νέας γενιάς, μεγάλες φάρμες και 
επενδύσεις στα ορεινά, το καθεστώς της αγροδιατροφής

Οι επιλέξιµες µορφές φορέων που κα-
λύπτει ο Αναπτυξιακός Νόµος είναι:
1. Εµπορική εταιρεία.
2. Συνεταιρισµός.
3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις.
4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισµοί.
5. Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
6. Αγροτικές εταιρικές συµπράξεις του 
Ν. 4384/2016.
7. ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.
8. Οι ατοµικές επιχειρήσεις µόνο στο 
καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογε-
νής παραγωγή και µεταποίηση γε-
ωργικών προϊόντων-αλιεία και υδα-
τοκαλλιέργεια» µε ανώτατο επιλέξι-
µο κόστος τις 200.000 ευρώ.
9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση ε-
ταιρείες, µε την προϋπόθεση να έ-
χουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
δηµοσιότητας πριν από την υποβολή 
της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
 Μεγάλες επιχειρήσεις 1 εκατ. ευρώ.
 Μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ.
 Μικρές επιχειρήσεις 250.000 ευρώ.
 Πολύ µικρές επιχειρήσεις. 100.000 

ευρώ.
 Κοιν. Σ. Επ., Αγροτικούς και Αστι-

κούς Συνεταιρισµούς, Οµάδες και Ορ-
γανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Ε-
ταιρικές Συµπράξεις, 50.000 ευρώ. 

Επιλέξιμοι 
δικαιούχοι1

Ενισχύονται εκµεταλλεύσεις όλων 
των τύπων και παραγωγικών συστη-
µάτων φυτικής παραγωγής, όπως:
1. Συµβατική, πιστοποιηµένη ολο-
κληρωµένη, βιολογική, κ.λπ.
2. Υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκή-
πια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιτα-
ριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυ-
οκήπια κ.α.).

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τις επεν-
δύσεις σε θερµοκήπια οι δαπάνες 
για την κατασκευή, την επέκταση 
και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών 
και βοηθητικών εγκαταστάσεων των 
κτιρίων, οι δαπάνες µπορούν να υ-
περβαίνουν το σαράντα 45% του συ-
νόλου των ενισχυόµενων δαπανών 
περιφερειακού χαρακτήρα και να 
φτάνουν έως το 60%. 

Σηµειώνεται ότι όσα επενδυτικά 
σχέδια υπαχθούν στον Αναπτυξιακό 
Νόµο προφανώς δεν µπορούν να χρη-
µατοδοτηθούν και άπο άλλες πηγές 
όπως είναι για παράδειγµα τα Σχέδια 
Βελτίωσης ή το Ταµείο Ανάκαµψης 
(κανόνας διπλής χρηµατοδότησης). 

Φυτική 
παραγωγή 2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ερχόµενη εβδοµάδα κάνει πρεµιέρα ο Α-
ναπτυξιακός Νόµος 4887/2022, µετά την έκδο-
ση της υπουργικής απόφασης που προσδιορί-
ζει τους όρους για το καθεστώς «Μεταποίηση-
Εφοδιαστική Αλυσίδα», ενώ αναµένεται πλέ-
ον να ακολουθήσει η σχετική απόφαση για το 
καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παρα-
γωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων-
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια». Κατά πάσα πι-
θανότητα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
θα επιλέξει την προκήρυξη του συγκεκριµέ-
νου καθεστώτος (Αγροδιατροφή) ύψους 150 ε-
κατ. ευρώ µετά το πέρας των καλοκαιρινών δι-
ακοπών, δηλαδή τέλη Αυγούστου µε αρχές Σε-
πτεµβρίου. Σηµειώνεται εδώ πως το ποσό των 
150 εκατ. ευρώ αναµένεται να µοιραστεί ανά-
µεσα στις ενισχύσεις µε τη µορφή επιχορήγη-
σης και στις ενισχύσεις µε τη µορφή φοροα-
παλλαγής, leasing και επιδότησης του κόστους 

της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης. 

Ειδικότερα αναφο-
ρικά µε το καθεστώς 
της αγροδιατροφής, 
πρόκειται για ένα πρό-
γραµµα ενίσχυσης νέ-
ων επιχειρήσεων και 
επαγγελµατιών που 
επιθυµούν και έχουν 
τη δυναµική να δρα-
στηριοποιηθούν στον 
πρωτογενή τοµέα. Α-
παραίτητη προϋπόθε-
ση είναι η κατάθεση ε-

λάχιστου ύψους προϋπολογισµού του επεν-
δυτικού σχεδίου, τουλάχιστον 100.000 ευρώ, 
γεγονός που απαιτεί και την ύπαρξη ιδίων κε-
φαλαίων από τον επενδυτή στο 50-60% του 
συνολικού budget. Τα κυριότερα σηµεία του 
αναπτυξιακού για την αγροδιατροφή είναι:

Επιλέξιµες δαπάνες προς ενίσχυση 
 Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών ε-

γκαταστάσεων, διαρρύθµιση υφιστάµενων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων.

 Η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 Η προµήθεια νέου εξοπλισµού παραγωγής 

και βοηθητικού εξοπλισµού (τρακτέρ, παρελ-

κόµενα, ράφια, συστήµατα κλιµατισµού, ψύ-
ξης, θέρµανσης, αρδευτικά συστήµατα, σωλη-
νώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).

 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισµού (ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλι-
σµός κ.ά.).

 Η προµήθεια µεταφορικών µέσων εντός 
της µονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).

 Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητι-
κού (δαπάνες λογισµικού, συστηµάτων ποιό-
τητας, συστηµάτων οργάνωσης της εταιρείας, 
δαπάνες µεταφοράς τεχνολογίας).

 Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξο-
πλισµό) από µονάδες που έχουν διακόψει τη 
λειτουργία τους.

 Η µισθοδοσία νέου προσωπικού.
 ∆απάνες για Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 

σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
 ∆απάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες 

και υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επι-
χειρήσεις.

 ∆απάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.

 ∆απάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης.
 ∆απάνες για  Συµπαραγωγή Ενέργειας Υ-

ψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ.
 Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες 

Πηγές.
 ∆απάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών 

Συστηµάτων Τηλεθέρµανσης και Τηλεψύξης.
 ∆απάνες για Αποκατάσταση  Μολυσµέ-

νων Χώρων.
 ∆απάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρη-

σιµοποίηση Αποβλήτων.
 ∆απάνες για Επαγγελµατική Κατάρτιση.
 ∆απάνες για Συµµετοχή Μικροµεσαίων Ε-

πιχειρήσεων σε Εµπορικές Εκθέσεις.

Αξιολόγηση αιτήσεων 
Στον Αναπτυξιακό Νόµο εισάγονται βελτι-

ωµένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγη-
σης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιο-
λόγηση 45 ηµερών από τη λήξη του καθεστώ-
τος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγη-
σης ή 30  ηµερών για τις περιπτώσεις της ά-
µεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η δι-
άρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυ-
τά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο 
ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – 
Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει 
τον έλεγχο εντός 8 ηµερών.

Αξιολόγηση
Προβλέπεται χρόνος 

45 ηµερών από τη λήξη 
του καθεστώτος για 

συγκριτική αξιολόγηση 
ή 30 ηµέρες για άµεση 

αξιολόγηση
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100.000 - 200.000

75

50.000

      Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

    

ΣΤΑΒΛΟΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2022

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

75 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΡΑΚΤΕΡ    ΤΡΑΚΤΕΡ    ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΣΤΑΒΛΟΙ

1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

3

2

4
ΑΠΟ

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέ-
ρεια έχουν ως εξής:
 Αττική: 15-25%
 Νότιο Αιγαίο: 30%
 Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια 

Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννη-
σος: 40%
 Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδο-

νία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ή-
πειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 50%
Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι µέ-
γιστες εντάσεις ενίσχυσης µπορούν 
να αυξηθούν κατά 10% για επενδύ-
σεις που πραγµατοποιούνται από µε-
σαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για 
επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων, ε-
φόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 
50 εκατ. ευρώ. Eφαρµόζεται επιπλέ-
ον προσαύξηση 10% σε περιοχές όπως 
προσδιορίζονται στα Εδαφικά Σχέδια 
∆ίκαιης Μετάβασης (ΕΣ∆ΙΜ) και περι-
λαµβάνουν την Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας, περιοχές της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου (∆ήµοι Μεγαλόπο-
λης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας), 
τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ποσοστά 
ενίσχυσης5

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ί-
δρυση νέων, εκσυγχρονισµό υφι-
στάµενων εγκαταστάσεων όπως αυ-
τές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 
(ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν εν-
δεικτικά σε:
1. Βοοτροφικές µονάδες,
2. Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες,
3. Χοιροτροφικές µονάδες,
4. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων 
ζώων, µονάδες εκτροφής θηραµά-
των και θηραµατικών ειδών µονά-
δες εκτροφής σαλιγκαριών,
5. Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγω-
γής µελιού, κεριού µελισσών και λοι-
πών προϊόντων κυψέλης,
6. Πτηνοτροφικές µονάδες, συµβα-
τικές εκτροφές πουλερικών, πλην 
στρουθοκαµήλων, για παραγωγή αυ-
γών ή κρέατος, για εκσυγχρονισµό 
υφιστάµενων µονάδων
7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή 
και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγ-
χρονισµό υφιστάµενων µονάδων. Ε-
πίσης υπάγεται η ίδρυση νέων µονά-
δων, µόνο όµως στο πλαίσιο καθετο-
ποίησης υφιστάµενων πτηνοτροφίων.

Ζωική 
παραγωγή3

Επιδοτείται η ίδρυση, κατασκευή και ε-
πέκταση των µονάδων µεταποίησης του 
αγροτικού τοµέα στους εξής κλάδους: 
1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφα-
γεία, µονάδες παραγωγής κρεατο-σκευ-
ασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέ-
ας, κ.α)
2. Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλα-
κτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων).
3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυ-
γών, παραγωγή νέων προϊόντων). Λοι-
πά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία 
– σαλιγκάρια).
4. Ζωοτροφές
5. ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξή-
ρανση δηµητριακών, επεξεργασία για πα-
ραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).
6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ρα-
φιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, 
µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών).
7. Οίνος.
8. Οπωροκηπευτικά.
9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, α-
πό φρούτα και άλλες γεωργικές πρώ-
τες ύλες).
10. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυ-
τά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων.
12. Επεξεργασία λιναριού και βιοµηχα-
νικής κάνναβης.
13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργα-
στου φελλού και απορριµµάτων αυτού.
14. Εκκοκκιστήρια βάµβακος.

Έιδη, ένταση και
ποσά ενίσχυσης
1. Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος 
αγροδιατροφής ενισχύονται µε τα κίνη-
τρα της επιχορήγησης, της φορολογικής 
απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδο-
τικής µίσθωσης (leasing) και της επιδότη-
σης του κόστους της δηµιουργούµενης α-
πασχόλησης. Για τις µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαµβάνει τα 
ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξι-
µες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χο-
ρηγούνται µε βάση τα ανώτατα όρια εντά-
σεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύ-
σεων ως εξής:
α. Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρή-
σεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα εί-
δη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χο-
ρηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρ-
τη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνη-
τρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% 
του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτι-
κά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επι-
χορήγησης χορηγείται στο 100% του ανώ-
τατου ορίου, εκτός της περ. γ΄ αυτού που 
χορηγείται στο 90%.
β. Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, 
τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο 80% 
του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά 
σχέδια της παρ. 3, τα ανωτέρω κίνητρα χο-
ρηγούνται στο 100% του ανώτατου ορίου.
3. Αυξηµένα ποσοστά ενισχύσεων σύµφω-
να µε την παρ. 2 χορηγούνται για τα επεν-
δυτικά σχέδια που:
α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. ορεινές περιοχές, εκτός των δηµοτικών 
ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεο-
δοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 
έως 30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα,
αγ. νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 
κατοίκων, και
αδ. Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Πε-
ριοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα 
(Ε.Π.) εξαιρουµένων των Επιχειρηµατικών 
Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης 
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύ-
λακες Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριο-
τήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωµένους Υ-
ποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµα-
τικών ∆ραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.∆.), εφό-
σον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή ε-
πέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυ-
όµενης επιχείρησης,
αε. που έχουν πληγεί από φυσικές κατα-
στροφές, σύµφωνα µε απόφαση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
β. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιοµηχα-
νικών µονάδων, που έχουν παύσει τη λει-
τουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλι-
σµού της βιοµηχανικής µονάδας, η οποία 
πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύ-
πτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυ-
όµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµέ-
να ως διατηρητέα.

Μεταποίηση 
και εμπορία4
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Με νοµοθετική διάταξη του υπουργείου Οικο-
νοµικών, παρατείνεται η προθεσµία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγού-
στου. Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα υποβολής των δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων ξεκίνησε 
να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022 και πριν 
το τέλος της εβδοµάδας είχε υποβληθεί το 81% 
των φορολογικών δηλώσεων, η χρονική αυτή 

παράταση κρίθηκε επιβεβληµένη λόγω των ιδι-
αίτερων συνθηκών που επικρατούν, για να διευ-
κολυνθούν οι φορολογούµενοι πολίτες, οι λο-
γιστές και οι φοροτεχνικοί. Επισηµαίνεται ότι οι 
δύο πρώτες µηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγού-
στου) του οφειλόµενου φόρου θα πρέπει να κα-
ταβληθούν µέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Σε κοινή τους δήλωση ο υπουργός Οικονοµι-
κών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Φορολο-

γικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιουσίας Απ. Βε-
συρόπουλος ανέφερουν ότι: «Η Κυβέρνηση, έ-
χοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι πολίτες αλλά και του αυξηµέ-
νου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτε-
χνικών λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί 
την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες πλατφόρµες 
ενισχύσεων, προχωρά σε παράταση της προθε-
σµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων».

Παράταση έως 30 Αυγούστου για φορολογικές δηλώσεις

Η κάλυψη θέσεων 
με μετακλητούς 
εργάτες γης έπρεπε 
να έχει γίνει «χθες», 
λένε απηυδισμένοι 
οι αγρότες που δεν 
καλύπτονται από 
τις υποσχέσεις των 
αρμόδιων υπουργών 
για επεναξέταση 
από μηδενική βάση

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη σκόπελο της γραφειοκρατίας, των χρονο-
βόρων διαδικασιών και των αδυναµιών του 
θεσµικού πλαισίου σκοντάφτει η αντιµετώ-
πιση του ζητήµατος των εργατών γης «δένο-
ντας» τα χέρια των αγροτών και …ναρκοθε-
τώντας την έναρξη της νέας καλλιεργητικής 
περιόδου. Την ίδια, ώρα και ενόσω οι ανά-
γκες σε εργατικό δυναµικό δεν µπορούν να 
περιµένουν, ο αρµόδιος υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης, υπό-
σχεται επανεξέταση το όλου πλαισίου εντός 
του 2022 από µηδενική βάση, µε απλοποι-
ηµένες διαδικασίες εισόδου.

Το µόνο «παρήγορο», για εκείνους που έ-
χουν καταφέρει να ρυθµίσουν κάποια ζητή-
µατα µε περιφέρειες, προξενεία κλπ., είναι η 
τροπολογία που ενέκρινε προ ηµερών η Βου-
λή, η οποία δίνει τη δυνατότητα παράτασης 
90 ηµερών στην άδεια εργατών γης που α-
πασχολούνται προσωρινά µε ένα απλό υπη-
ρεσιακό σηµείωµα από την κατά τόπο ∆ιεύ-
θυνση της Ελληνικής Αστυνοµίας. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε διευκρινήσεις που καταθέτει η 
∆ιεπαγγελµατική Πυρηνοκάρπων, η αίτη-
ση έκδοσης του σηµειώµατος θα πρέπει να 
προηγείται 10 ηµερών από τη λήξη της αρ-
χικής περιόδου ισχύος της άδειας διαµονής.

Ήδη οι αγρότες της Κρήτης εκπέµπουν εκ 
νέου σήµα κινδύνου και σε επιστολή του, ο 
Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ε-
πισηµαίνει για πολλοστή φορά την παθογέ-
νεια του συστήµατος για τη µετάκληση εργα-
τικού δυναµικού. Όπως τονίζουν τα αιτήµα-
τα για την αύξηση των εγκεκριµένων θέσε-

ων εργασίας που έχουν σταλεί από τις Περι-
φέρειες εδώ και µήνες, παραµένουν ακόµα 
εκτός των προτεραιοτήτων κι αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να ξεκινήσει κα-
µία διαδικασία µετάκλησης εργατών γης.

Επίσης, θεωρούν επιτακτική ανάγκη την ε-
πικαιροποίηση των ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπι-
νης Εργασίας) ανά καλλιέργεια, καθώς οι ση-
µερινή λίστα απέχει κατά πολύ από τις πραγ-
µατικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό. 

Στην επιστολή προς τους υπουργούς (Χα-
τζηγάκη, Μηταράκη, ∆ένδια, Πλακιωτάκη, 
Γεωργιάδη, Γεωργαντά) τονίζονται τα εξής:

Η ασφαλιστική εισφορά στην Εξαρτηµέ-

νη Εργασία (1+1 έτος) παραµένει ακόµα στο 
ΙΚΑ, λειτουργώντας ως ανασταλτικός παρά-
γοντας για τους αγρότες - εργοδότες να προ-
βούν σε µετάκληση εργατών γης, λόγω του 
αυξηµένου µισθολογικού κόστους.

Η κατά παρέκκλιση µετάκληση εργατών 
γης µέσω πλατφόρµας gov.gr έχει σηµαντι-
κές ελλείψεις για την ορθή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Η πλατφόρµα gov.gr επιβάλλει 
την υποχρεωτική συµπλήρωση του Σηµείου 
Εισόδου στην χώρα µας και οι διαθέσιµες ε-
πιλογές αναφέρουν µόνο τα χερσαία σύνο-
ρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να προστεθούν 
ως σηµεία εισόδου τα αεροδρόµια και τα λι-

Οι ανάγκες εργα-
τών γης στη χώρα 
µας ξεπερνούν τις 
50.000 και δεν 
αρκούν οι 20.000 
που προβλέπει 
ο νόµος. 

Μισή δουλειά με εργάτες γης
Δεν φτάνουν 
οι 90 μέρες για 
να βρεθούν χέρια 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

20.000

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 > 50.000

Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ

ΜΗΝΕΣ9
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Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 18 Ιουλίου κανονι-
σµό για την προσωρινή ελευθέρωση του εµπο-
ρίου για επτά γεωργικά προϊόντα από τη Μολ-
δαβία που δεν έχουν ήδη ελευθερωθεί πλήρως: 
ντοµάτες, σκόρδα, επιτραπέζια σταφύλια, µήλα, 
κεράσια, δαµάσκηνα και χυµοί σταφυλιών. Αυ-
τό σηµαίνει ότι, για περίοδο ενός έτους, η Μολ-
δαβία µπορεί τουλάχιστον να διπλασιάσει τις ε-
ξαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ χωρίς 

δασµούς. Τα προσωρινά µέτρα θα ανακατευθύ-
νουν τις εξαγωγές αυτές προς την ΕΕ.

«∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε τις επιπτώ-
σεις του επιθετικού πολέµου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας στη Μολδαβία. Με την άρση των δα-
σµών για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα που 
δεν έχουν ήδη ελευθερωθεί πλήρως, η Μολδαβία 
µπορεί πλέον να εξάγει στην ΕΕ τουλάχιστον δι-
πλάσια ποσότητα από τα εν λόγω προϊόντα χωρίς 

δασµούς. Με τα εν λόγω έκτακτα µέτρα, η ΕΕ εµ-
βαθύνει τις εµπορικές της σχέσεις µε τη Μολδα-
βία και στέκεται στο πλευρό της», δήλωσε ο Jozef 
Síkela υπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου της 
Τσεχίας. Ο πόλεµος της Ρωσίας κατά της Ουκρα-
νίας επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της Μολ-
δαβίας να συναλλάσσεται µε τον υπόλοιπο κό-
σµο, καθώς έχει χάσει την πρόσβαση στις αγορές 
της στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Άνευ δασμών 7 αγροτικά προϊόντα από Μολδαβία στην ΕΕ

µάνια, ανεξάρτητα αν δεν είναι απαραίτητη 
η θεώρηση εισόδου για την συγκριµένη δι-
αδικασία. Η παραπάνω διαδικασία χρησιµο-
ποιείται πλέον και για την διαδικασία έκδο-
σης προσωρινής άδειας εργασίας στους πα-
ράτυπα διαµένοντες στην Ελλάδα. Και σε αυ-
τή την περίπτωση δεν υπάρχει διαθέσιµη επι-
λογή στην πλατφόρµα gov.gr ως σηµείο ει-
σόδου στην Ελλάδα.

Η µετάκληση εργατών γης για εποχική 
εργασία 9 µηνών (ανά έτος, έως 5 έτη) προ-
ϋποθέτει στα απαραίτητα δικαιολογητικά την 
επικύρωση του πιστοποιητικού οικογενεια-
κής κατάστασης από τις ελληνικές προξενι-
κές αρχές, στην χώρα προέλευσης του ενδια-
φερόµενων εργατών γης. Σήµερα, τα ραντε-
βού στις προξενικές αρχές γι’ αυτό τον σκοπό, 
προγραµµατίζονται έπειτα από 2 µήνες. Επει-
δή η ενέργεια αυτή απαιτείται για να ξεκινή-
σει η αξιολόγηση του φακέλου στην Ελλάδα, 
είναι σηµαντικό να αρθεί η υποχρεωτικότη-
τα αυτού του εγγράφου στα δικαιολογητικά. 

Επιπροσθέτως, στη διαδικασία µετάκλη-
σης για 9 µήνες , πρέπει να τροποποιηθεί η 
υποχρεωτική αποχώρηση κάθε εργάτη γης 
για 3 µήνες ανά έτος. Είναι αδύνατον να ε-
φαρµοστεί στην πράξη.

Σύνδεση εργατών
γης µε ΟΣ∆Ε

Οι θέσεις εργασίας (ανά 
Περιφέρεια) στον 
πρωτογενή τοµέα 
ορίζονται ανά διετία και 
είναι αδιανόητο να µην 
συνδέονται µε τις 
δηλώσεις καλλιέργειας 
(ΟΣ∆Ε), όπου φαίνονται 
ξεκάθαρα οι ανάγκες σε 
εργατικό προσωπικό, 
τονίζουν οι Κρητικοί. 
Επίσης πρέπει να 
αντιµετωπιστούν:

Η λήψη βιοµετρικών 
δεδοµένων από τις 
ελληνικές προξενικές 
αρχές. 

Για τις ώρες που δεν 
διαθέτουν ελληνικές 
προξενικές αρχές είναι 
αναγκαίο η συνεργασία 
µε Εξωτερικό Πάροχο.

Με καλή ροή, ως προς τη ζήτηση από 
την αγορά, και τιµή που «παίζει» στα 18 
λεπτά το «κεφάλι», για την πρώτη ποιο-
τική κατηγορία, άνοιξε η φετινή εµπο-
ρική περίοδος για το φηµισµένο σκόρ-
δο του Πλατύκαµπου.

«Σε αυτά τα επίπεδα τιµών, είµαστε ο-
ριακά πάνω από το κοστολόγιο», περι-
γράφει στην Agrenda ο Γιάννης Κουκού-
τσης, πρόεδρος του τοπικού Α.Σ. Πλα-
τυκάµπου, που διαθέτει και οµάδα 12 
παραγωγών, µε περίπου 250 στρέµµα-
τα καλλιέργειας σκόρδου, η οποία έχει, 
ήδη, κατοχυρώσει το προϊόν και µε την 
επωνυµία «Entopio». Η καλλιέργεια, η 
οποία στην ευρύτερη περιοχή, καλύπτει 
περισσότερα από 1.200 στρέµµατα, εξε-
λίχθηκε φέτος χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
µατα, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκοµιδή 
και διαλογή της παραγωγής και ξεκίνη-
σε πλέον και η περίοδος της εµπορίας.

«Στην πρώτη κατηγορία, η τιµή δι-
αµορφώνεται στα 18 λεπτά το κεφά-
λι, στη δεύτερη είναι γύρω στα 14 λε-
πτά και στην τρίτη µιλάµε για περίπου 
10 λεπτά το κεφάλι. Με δεδοµένο, ό-
µως, ότι το κοστολόγιο έχει φτάσει πλέ-
ον στα 1.200 ευρώ το στρέµµα, από τα 
1.000 ευρώ το στρέµµα πριν ένα χρό-
νο, το κέρδος που µένει είναι δυσανά-
λογο του ρίσκου το οποίο αναλαµβά-
νει ο παραγωγός για να καλλιεργήσει 
το προϊόν, αφού θα του µείνουν στην 
τσέπη περί τα 200 ευρώ το στρέµµα, µε 

βάση τις φετινές αποδόσεις. Για αυτό 
και λέω ότι είµαστε οριακά» εξηγεί ο 
πρόεδρος της δυναµικής οργάνωσης, 
διευκρινίζοντας πως τουλάχιστον στα 
µέλη της οµάδας παραγωγών του Α.Σ. 
Πλατύκαµπου, η απόδοση κυµάνθηκε 
από 800 έως και 1.000 κιλών το στρέµ-
µα. Αναλύοντας τα κόστη παραγωγής, 
ο συνοµιλητής µας, εστιάζει και στα δυ-
σεύρετα εργατικά χέρια, για τα οποία το 
µεροκάµατο είναι στα 5 ευρώ την ώρα.

Σχέδια για εκµηχάνιση 
Για το λόγο αυτό, η οµάδα παραγω-

γών του Α.Σ. Πλατύκαµπου σχεδιάζει 
να προχωρήσει σε εκµηχάνιση της καλ-
λιέργειας, αξιοποιώντας κάποιο από τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία του Ταµείου 
Ανάκαµψης. «Θέλουµε να αγοράσου-
µε σχετικό εξοπλισµό, που υπάρχει ή-
δη στο εξωτερικό, για τη µηχανική σπο-
ρά και την εξαγωγή σκόρδου από το έ-
δαφος, αλλά και να αποκτήσουµε δι-
κό µας διαλογητήριο και συσκευαστή-
ριο, προκειµένου να βγούµε στην αγο-
ρά και µε δική µας ετικέτα», αποκαλύ-
πτει ο Γιάννης Κουκούτσης, εκτιµώντας 
ότι «το ύψος της επένδυσης θα υπερβεί 
κατά πολύ το 1 εκατ. ευρώ, καθώς σχε-
διάζουµε να εντάξουµε στο φάκελο και 
την κατασκευή σιλό συγκέντρωσης σι-
τηρών, δυναµικότητας 10.000 τόνων, 
καθώς αναπτύσσουµε δραστηριότητα 
και σε αυτό το κοµµάτι».        Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Υψηλά κόστη
Το κοστολόγιο 

έχει φθάσει στα 
1.200 ευρώ το 
στρέµµα λέει ο 

πρόεδρος του Α.Σ 
Πλατυκάµπου και 

το κέρδος που 
του µένει στην 

τσέπη είναι περί 
τα 200 ευρώ 
το στρέµµα µε 

βάση τις φετινές 
αποδόσεις

Με ζήτηση στα 18 λεπτά το κεφάλι κινείται 
η καλή ποιότητα στα σκόρδα Πλατυκάμπου
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Μουρμούρα 
συνδικαλιστών  
για κωλυσιεργία 
Μπαγινέτα στο 
εξοδολόγιο 
Σε µια περίεργη αντιπαράθεση βρέθηκαν 
τις τελευταίες ηµέρες η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων µε τον εκτελούντα χρέη 
Υπηρεσιακού Γραµµατέα Κ. Μπαγινέτα, 
στον οποίο οι συνδικαλιστές χρεώνουν 
αδυναµία να υπογράψει έστω και µια από 
τις προτάσεις των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
για τις απαιτούµενες δεσµεύσεις 
πιστώσεων µε αποτέλεσµα όλες οι 
αναγκαίες δαπάνες, ακόµα και τα 
στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα των 
Υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να βρίσκονται στον αέρα. 
Μάλιστα, η ΠΟΓΕ∆Υ κάνει λόγο για 
«διατάραξη της απρόσκοπτης και 
εύρυθµης λειτουργίας όλων των 
Υπηρεσιών του υπουργείου σε µια κρίσιµη 
περίοδο για την αγροτική παραγωγή και 
ανάπτυξη της χώρας» και καλεί τον 
υπουργό να επιληφθεί του θέµατος. 
Την ανακοίνωση της ΠΟΓΕ∆Υ φαίνεται 
πως ακολούθησαν δηλώσεις και 
διαβεβαιώσεις «υπευθύνου» του γραφείου 
του κ. Μπαγινέτα «ότι δεν ισχύουν τα όσα 
γράφει η ΠΟΓΕ∆Υ στην ανακοίνωσή της» 
σχετικά µε την κωλυσιεργία του 
εκτελούντος χρέη Υπηρεσιακού 
Γραµµατέα, µε την Οµοσπονδία να απαντά 
εκ νέου κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια, 
που είναι δύσκολο να κρυφτεί. 
Όπως αναφέρει η ΠΟΓΕ∆Υ: «Κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί εύκολα να 
διαπιστώσει στη ∆ιαύγεια πόσες 
δεσµεύσεις πίστωσης για πραγµατοποίηση 
δαπανών από τις Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ 
έχουν αναρτηθεί τις τελευταίες 
εβδοµάδες. Παροτρύνουµε τον υπουργό 
να αναζητήσει και την αλληλογραφία του 
εκτελούντος χρέη Υπηρεσιακού 
Γραµµατέα µε τις οικονοµικές Υπηρεσίες 
(επί του θέµατος) για να διαπιστώσει ποιος 
κωλυσιεργεί και ποιος οδηγεί το 
υπουργείο σε αδυναµία λειτουργίας» και 
καταλήγει ότι «Συµπτωµατικά, µετά την 
παρέµβασή µας αναρτήθηκαν µετά από 
καιρό οι πρώτες δεσµεύσεις. Φαίνεται ότι 
η «θαλασσοταραχή» που προκλήθηκε 
οδηγεί σε µια καλή αρχή».

Μια αδύναμη ομάδα κρούσης 
κόντρα σε μεγάλες εργολαβίες 
Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το γενναίο εγχείρημα Γεωργαντά

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οι προθέσεις που εκφράζει σ’ αυτή τη φάση 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στα θέµατα που σχετίζονται 
µε τη βελτίωση των συνθηκών στον αγρο-
τικό χώρο είναι ρεαλιστικές και κινούνται 
προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, η… ο-
µάδα κρούσης που έχει στη διάθεσή της (δε-
δοµένης της διάλυσης της δηµόσιας διοίκη-
σης) δεν πείθει και τα χρονικά περιθώρια γί-
νονται όλο και πιο στενά.

Το εξής ένα θέµα στο οποίο έχει βάλει «ό-
λα τα αυγά του» ο υπουργός Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, δηλαδή η αλλαγή σελίδας στη δια-
χείριση των κοινοτικών ενισχύσεων µε την 
αποµάκρυνση των εργολάβων, όχι µόνο α-
πό τις πληροφοριακά συστήµατα, (όπως πολ-
λοί πιστεύουν) αλλά και από την ουσία υλο-
ποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και 
τον σχεδιασµό τον κοινοτικών προγραµµά-
των, κινδυνεύει να µείνει γράµµα κενό, κα-
θώς η διαπλοκή έχει γιγαντώσει και οι κίν-
δυνοι παραµένουν µεγάλοι. 

Πολλοί λίγοι αντιλαµβάνονται τη γενναι-
ότητα που χαρακτηρίζει τις µέχρι σήµερα ε-
πιλογές Γεωργαντά επί του θέµατος, όπως 
λίγοι είναι και αυτοί που καταλαβαίνουν 
τι σηµαίνει για τις εξελίξεις στον αγροτικό 
χώρο η µετάβαση των δεδοµένων του ΟΣ-
∆Ε στο gov.gr, η αποµάκρυνση από τον Ο-

ΠΕΚΕΠΕ µιας σειράς στελεχών διασυνδεδε-
µένων µε το payroll του εργολάβου, η δηµι-
ουργία προϋποθέσεων επαναφοράς της ευ-
θύνης προετοιµασίας των πολιτικών από τις 
θεσµοθετηµένες αρχές, όπως και η αποκα-
τάσταση της ελεύθερης δράσης στους συνε-
ταιρισµούς και στα κορυφαία όργανα εκπρο-
σώπησης του αγροτικού χώρου. 

Αν έχει χαθεί σήµερα ο συνεκτικός κρίκος 
που ένωνε τους αγρότες, είναι γιατί, το «αστι-
κό σύστηµα εξουσίας» βρήκε τον τρόπο να 
υπονοµεύσει τις δοµές που κρατούσαν ζω-
ντανή την αλληλέγγυα σχέση µεταξύ των α-
γροτών, περιφρουρώντας  κατά κάποιο τρό-
πο το αγροτικό επάγγελµα και τη συµµετο-
χή των παραγωγών στην υπεραξία του προ-
ϊόντος που φθάνει στην αγορά. Σήµερα, η 
σπατάλη πόρων (κυρίως της ΚΑΠ) προς ε-
ξωγεωργικά κέντρα και δραστηριότητες, ό-

πως επίσης και η µεταφορά πολύ µεγάλου 
µέρους της υπεραξίας των προϊόντων, σε ε-
κτός πρωτογενούς τοµέα «κρίκων» της αλυ-
σίδας αξίας, έχει κάνει τη δουλειά των αγρο-
τών πολύ δύσκολη. 

Αυτό τον σχεδιασµό εξυπηρετούσε µε τον 
καλύτερο τρόπο το «διαχειριστικό κέντρο» 
συµφερόντων που είχε στηθεί στα πέριξ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και µε επίκεντρο την διαχείριση 
του ΟΣ∆Ε. Το πως θα µπορέσει ο υπουργός, 
Γιώργος Γεωργαντάς, να αποδυναµώσει και 
να αποµακρύνει τελικά από τα διαδραµατι-
ζόµενα στον αγροτικό χώρο, αυτό το κέντρο, 
είναι κάτι που δεν έχει µέχρι σήµερα απα-
ντηθεί πειστικά. 

Βεβαίως, το πρώτο βήµα έχει γίνει, καθώς η 
µεταφορά των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµό-
σιο ψηφιακό νέφος (gov.gr) συνιστά µεγάλη 
κατάκτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των 
φετινών δηλώσεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης 2022) αποτελεί το επισφράγισµα αυτής 
της επιλογής. Όµως αυτό αποτελεί µόνο την 
αρχή. Ακόµα και µέσα στο υπουργείο Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης, ορισµένοι εκ των επιτε-
λών δεν είδαν µε καλό µάτι την µεταφορά δε-
δοµένων των αγροτών… στο δικό τους σπίτι.

Θα χρειασθεί να γίνει ακόµα πολύ δου-
λειά, προκειµένου το ΟΣ∆Ε να πάρει το δρό-
µο του TAXIS και οι κοινοτικές ενισχύσεις 
να κατανέµονται ακριβοδίκαια και να φθά-
νουν στους πραγµατικά δικαιούχους, υπη-
ρέτες της αγροτικής παραγωγής.   

Τελευταίες ΟΣ∆οµαχίες 
πριν έρθει ο TAXIάρχης
Θα χρειασθεί να γίνει ακόµα 

πολλή δουλειά προκειµένου το 
ΟΣ∆Ε να πάρει το δρόµο TAXIS 

και οι ενισχύσεις να κατανέµονται 
στους υπηρέτες της παραγωγής 
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Η καθυστέρηση της έκδοσης της ΚΥΑ 
προκαλεί ήδη σοβαρές ελλείψεις λιπασµάτων 
στην αγορά, αναφέρει ο ΣΠΕΛ στην επιστολή 
που έστειλε προς την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τον 
πρωθυπουργό. «Θα δυσκολέψει σηµαντικά 
τους Έλληνες αγρότες και θα επιφέρει 
σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις µε όρους 
ποιότητας και ποσότητας στην αγροτική 
παραγωγή, προκαλώντας εν τέλει ζηµία στην 

εθνική οικονοµία» υποστηρίζει ο Σύνδεσµος 
που εκπροσωπεί 65 εταιρείες καλύπτοντας 
µερίδιο 85% επί των λιπασµάτων που 
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. «Σε µια 
τόσο δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο των 
λιπασµάτων και γενικά για την ελληνική 
γεωργία, πραγµατικά δεν κατανοούµε την 
παρελκυστική στάση του ΥΠΑΑΤ και τη µη 
έκδοση της ΚΥΑ κάτι που αναµένουν όλα τα 
µέλη του ΣΠΕΛ» καταλήγει η επιστολή.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ενεργοποίηση του νέου ευρωπα-
ϊκού κανονισµού για τα λιπάσµατα 
πριν από τέσσερεις ηµέρες, έχει φέ-
ρει σε δεινή θέση τον εγχώριο κλά-
δο λιπασµάτων, αφού η απουσία ε-
πικαιροποιηµένης εθνικής νοµοθε-
σίας, υποχρεώνει τις εταιρείες σε µια 
ακατόρθωτη εναρµόνιση µε το σύν-
θετο κοινοτικό πλαίσιο.

Με άλλα λόγια, χωρίς την απου-
σία σχετικής ΚΥΑ που να ρυθµίζει 
µε εσωτερικό κανονισµό την κυκλο-
φορία των εθνικών λιπασµάτων - Α-
νόργανων Λιπασµάτων Ελληνικών 
Προδιαγραφών, η παρουσία τελι-
κών προϊόντων θρέψης στα κατα-
στήµατα εφοδίων γίνεται ένας γολ-
γοθάς για τους εµπλεκόµενους στο 
πεδίο. Σηµειώνεται ότι η Κοµισιόν, 
αντιλαµβανόµενη τις γραφειοκρατι-
κές προϋποθέσεις που συνεπάγεται 
ο νέος κανονισµός (ΕΕ 1009/2019) 
και το ανύπαρκτο σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο δίκτυο πιστοποίησης των ε-
ταιρειών λιπασµάτων που απαιτεί-
ται για την εφαρµογή του, έχει δώ-
σει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη 
να θεσπίσουν εσωτερικούς κανονι-
σµούς για την κυκλοφορία των λι-
πασµάτων. Επιτρέπει δηλαδή την έ-
νταξη στην εθνική νοµοθεσία όλων 
των προϊόντων που υπάγονταν στον 
ΕΚ 2003/2003.

Τα προϊόντα λίπανσης που κυκλο-
φορούν τα τελευταία 20 και πλέον 
χρόνια στην ελληνική αγορά, εντάσ-
σονταν στις διατάξεις του Ευρωπα-
ϊκού Κανονισµού (ΕΚ) 2003/2003 
και καλύπτουν το 85% των λιπασµά-
των που χρησιµοποιούνται από τους 
Έλληνες αγρότες. Ο εν λόγω κανο-
νισµός πλέον αποσύρεται για να α-
ντικατασταθεί από ένα νέο πλαίσιο 
που περιπλέκει σηµαντικά την δια-

δικασία διακίνησης των λιπασµά-
των αυτών, κυρίως γιατί δεν έχουν 
ακόµα αναπτυχθεί τα απαιτούµενα 
δίκτυα που θα µπορούσαν να υπο-
στηρίξουν αυτό το κοινό µοντέλο κυ-
κλοφορίας λιπασµάτων στην ευρω-
παϊκή αγορά.

Ήδη χώρες όπως η Ιταλία (από 
τον περασµένο Απρίλιο) και η Ισπα-
νία (ήδη από τον Φεβρουάριο) έχουν 
προχωρήσει σε σχετική διαµόρφωση 
εσωτερικού πλαισίου, σε µια εξέλι-
ξη που για όσο δεν ρυθµίζεται στην 
Ελλάδα φέρνει σε µειονεκτική θέση 
την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή.

Ο ΣΠΕΛ εδώ και 1,5 χρόνο βρίσκε-
ται σε επαφές µε την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ώστε να µπει σε µια σειρά η 
θέσπιση εσωτερικού κανονισµού, 
έγκαιρα, χωρίς ωστόσο να έχει υ-

πάρξει η απαιτούµενη ανταπρόκρι-
ση από τη Βάθη. Μάλιστα, µε θετι-
κή εισήγηση από την Αρµόδια Υπη-
ρεσία του ΥΠΑΑΤ, το Γενικό Χηµείο 
του Κράτους και την ΤΕΓΕΛ, συντά-
χθηκε και η ΚΥΑ που ορίζει τις προϋ-
ποθέσεις κυκλοφορίας των εθνικών 
λιπασµάτων - Ανόργανων Λιπασµά-
των Ελληνικών Προδιαγραφών. Ω-
στόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει εκδο-
θεί η ΚΥΑ, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χει θεµελιώδες νοµικό κενό.

Σηµειώνεται ότι ο Κανονισµός 
1009/2019/ΕΕ δεν θίγει και δεν α-
παγορεύει τη διάθεση στην αγορά 
των προϊόντων λίπανσης-λιπασµά-
των που δεν φέρουν το σήµα CE, των 
αποκαλούµενων «εθνικών λιπασµά-
των» που διατίθενται στην αγορά. Α-
ντίθετα, επιτρέπει οι παραγωγοί προ-
ϊόντων λίπανσης- λιπασµάτων να ε-

πιλέξουν να διαθέσουν στην αγορά 
ένα προϊόν λίπανσης ως «Λίπασµα 
CE» ή ως «Εθνικά Λιπάσµατα».

«Παρά τις επανειληµµένες οχλή-
σεις, παρεµβάσεις και επιστολές 
του ΣΠΕΛ εδώ και 1,5 χρόνο µε έκ-
πληξη διαπιστώνουµε ότι δεν έχου-
µε καµία πρόοδο στην έκδοση της 
ΚΥΑ για τη ρύθµιση της κυκλοφο-
ρίας των εθνικών λιπασµάτων - Α-
νόργανων Λιπασµάτων Ελληνικών 
Προδιαγραφών» αναφέρεται σε ε-
πιστολή του ΣΠΕΛ όπου υπογραµ-
µίζεται πως «λιπάσµατα αυτών των 
προδιαγραφών θα µπορούν να ει-
σάγονται µε αµοιβαία αναγνώριση 
από άλλα κράτη µέλη, όπως η Ιτα-
λία και η Ισπανία, ενώ στην Ελλά-
δα δεν θα µπορούν οι εταιρείες να 
τα παράγουν και να τα κυκλοφο-
ρούν και αντίστοιχα να τα εξάγουν».

Στον αέρα 
η διάθεση 

λιπασμάτων
Ανησυχία στον 

κλάδο των 
λιπασμάτων από 

την απουσία ΚΥΑ 
που να ρυθμίζει 

την κυκλοφορία 
προϊόντων θρέψης 

στην αγορά από εδώ 
και στο εξής

Επίκεινται ελλείψεις 
στην αγορά, 

προειδοποιεί
ο ΣΠΕΛ

Κανονισμός
Όσο δεν ρυθµίζεται στην 
Ελλάδα το κανονιστικό 
πλαίσιο φέρνει σε 
µειονεκτική θέση την 
εγχώρια πρωτογενή 
παραγωγή.

85% 
Τα προϊόντα λίπανσης που 
κυκλοφορούν τα τελευταία 
20 και πλέον χρόνια στην 
ελληνική αγορά καλύπτουν 
το 85% των λιπασµάτων 
που χρησιµοποιούνται από 
τους Έλληνες αγρότες.

Σήμα 
Ο Κανονισµός 1009/2019/
ΕΕ δεν απαγορεύει τη 
διάθεση των προϊόντων 
λίπανσης-λιπασµάτων που 
δεν φέρουν το σήµα CE, των 
αποκαλούµενων «εθνικών 
λιπασµάτων» που διατίθενται 
στην αγορά.
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ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ
«Εγώ δεν πήγα ούτε 
στο κολλέγιο, ούτε στον 
Μωραΐτη, ούτε στο 
Αρσάκειο, αλλά σ’ ένα 
δηµόσιο σχολείο και έπρεπε 
να περπατάω 8 χιλιόµετρα 
µαζί µε τα άλλα φτωχόπαιδα 
µέσα στο κρύο και στη ζέστη, 
γιατί στην Πετρούπολη δεν 
υπήρχε ούτε γυµνάσιο, ούτε 
λύκειο εκείνη την εποχή».

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πάνω από την Αθήνα 
αντικρίζω κόκκινους 
απειλητικούς καπνούς και 
επιστρέφω βίαια στην 
πραγµατικότητα του 
παρατεταµένου σοκ που 
ζούµε. Στη µητρόπολη, που 
το ένα σοκ διαδέχεται το 
άλλο και σκέφτοµαι πόση 
βία ψυχολογική και όχι 
µόνο καταπίνουµε…».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Ο πληθωρισµός 
παραµείνει ανεπιθύµητα 
υψηλός για κάποιο 
χρονικό διάστηµα, λόγω 
των συνεχιζόµενων 
πιέσεων από τις τιµές της 
ενέργειας και των 
τροφίµων. Πιέσεις δέχεται 
και από την υποχώρηση 
της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας του ευρώ.».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΣΙ∆Η ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Χαµένο τρένο
«Αν λάβουµε υπόψη ότι πάνω 
από το 50% της αξίας όλης 
της ελληνικής γεωργικής 
παραγωγής προέρχεται από 
τρεις κατηγορίες που 
συνδέονται µε την υγιεινή 
διατροφή, δηλαδή φρούτα, 
λαχανικά και ελαιόλαδο, οι 
προοπτικές θα µπορούσαν να 
είναι θετικές, αρκεί να υπήρχε 
ένα σχέδιο αξιοποίησης», λέει 
νέα έρευνα της διαΝέοσις. 

Α λα αντιχαλαζικά
Να ‘χαµε να λέγαµε και η 
ερώτηση του Καρδιτσιώτη 
βουλευτή Κώτσου για τις 
αποζηµιώσεις αγροτών µέσω 
ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τους 
αγριόχοιρους. Εδώ δεν έχουν 
αποζηµιωθεί για άλλα κι άλλα. 
Στο κυοφορούµενο νέο 
κανονιστικό πλαίσιο θα υπάρξει 
µέριµνα για να επιδοτηθούν 
ηλεκτροφόρες περιφράξεις, 
επιδροµές αγριογούρουνων. 

Μαύρα µεσάνυχτα
«Εδώ στο Ελλαδιστάν δεν 
µπορούσαν να µοιράσουν το 
2% στους κτηνοτρόφους και οι 
περισσότεροι είναι απλήρωτοι, 
δεν µπορούν µια πληρωµή να 
κάνουν σωστή και θα πουν 
στους αγρότες τους όρους 
επιδοτήσεων της νέας ΚΑΠ;». 
Στα σχόλια των αγροτών για το 
έγγραφο της Κοµισιόν που 
εγκαλεί τα κράτη ότι έχουν στο 
σκοτάδι τους αγρότες.

Κάλιο αργά παρά αργότερα... για τους εργάτες γης

Συνεχίζεται και φέτος το…σίκουελ «εργάτες γης», µε τους α-
γρότες σε απόγνωση την ώρα της κρίσης λόγω ελλείψεων σε 
χέρια και τις αρµόδιες αρχές να προαναγγέλλουν διαρκώς βελ-
τιώσεις για να νικηθεί ο περιβόητος «δαίµονας» της γραφειο-
κρατίας. Οι ανάγκες για εργάτες γης στη χώρα µας ξεπερνούν 
τις 50.000 και δεν αρκούν οι 20.000 που προβλέπει ο νόµος 
και αυτοί ούτε καν υπάρχουν, αφού έχουν στραφεί σε χώρες 
µε πιο ευέλικτο και πιο φιλικό πλαίσιο. Ο Μηταράκης, πάντως, 
το κοιτάζει το θέµα από µηδενική βάση και θα έχει όπως είπε 
και στη Βουλή, νεότερα µέσα στο 2022. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Με τη λήξη των 
αιτήσεων πληρωµής 
του 20% στα Σχέδια 
Βελτίωσης θα µπορέσει 
το ΥΠΠΑΤ να κάνει το 
«ξεκαθάρισµα» κι αν 
περισσέψουν κονδύλια 
να µεταφερθούν σε 
επιλαχόντες από τον 
Οκτώβριο, είπε ο 
υπουργός της πλατείας.

Τα ‘λεγε από καιρό ο 
Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), 
ότι µειώνεται ο 
ελληνικός πληθυσµός, 
επιβεβαιώθηκε και 
µε την απογραφή. Να 
µην µας νοιάζει µόνο 
«πόσο αλλάζουν οι 
βουλευτικές έδρες 
µετά τη µείωση του 
πληθυσµού», τονίζει.

Υβρίδια
Οι αγρότες της Κρήτης 

έστειλαν τελευταία 
προειδοποίηση στους 
αρµόδιους για το θέµα των 
εργατών γης, απειλώντας µε 
κινητοποιήσεις. Λες και θα 
ιδρώσει κανένα αυτί.

Η κατάσταση, τονίζουν στην 
επιστολή τους, είναι τραγική 
καθώς «τα αιτήµατα για την 
αύξηση των εγκεκριµένων 
θέσεων από τις Περιφέρειες 
εδώ και µήνες, παραµένουν 
ακόµα εκτός προτεραιοτήτων 
σας. Αυτό έχει αποτέλεσµα να 
µην µπορεί να ξεκινήσουν οι 
µετακλήσεις εργατών γης».

«Κύριοι υπουργοί, ήρθε η 
ώρα να αναλογιστείτε τις 
συνέπειες από τις 
αναποτελεσµατικές (έως 
τώρα) ενέργειες σας σε αυτό 
το µείζον πρόβληµα», λένε 
προς Μηταράκη, Πλακιωτάκη, 
Γεωργιάδη και Γεωργαντά.

;

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Σε όλα τα επίπεδα 
υπάρχουν διάφοροι στόχοι 
και για εµένα και για την 
οµάδα, αλλά σε αυτή είναι 
η πρόκριση στο Champions 
League. Ο Ολυµπιακός 
είναι µεγάλος σύλλογος 
που του αξίζει θέση στους 
οµίλους µίας µεγάλης 
διοργάνωσης. Έχουµε 
όµως δύσκολα παιχνίδια».

Περιµένετε λίγο 
ρε παιδιά να έρθει 
και ο Κόκουρας!

∆εν τελειώνουν, ως φαίνεται, ποτέ τα 
προβλήµατα! Αγρότες-παραγωγοί που θέλουν 
να εξάγουν τα προϊόντα τους υποχρεούνται 
να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ ανοίγοντας 
επιτήδευµα µε ΚΑ∆: Εξαγωγή εγχώριων νωπών 
αγροτικών προϊόντων που ανήκει στη κατηγορία 
«Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών». 
Αυτό, σύµφωνα µε κοινοβουλευτική παρέµβαση 
53 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σηµαίνει απώλεια 
της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη 
για τους παραγωγούς, που αντιµετωπίζονται 
πλέον ως έµποροι, µε αποτέλεσµα την απώλεια 
και επιδοτήσεων.

Οι µικροί και µεσαίοι παραγωγοί δηλαδή 
θα µπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους 
ή στους εµπόρους ή στις λαϊκές αγορές και 
να αποκλείονται ως προς τη διάθεση τους 
στις ξένες αγορές. «Αυτό δεν αποτελεί 
αναπτυξιακή πολιτική, αλλά ταξική 
µεροληψία» επισηµαίνουν οι τοµεάρχες 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλούν τους αρµόδιους 
της πλατείας Βάθη σε λύσεις άµεσα. 

Χάλια η χρονιά φέτος για τους παραγωγούς 
κερασιού. Πρώτα η παραγωγή χτυπήθηκε από 
το χαλάζι και µετά ήρθαν και οι συνεχόµενες 
βροχοπτώσεις, που έσκισαν τον καρπό και 
έκαναν το προϊόν µη εµπορεύσιµο. ∆εν ήταν 
λίγοι οι παραγωγοί που δεν προχώρησαν σε 
συγκοµιδή. Άλλωστε το κόστος ήταν υψηλό 
και τα εργατικά δυσεύρετα και ακριβά. Τώρα 
ζητούν στρεµµατική ενίσχυση, όπως έγινε µε 
τους σταφυλοπαραγωγούς ποικιλίας Crimson, 
στους οποίους καταβλήθηκαν de minimis ώστε 
να αναπληρωθεί το χαµένο εισόδηµα τους. 
Βέβαια για πληρωµή…. του χρόνου! 

Κι ενώ οι αγορές και τα χρηµατιστήρια 
παίζουν µε τα νεύρα των παραγωγών 
και όπως φαίνεται στο βαµβάκι όλα είναι …. 
Λυµένα, συνάντηση µε τη διοίκηση 
της  ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος είχε ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Εκεί, σου λέει, 
εστίασαν στην προοπτική δηµιουργίας ενός 
Μουσείου για το βαµβάκι στην καρδιά του 
θεσσαλικού κάµπου που να απεικονίζει όλα 
τα στάδια καλλιέργειας του βαµβακιού και να 
περιλαµβάνει και συνεδριακό κέντρο. Οι ιδέες 
καλές είναι, όλοι συµφωνούµε, η ουσία όµως 
είναι αλλού, λένε οι καλιεργητές! 

Στην Ιαπωνία, πάλι, µάλλον ζουν στον κόσµο 
τους. Εκπρόσωπος εταιρείας που διαθέτει 
δίκτυο τοπικών ξενοδοχείων, πριν λίγες µέρες 
αγόρασε σε δηµοπρασία ένα τσαµπί σπάνια 
ρωµαϊκά ρουµπινένια σταφύλια στην τιµή 
ρεκόρ των 1,5 εκατ. γιεν, δηλαδή περίπου 
10.700 ευρώ, όπως µετέδωσε το κρατικό 
τηλεοπτικό κανάλι NHK. Υπάρχουν, σου λέει, 
µόνο 27 κοµµάτια από αυτή την ποικλία, της 
οποίας οι ρώγες έχουν µέγεθος µπάλας του 
πινγκ πονγκ και γλυκιά γεύση! Αυτά είναι!  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ον Σεπτέµβριο του 2008, κοντοζυγώνει Σεπτέµ-
βριος, κατέρρευσε η µεγαλύτερη τράπεζα επεν-
δύσεων στην Αµερική και όλοι ξέρουν τι επακο-
λούθησε. Αυτό που οδήγησε στην κατάρρευση 

ήταν κυρίως δύο λόγοι, η εσωτερική σπέκουλα των στελε-
χών της για να κερδίζουν από τα ενυπόθηκα µε κατοικί-
ες δάνεια και οι πειραγµένες εκθέσεις των οίκων αξιολό-
γησης που έκρυβαν τα κενά στα κεφάλαια της τράπεζας. 

  Πίσω από την κουρτίνα
ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όλοι µε κλειστά στην κυ-
ριολεξία µάτια, να δέχονται τα πλαστά στοιχεία και οι ε-
ποπτικές αρχές να µην λαµβάνουν κανένα µέτρο. Όταν 
έφυγε το πρώτο τούβλο από την κουρτίνα τον ψεύτικων 
στοιχείων η τράπεζα κατέρρευσε και οι κάθε λογής υ-
πεύθυνοι σε θέσεις κλειδιά δεν µπόρεσαν να κάνουν τί-
ποτα. Το σπυρί έσπασε και χιλιάδες εργαζόµενοι και α-
φελείς και ανύποπτοι επενδυτές βρέθηκαν στο δρόµο.

Ληγμένες μετοχές
ΤΟ ΣΠΥΡΙ ΑΥΤΩΝ που λυµαίνονται (Lehman) 
το ΟΣ∆Ε έχασε το πρώτο τούβλο στις 14 Ιουλί-
ου. Όταν παρά τις κατακλυσµιαίες προφητείες και 
δυσοίωνες προβλέψεις όλων των αδελφών (Brothers) της 
µηχανοπαραρέας ότι οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2022 δεν θα γίνουν, 
οι έγιναν και µάλιστα στην ώρα τους. Σε µικρότερο χρόνο α-
πό άλλες χρονιές και φυσικά, όλες µε πρωτόκολλο. Έγγραφα 
που προετοίµαζαν εσωτερικά στελέχη της «δυναστείας» υιο-
θετήθηκαν άκριτα από κόµµατα και ιθύνοντες που προέβλε-
παν µε τη σειρά τους κατάρρευση του συστήµατος υποβολής 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2022. Πήραν ληγµένες µετοχές  αξιοπιστί-
ας και ψάχνουν τρόπο να τις ξεφορτωθούν.

Τα τέσσερα αδέρφια
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ µε ψεύτικο κύρος και να πιστοποι-
ήσουν τα επιχειρήµατα που προετοιµάστηκαν για τα έγ-
γραφα και τις παρεµβάσεις των ιθυνόντων, µε την πρό-
βλεψη ότι θα καταρρεύσει το σύστηµα στο gov.gr, οι τέσ-
σερις αδελφοί διευθυντές του Οργανισµού Πληρωµών 
(Brothers) συνέταξαν βαρύγδουπο έγγραφο (ως οίκοι α-
ξιολόγησης) προβλέποντας την τέλεια καταστροφή αν ο 
µέχρι πρότινος «συντονιστής» αποµακρύνονταν από το 
έργο. Ήταν σαν να λέµε... δάκρυσε η καµήλα.  

Ουδείς αναντικατάστατος
ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΞΙΖΕ ΤΟ ΕΡΓΟ του συντονισµού 5 εκατ. ευρώ 
(Lehman); Μιλάµε για πολλά τούβλα. Όταν οι αναντικατά-
στατοι διευθυντές κάνουν τέτοια παρέµβαση και τη στέλνουν 
σε όλο τον Οργανισµό αντικαθιστώντας τη διοίκηση και δια-
ψεύδονται παταγωδώς µέσα σε δύο µήνες δεν αποτελούν έ-
να σπυρί το οποίο οφείλει να ελέγξει  την επαύριον, δηλαδή 
στις 15 Ιουλίου, ο πρόεδρος ∆ηµήτρης Μελάς;

Χωρίς αντίκρισμα επένδυση
ΤΟ ΣΠΥΡΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΠΑΡΕΑΣ στο ΟΣ∆Ε, όπως τα στελέχη 
της Lehman Brothers έχοντας εσωτερική πληροφόρηση και οί-
κο αξιολόγησης εσωτερικά στον Οργανισµό Πληρωµών (βλέπε 
ΠΕΠΑ), «σορτάρισαν» στο Εθνικό Απόθεµα για µια πενταετία πε-
ρίπου, εις βάρος βέβαια των κτηνοτρόφων και  πήραν τα κου-
πόνια τους. Τώρα που άρχισαν οι έλεγχοι από διάφορες αρχές 
πολλοί ευκαιριακοί… επενδυτές µε βοσκοτόπια χωρίς ζώα θα 
καταλάβουν ότι τα δικαιώµατα που έχουν στα χέρια τους είναι 
χωρίς αντίκρισµα. ∆εν εξαργυρώνονται και µάλιστα θα πρέπει 

να επιστρέψουν την απόδοση της επένδυσης έντοκα.

Τρεχάτε ποδαράκια μου
ΤΟ ΣΠΥΡΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΠΑΡΕΑΣ έπει-
σε χρησιµοποιώντας πρώην εσωτερικά 
στελέχη τράπεζας (Lehman) που έχουν 
γίνει αδελφοί (Brothers) και επηρεά-
ζουν τις αποφάσεις της, όπως µεταξύ 
άλλων, να της δώσουν γι’ αυτή την πα-
τέντα 8 εκατ. οµολογιακό δάνειο. Όταν 
η τράπεζα ανακαλύψει σε λίγο καιρό 
πόσα χρωστάνε οι καθοδηγητές (Boss 
Brothers) της µηχανοπαρέας θα είναι 
αργά. Κάποιοι θα τρέχουν να βρουν 
κούτες να βάλουν τα πράγµατά τους.

Ο Σπύρος ο φιλότιμος
ΤΟ ΣΠΥΡΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΠΑΡΕΑΣ έχει φυτέψει και µερικά 
σπυράκια σε διάφορα κρίσιµα πόστα, ενώ προσπαθούσε (µέ-
χρι θχες) να φυτέψει και το Kεντρικό σπυρί στον Οργανισµό 
Πληρωµών. Φαίνεται ότι το µικρό σπυρί, σπυρίδι για το ακρι-
βές του λόγου, στο ∆Σ του Οργανισµού που πρωτοστατεί σε ό-
τι αφορά τη µηχανοπαρέα -επεκτάσεις και απευθείας αναθέ-
σεις- και το παίζει σπόρος αµφιβολιών σε ότι αφορά τους υπό-
λοιπους, συνταντά τις αντιδράσεις του Σπύρου του φιλότιµου.

Με την κούτα στα χέρια
ΤΟ ΣΠΥΡΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΠΑΡΕΑΣ προσπαθεί να βάλει χέρι 
στην ευφυή γεωργία προεξοφλώντας σε ανύποπτους επεν-
δυτές ότι θα φάνε µε χρυσά κουτάλια, προφανώς εις βάρος 
των αγροτών. Μπορεί άραγε ένας ευφυής άνθρωπος να την 
πατήσει και από υπουργός στο gov.gr να βρεθεί µε την κού-
τα στα χέρια, όπως έγινε µε τα στελέχη της Lehman Brothers;

Dum spiro spero
Το σπυρί της µηχανοπαρέας έχει φυτέψει 
και µερικά σπυράκια σε διάφορα κρίσιµα 
πόστα ενώ προσπαθούσε να φυτέψει και 

το Kεντρικό σπυρί στον Οργανισµό

Ξ
υπνήσαµε το θηρίο και τώρα ίσως 
πρέπει να µάθουµε να ζούµε µαζί 
του. Μετά από πάνω από 20 χρόνια 
χαµηλού, σταθερού πληθωρισµού, ε-

πανέρχεται -σε ποσοστό άνω του 9%- και µπο-
ρεί να µην επιστρέψει ποτέ στα προ-πανδηµι-
κά επίπεδα. Τώρα πρέπει να διαχειριστούµε και 
έναν νέο κίνδυνο για τη ζωή µας, το θηρίο το 
οποίο νοµίζαµε ότι είχαµε εξηµερώσει. Ο πλη-
θωρισµός στο µέλλον δεν θα είναι µόνο υψη-
λότερος, αλλά και λιγότερο σταθερός.

Η ιστορία µάς παρέχει ένα µακρύ ιστορικό 
λανθασµένων βηµάτων στη νοµισµατική πολι-
τική. Οι κεντρικές τράπεζες προκαλούν περισ-
σότερο πληθωρισµό τυπώνοντας πάρα πολλά 
χρήµατα ή µειώνοντας υπερβολικά τα επιτόκια 
τη λάθος στιγµή. Ο υψηλός και απρόβλεπτος 
πληθωρισµός ήταν χαρακτηριστικό της οικονο-
µίας µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν απλώς 
επιλέγαµε έναν στόχο, ας πούµε ένα ποσοστό 
πληθωρισµού 2%, αυτό θα γινόταν µια αυτοεκ-
πληρούµενη προφητεία. Οι άνθρωποι θα µπο-
ρούσαν να βασιστούν στη διατήρηση αυτού 
του επιπέδου πληθωρισµού, επειδή η Federal 
Reserve θα µπορούσε να το επιτύχει και οι µι-
σθοί και οι τιµές θα αυξάνονταν αναλόγως. […]. 

Εν µέσω εκτίναξης του διεθνούς εµπορίου και 
της παγκοσµιοποίη-
σης, ειδικά µε πολ-
λά αγαθά να προ-
έρχονται από χώ-
ρες µε φθηνό ερ-
γατικό δυναµικό, 
η παγκόσµια οικο-
νοµία παρουσίαζε 
µια υπερβολική α-
φθονία. Η πρόοδος 

της τεχνολογίας έκανε αυτά τα πράγµατα - και 
τις υπηρεσίες - ακόµη φθηνότερα.  Οι κεντρι-
κοί τραπεζίτες, ωστόσο, ήταν αρκετά καλοί στη 
διαχείριση µιας οικονοµίας η οποία βασιζόταν 
στη ζήτηση κι έτσι ο πληθωρισµός παρέµενε χα-
µηλός και σταθερός. Λόγω Covid-19 ο κόσµος 
«έκλεισε» µέσω των lockdown και υπήρχε λι-
γότερο εµπόριο. Η προσφορά συρρικνώθηκε 
εξαιρετικά για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Ακόµη κι αν ο πόλεµος τελειώσει και η οι-
κονοµία της Κίνας επανέλθει πλήρως, οι περι-
ορισµοί στην προσφορά µπορεί να παραµεί-
νουν. Εν µέσω λιγότερης παγκοσµιοποίησης, 
γήρανσης του πληθυσµού και στόχων για µια 
πιο πράσινη οικονοµία, µπορεί να καταλήξου-
µε σε µια αλυσίδα εφοδιασµού η οποία ανα-
πτύσσεται µε πιο αργούς ρυθµούς. Αυτό ση-
µαίνει λιγότερο αποτελεσµατική νοµισµατική 
πολιτική στο µέλλον.[…]. Πρέπει να µάθουµε 
να ζούµε µε περισσότερη αβεβαιότητα και να 
αφήσουµε την παρηγορητική ψευδαίσθηση ότι 
οι τεχνοκράτες µπορούν να διαχειριστούν αυ-
τή τη µεγάλη πηγή κινδύνου για τη ζωή µας…

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Το θηρίο του 
πληθωρισμού

ΤΗΣ ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΑΓΚΕΡ *
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3.100
Στο πρόγραµµα ενίσχυσης 
νέων γεωργών υποβλήθηκαν 
και αξιολογήθηκαν 3.100 
αιτήσεις στην Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

55 εκατ.
Στην Κεντρική Μακεδονία 
εντάχθηκαν στη δράση 1.501 
νέοι και θα χρηµατοδοτηθούν 
για τα επιχειρηµατικά τους 
σχέδια µε συνολικό ποσό 
άνω των 55 εκατ. ευρώ. 

20%
Το ποσοστό της αγροτικής 
οικονοµίας στο ΑΕΠ της 
Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι σταθερά στο επίπεδο 
άνω του 20%.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Θα ξεπεράσουν τους 2.000 οι τελικοί 
δικαιούχοι του προγράµµατος «Εγκα-
τάσταση Νέων Γεωργών», στην Κε-
ντρική Μακεδονία, καθώς η τοπική 
Περιφέρεια στοχεύει να εξαντλήσει 
το συνολικό προϋπολογισµό των 86 
εκατ. ευρώ που έχει στη διάθεσή της.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε έδω-
σε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, σε 
σχετική ανακοίνωση, λέγοντας ταυ-
τόχρονα, ότι ήδη έχουν γίνει οι ανα-
γκαίες ενέργειες, προκειµένου να ε-
γκριθούν οι απαιτούµενες πιστώσεις, 
ώστε και οι επιλαχόντες, οι οποίοι δι-
καιούνται επιδότηση να µη µείνουν 
εκτός του προγράµµατος.

Πιο συγκεκριµένα, στην ανακοίνω-
ση της Περιφέρειας τονίζεται: «Συνο-
λικά στην Κεντρική Μακεδονία οι νέ-
οι αγρότες που πήραν το πράσινο φως 
για την ένταξή τους στη δράση είναι 
1.501 και θα χρηµατοδοτηθούν για 
τα επιχειρηµατικά τους σχέδια µε συ-
νολικό ποσό άνω των 55 εκατ. ευρώ.

Ήδη τα αποτελέσµατα της αξιολό-
γησης των αιτήσεων και τα ενταγµέ-
να σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως και οι προϋποθέσεις για την α-
πορρόφηση της επιχορήγησης ανά 
δικαιούχο. 

Επίσης, οι δικαιούχοι και οι µελετη-
τές σε όλες τις Περιφερειακές Ενότη-
τες θα ενηµερωθούν ηλεκτρονικά από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας. Κάθε νέος γεωργός λαµβάνει 
επιδότηση 35.000, 37.500 ή 40.000 
ευρώ αναλόγως της περιοχής υλο-
ποίησης του σχεδίου και της κατεύ-
θυνσης της εκµετάλλευσης.

Οι επιλαχόντες έχουν ενηµερω-
θεί ώστε όσοι δεν έχουν προσκοµί-
σει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
να το πράξουν εντός των επόµενων 
ηµερών για να ενταχθούν στους δι-
καιούχους, ενώ θα προχωρήσει και 
η διαδικασία των ενστάσεων, προκει-
µένου όσοι δικαιωθούν επίσης να ε-
νταχθούν στους δικαιούχους. Οι ε-
πιπλέον των 1.501 δικαιούχοι θα α-
νακοινωθούν µετά την ολοκλήρωση 
των συγκεκριµένων διαδικασιών.»

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας, «το ποσοστό της αγροτικής 
οικονοµίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μα-
κεδονίας είναι σταθερά στο επίπεδο 
άνω του 20%. Με το πρόγραµµα των 
νέων γεωργών όχι µόνο ενισχύουµε 

αγροτικά επιχειρηµατικά σχέδια, όχι 
µόνο στηρίζουµε την πρωτογενή πα-
ραγωγή, αλλά ανανεώνουµε ηλικι-
ακά τον αγροτικό κόσµο, που είναι 
κρίσιµη παράµετρος για την εξέλι-
ξη του πρωτογενούς τοµέα στο µέλ-
λον. Επίσης, δίνουµε λύση και σοβα-
ρό κίνητρο σε νέους συµπολίτες µας, 
που είναι άνεργοι ή δεν έχουν διέξο-
δο απασχόλησης, ώστε να µείνουν 
στον τόπο τους και να ασχοληθούν 
µε την πολύτιµη καλλιεργήσιµη γη. 
Η Περιφέρεια, πέρα από τους 1.501 
νέους γεωργούς, που ήδη εντάχθη-
καν στο πρόγραµµα και θα ενισχυ-
θούν µε 55 εκ. ευρώ, στοχεύει να ε-
ξαντλήσει τον συνολικό προϋπολο-
γισµό του προγράµµατος ύψους 86 
εκ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι οι τελι-
κοί δικαιούχοι θα ξεπεράσουν τους 
2.000. Επίσης, προκειµένου και οι ε-
πιλαχόντες που δικαιούνται επιδότη-
ση να µη µείνουν εκτός προγράµµα-
τος, έχουµε ήδη κάνει τις αναγκαίες 
ενέργειες, ώστε να εγκριθούν οι α-
παιτούµενες επιπλέον πιστώσεις. Ο 
αγροτικός τοµέας είναι τοµέας αιχµής 
για την Περιφέρειά µας. Είναι τοµέ-
ας που φέρνει έσοδα, εισόδηµα και 
νέες θέσεις εργασίας και η προσπά-
θειά µας να αναπτυχθεί ήταν, είναι 
και θα παραµείνει διαρκής».

Έχει γίνει αίτηµα για επιπλέον 
πιστώσεις στο πρόγραµµα

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονοµίας Γιώργος Κεφαλάς επεσή-
µανε ότι «στο πρόγραµµα ενίσχυσης 
των νέων γεωργών υποβλήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν συνολικά 3.100 αιτή-
σεις νέων ανθρώπων, που θέλουν να 
επενδύσουν στη γεωργία σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Με διαφάνεια και συνέ-
πεια ανακοινώσαµε ήδη τους πρώτους 
1.501 δικαιούχους, µόλις δυο εβδοµά-
δες µετά την ανάρτηση των πινάκων 
κατάταξης των σχεδίων. Επειδή γνω-
ρίζουµε ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 
πόροι, προκειµένου κανένας νέος γε-
ωργός να µη µείνει εκτός προγράµµα-
τος, ενώ το δικαιούται, ως Περιφέρεια 
καταβάλλουµε ήδη προσπάθεια και έ-
χουµε αιτηθεί επιπλέον πιστώσεις. Θέ-
λω να πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της 
διαδικασίας θα ενταχθούν όλοι όσοι 
το δικαιούνται στο πρόγραµµα και θα 
έχουν πρόσβαση στην ενίσχυση, που 
είναι καθοριστική για τον αγροτικό 
κόσµο της Κεντρικής Μακεδονίας».

Οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά 
της απόφασης των αποτελεσµάτων 
της αξιολόγησης υποβάλλονται εντός 
δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών α-
πό τις 14 Ιουλίου 2022. 

Επιπλέον πιστώσεις αιτείται η Κεντρική Μακεδονία

Ούτε ένας που το δικαιούται 
εκτός των Νέων Αγροτών  
Νέες πιέσεις από την Περιφέρεια που δέχτηκε τις περισσότερες αιτήσεις πανελλαδικά

Ήδη έχουν γίνει οι αναγκαίες 
ενέργειες, ώστε να εγκριθούν 
οι απαιτούµενες πιστώσεις, και 

οι επιλαχόντες, οι οποίοι 
δικαιούνται επιδότηση 

να µη µείνουν εκτός του 
προγράµµατος, ανέφερε 

ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος 

Τζιτζικώστας.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στις 5-7 Αυγούστου 
Γιορτή Κτηνοτρόφων
Τραχύτητα, µόχθος, δυσκολίες, αλλά και 
περηφάνια, αγνότητα, λεβεντιά. Αυτά και άλλα 
πολλά δίνουν την ταυτότητα στην κτηνοτροφική 
παραγωγή και την ευρύτερη παραγωγή του 
βουνού. Η Γιορτή Κτηνοτροφίας στο Πιτυός είναι 
η Γιορτή τους. Η πιο αυθεντική εκδήλωση του 
χιώτικου καλοκαιριού διοργανώνεται και φέτος 
στο Πιτυός το τριήµερο 5-6-7 Αυγούστου. Ένας 
θεσµός ώθησης της τοπικής παραγωγής και 
ανάδειξης της τσοπάνικης κουλτούρας και του 
πολιτισµού του βουνού. Η τρίτη κατά σειρά 
διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει νέο αέρα 
στο τριήµερο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
κατοίκων και επισκεπτών. Η διοργάνωση ανήκει 
στην Art Line Advertising σε συνεργασία µε 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτυούς, τον Σύλλογο 
Ποιµένων Χίου και την ΚοινΣΕπ «Πιτυός 
Προορισµός». Επικοινωνία στο 22710-20014.

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.

Γιορτή για «Φέτα
και Γαστρονοµία» 
στις 23 Σεπτεµβρίου 
Η επαρχία της Ελασσόνας είναι η µεγαλύτερη 
γαλακτοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας και έχει 
δυναµική παρουσία στην αιγοπροβατοτροφία και 
την τυροκοµία. Καθιέρωσε τον εορτασµό της φέτας, 

ενός θεσµού µε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναδεικνύει και προωθεί στην αγορά το προϊόν 
της. Στη φετινή Πανελλήνια Γιορτή «Φέτα και 
Γαστρονοµία, Ελασσόνα 2022» στις 23-25 
Σεπτεµβρίου συµµετέχουν φορείς του ∆ηµόσιου, 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και αντιπροσωπείες Πρεσβειών, 
παραγωγοί φέτας και γάλακτος, επιχειρήσεις 
εξοπλισµού, συσκευασίας και τεχνογνωσίας 
στον τοµέα της παραγωγής και διάθεσης φέτας, 
Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τουριστικές 
επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις διάθεσης 
φέτας της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Συµµετοχές 
µέχρι 12/9 στον 
Olive Challenge

Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής των προτάσεων 
συµµετοχής στον 3ο 
∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας 
και Επιχειρηµατικότητας, 
αποκλειστικά για τον 
ελαιοκοµικό τοµέα, Olive 
Challenge 2022. Οι 
συµµετέχοντες (ηλικίας 18 
ετών και άνω) µπορούν να 
υποβάλλουν τις προτάσεις 
τους έως και τη ∆ευτέρα 12 
Σεπτεµβρίου 2022 και να 
διεκδικήσουν τη διάκρισή 
τους στον ∆ιαγωνισµό και 
τον ελαιοκοµικό τοµέα και 
µια θέση στην επώαση.
Κύριος στόχος του 
διαγωνισµού είναι η 
ανάπτυξη και η αναβάθµιση 
του ελαιοκοµικού τοµέα, 
µέσω της εισαγωγής της 
καινοτοµίας, της βιώσιµης 
ανάπτυξης και της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://filaios.org/
draseis/olive-challenge/ 
στο info@filaios.org και 
στο τηλέφωνο 2103238092.

ON LINE

ΧΙΟΣ

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

Μέχρι 25 Ιουλίου αιτήσεις για 
τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων.

Έως 29 Ιουλίου διόρθωση 
συµβάσεων µε συµβούλους 
για δικαιούχους Βιολογικών.

Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων, έως τις 30 Αυγούστου, 
µε νοµοθετική διάταξη του 
υπουργείου Οικονοµικών.

Συµβάσεις µε σύµβουλο µέχρι 
και τις 30 Σεπτεµβρίου για τους 
εγκεκριµένους δικαιούχους των 
∆ράσεων των Βιολογικών.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου υποβολή 
αιτήσεων για το πρόγραµµα 
Εκσυγχρονισµού του 
πρωτογενή τοµέα.

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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ταξίδι στο κόσµο του 
ελληνικού κρασιού 
στις 25-26 Σεπτεµβρίου

Η Αποθήκη Γ’ στο Λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης ... πληµµυρίζει από 
κρασί. Το Thessaloniki Wine Selfie 
επιστρέφει µε ένα πρωτότυπο ταξίδι 
στον υπέροχο κόσµο του ελληνικού 
κρασιού. Κυριακή 25 και ∆ευτέρα 26 
Σεπτεµβρίου, από τις 05:00 το 
απόγευµα µέχρι τις 10:00 το βράδυ 
θα είναι στη διάθεση όλων η τεράστια 
δυναµική των πιο σηµαντικών 
ελληνικών και διεθνών ποικιλιών, 
καθώς και όλες οι καινούργιες τάσεις 
και εκφράσεις του σύγχρονου 
κρασιού παγκοσµίως. Το Thessaloniki 
Wine Selfie είναι πάνω από 350 
ετικέτες κρασιών από καταξιωµένα 
οινοποιεία, boutique wineries και 
δίκτυα διανοµής, µε ελληνικά και 
εισαγόµενα κρασιά. Γενική είσοδος 
µε προπώληση 8 ευρώ και φοιτητικό 
6 ευρώ και αγορά στο ταµείο 10 
ευρώ και φοιτητικό 8 ευρώ. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µακε-
δονίας.Τηλ.6995/033571.

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 αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής,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 γίδια 
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 κα-
λή τιµή.Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτοπαρα-
γωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες 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 ∆αµασκού.
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 αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 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.

Πωλούνται 250 ζώα Ασσαφ ,γεννούν τον Σε-
πτέµβρη, ελεγµένα µε υπέρηχο, περιοχή Αχα-
ΐα, κος Βαγγέλης.Τηλ.6938/078990.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά για 
γάλα 10 ηµερών.Τηλ.6980/048507.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας.Τηλ.6980/048507.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

Πωλείται από παραγωγό φασολιά σε µπάλες 
25 κιλών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πάχυνση 
αιγοπροβάτων.Τηλ.6978/176427.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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.

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 αγο-
ρά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικία-
ση 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 Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πό-
λεως 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 Βι-
οχάλκο Θεσσαλονίκης,700 µέτρα από 
την Εγνατία Οδό για οποιαδήποτε χρήση.
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

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

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 Θεσσαλονί-
κης .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 ίπ-
πους 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 καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320.

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέ-
τρα. 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 δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλούνται βαζάκια για κρασί,µέλι, λάδι και µε-
γάλα δοχεία για ελιές, σε πολύ καλή τιµή, περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438. 

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

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.

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, αναζη-
τά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη 
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 ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λει-
τουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότη-
τας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.
Τηλ.6976/516447.

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες 
µε inox 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,περιοχή, 
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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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

H Μεσόγειος φλέγεται. Πυρκαγιές, 
πύρινες ηµέρες, τροπικές νύχτες το 
ανάγλυφο ενός καλοκαιρού στην Ευ-
ρώπη που βρίσκεται σε κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης λόγω των ακραίων 
κλιµατικών συνθηκών. Ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές εκδηλώνονται σε Ισπανία 
και Πορτογαλία, ενώ το παράδειγ-
µα της Γαλλίας - που θεωρείται από 
τις πιο οργανωµένες χώρες ως προς 
την αντιµετώπιση των πυρκαγιών - 
δείχνει πόσο ευάλωτη είναι πλέον η 
Μεσόγειος στις µεγαπυρκαγιές εξαι-
τίας της κλιµατικής κρίσης. Στη χώρα 
µας, η φρίκη των πυρκαγιών πέρα α-
πό τα δάση αποτυπώνεται και στον α-
στικό ιστό, µε την λέξη «πρόληψη» να 
αποτελεί άγνωστη λέξη την ώρα της 
κρίσης, όπως κατέδειξε εσχάτως και 
η διαχείριση στην Πεντέλη. 

Ο διεθνής τύπος περιγράφει µε µε-
λανά χρώµατα τα όσα συµβαίνουν στον 
πλανήτη υπογραµµίζοντας τις εκκλή-
σεις των ειδικών που µιλούν για κα-
ταστάσεις απερίγραπτες τα επόµενα 
χρόνια και για µέτρα πρόληψης και 
προσαρµογής που θα έπρεπε να λη-
φθούν…χθες σε επίπεδο χωροταξι-
κού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.

Ο γερµανικός τύπος αποτυπώνει 
απερίγραπτες µε λόγια εικόνες ε-

νός ακραίου κλιµατολογικά καλο-
καιριού στην Ευρώπη. «Σήµατα συνα-
γερµού» τιτλοφορεί το σχόλιό της αρ-
θρογράφος στην έντυπη Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. «Για τη σχέση 
ανάµεσα στις καιρικές συνθήκες και 
το κλίµα πολλά έχουν ειπωθεί» επι-
σηµαίνει.  «Ωστόσο οι ερευνητές του 
κλίµατος συµφωνούν ότι τα διαθέσι-
µα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η 
εµφάνιση του καύσωνα στη δυτική 
Ευρώπη έχει ενταθεί και θα συνεχί-
σει να εντείνεται.  Τα εναέρια και θα-

λάσσια ρεύµατα παίζουν σηµαντικό 
ρόλο και η συµπεριφορά τους αλλά-
ζει λόγω κλιµατικής αλλαγής. Κι αυ-
τό µε τη σειρά του ενισχύει την επί-
δραση των αυξανόµενων θερµοκρα-
σιών. Εποµένως η Ευρώπη είναι ένα 
hotspot κυµάτων καύσωνα και πλήτ-
τεται πολύ πιο σοβαρά από άλλες βό-
ρειες περιοχές, επισηµαίνουν οι ερευ-
νητές του κλίµατος», σηµειώνει. Α-
ντίστοιχα, η  Frankfurter Rundschau 
διερωτάται µε νόηµα µήπως «Θέλει 
η γη να µας ξεφορτωθεί;» 

Μεγαπυρκαγιές
Το παράδειγµα της Γαλλίας  
δείχνει πόσο ευάλωτη είναι 

πλέον η Μεσόγειος στις 
µεγαπυρκαγιές εξαιτίας 
της κλιµατικής κρίσης

Τα ξύλινα καΐκια
και το Ούζο Πλωµαρίου
Το Ούζο Πλωµαρίου, µε σκοπό να 
αναδείξει τα παραδοσιακά ξύλινα 
καΐκια της ακτογραµµής στη χώρα 
µας, δηµιουργεί νέα συλλεκτική 
φιάλη µε «άρωµα» ελληνικού 
καλοκαιριού. σε συνεργασία 
µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο 
Παραδοσιακών Σκαφών. Η 
σύµπραξη του Ούζο Πλωµαρίου 
µε τον Σύνδεσµο έχει στόχο την 
ανάδειξη και διάσωση των 
παραδοσιακών ξύλινων καϊκιών, 
που σήµερα είναι µόλις 2.000.

Εκστρατεία της EFSA 
για την πανώλη χοίρων 
Φέτος, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων- EFSA 
θα προχωρήσει σε νέες πιλοτικές 
δραστηριότητες σε Βουλγαρία, 
Πολωνία, Ρουµανία και Σερβία, 
όπου η κατάσταση όσον αφορά την 
αφρικανική πανώλη χοίρων είναι 
σοβαρή, γεγονός που αφορά 
άµεσα και τη χώρα µας λόγω της 
γειτνίασης µε τη Βουλγαρία. 
Οι αγρότες, οι κτηνίατροι και 
οι κυνηγοί θα αποτελούν το 
επίκεντρο της εκστρατείας.

Η συνταγή επιτυχίας του
σκόρδου Πλατυκάµπου
Ευκαιρία για αγροτική παραγωγική 
αφύπνιση το Φεστιβάλ Σκόρδου 
στον Πλατύκαµπο. Στο πλαίσιο 
αυτό ο βουλευτής Λάρισας της 
Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος µε 
αφορµή και τη ρωσο-ουκρανική 
κρίση µίλησε για αναπροσαρµογή 
του παραγωγικού µοντέλου. «∆εν 
έχουµε την πολυτέλεια να υπάρχει 
σπιθαµή αγροτικής γης που να µην 
είναι καλλιεργήσιµη», είπε και 
συνεχάρη τον συνεταιρισµό 
για τη συνταγή εξωστρέφειας.

Μείωση 3,5% στον
πληθυσµό της Ελλάδας
Στα 10.432.481 ανέρχεται ο 
µόνιµος πληθυσµός της Ελλάδας, 
σύµφωνα µε τα προσωρινά 
αποτέλεσµα της απογραφής του 
2021 που διενήργησε η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, µειωµένος κατά 
3,5% από την απογραφή του 2011. 
Η πιο πολυπληθής περιφέρεια είναι 
η Αττική µε 3.792.469 κατοίκους, 
ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία 
µε 1.792.069 κατοίκους. Συνολικά, 
από τις 13 Περιφέρειες στις 12 
είχαµε πτώση στον πληθυσµό.

Στη χώρα µας, η φρίκη των πυρκαγιών πέρα από τα δάση αποτυπώνεται και στον αστικό ιστό, µε την 
«πρόληψη» να αποτελεί άγνωστη λέξη την ώρα της κρίσης, όπως κατέδειξε και η διαχείριση στην Πεντέλη.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Θέλει η γη να
μας ξεφορτωθεί;
Η Ευρώπη είναι ένα hotspot κυμάτων καύσωνα έλεω κλιματικής 
κρίσης με τις μεγαπυρκαγιές να απειλούν δάση και αστικό ιστό

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

Πωλούνται 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 χορτοδετική πρέσα Welger 61 και 
χορτοκοπτικό πολύδισκο µε ιταλικό πλάτος 
κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. 
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.

Πωλούνται τρακτέρ FIAT AGRI 160_90 µε 
άροτρο 5υνο και καλλιεργητή, ένας λιπασµα-
τοδιανοµέας ενός τόνου, καρούλι ποτίσµα-
τος 4 ιντσών 300 µέτρα, 300 σωλήνες 6 µέ-
τρων,4 ιντσών και 2 ηλεκτρικά µοτέρ 40 και 
80 ίππων.Πωλούνται και µεµονωµένα. Τιµή 
συζητήσιµη.Τηλ. 6945/831053.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 
3000 ώρες εργασίας τιµή 3.800 ευρώ. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται σιτευτική µηχανή FEDEL. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται Rίπερ µε 12 ελατήρια, µηκους 220 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων 
σε καλή κατάσταση, περιοχή Σερρών,τιµή 
25.000 ευρώ.Τηλ.6947/445778.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.
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Το δεύτερο βήμα 
για την πρόκριση
Ρεβάνς στα προκριματικά για το σεντόνι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για το δεύτερο καθοριστικό βήµα 
που θα τις φέρει πιο κοντά στους 
οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ ε-
τοιµάζονται οι ευρωπαϊκές οµά-
δες, καθώς το διήµερο 26-27 Ιου-
λίου θα διεξαχθούν οι ρεβάνς του 
δεύτερου προκριµατικού γύρου. 

Ο Ολυµπιακός θα αντιµετωπί-
σει (27/7) στο Γ. Καραϊσκάκης την 
Μακάµπι Τελ Αβίβ, έχοντας πά-
ρει το «Χ» µε σκορ 1-1 στο Ισρα-
ήλ την περασµένη εβδοµάδα. Ε-
φόσον καταφέρει και ξεπεράσει 
το εµπόδιο της Μακάµπι ο ΟΣΦΠ 
θα τεθεί αντιµέτωπος µε τον Απόλ-
λωνα Λεµεσού στις 2 Αυγούστου. 

Στο Κόνφερενς Λιγκ τώρα το 
πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των 
«πράσινων» για τον τρίτο προ-
κριµατικό γύρο θα γίνει στις 4 
Αυγούστου. Εφόσον τελικά ο Πα-
ναθηναϊκός παίξει µε τη Σλάβια 
Πράγας, όπως φαντάζει και το πι-
θανότερο, το «τριφύλλι» θα έχει 
στην διάθεσή του περίπου 1.000 
εισιτήρια, 962 για την ακρίβεια. 

Νωρίτερα, ΠΑΟΚ και Άρης θα έ-
χουν την ευκαιρία να κλειδώσουν 
και αυτοί την πρόκριση προς τον 
3ο προκριµατικό γύρο του Κόνφε-
ρενς Λιγκ. Συγκεκριµένα οι δύο 
οµάδες από τη Θεσσαλονίκη θα 
αντιµετωπίσουν στις ρεβάνς αντί-
στοιχα τη Λέφσκι Σόφιας (28/7) 
και τη Γκόµελ (27/7).  

Έπειτα από µία εβδοµάδα κενό, η Formula 1 
επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στις 24 Ιουλίου 
µε το GP Γαλλίας, λίγο πριν το καλοκαιρινό διάλειµµα. 
Το πρωτάθληµα έχει πάρει µία πολύ σηµαντική τροπή, 
µε τον Μαξ Φερστάπεν να έχει διαφορά 38 βαθµούς 
έναντι του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Κάρλος Σάινθ αναµένεται 
να ξεκινήσει από το πίσω µέρος του grid λόγω ποινής.

Στη Γαλλία οι πιλότοι
λίγο πριν τις διακοπές  

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

Formula 1 (Γαλλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Τένις (ATP 500, Αµβούργο)

Αγώνας 18.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Πολεµικές τέχνες (UFC Fight Night)

Κέρτις Μπλέντι – Τοµ Άσπιναλ 22.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 02.10 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Βέλγιο) 

Κλαµπ Μπριζ - Γάνδη 14.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Γαλλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ2

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 16.15 ΕΡΤ3

Τένις (ATP 500, Αµβούργο)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 19.30 ΕΡΤ3

Formula 1 (Γαλλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Τένις (ATP 500, Αµβούργο)

Αγώνας 18.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Πολεµικές τέχνες (UFC Fight Night)

Κέρτις Μπλέντι – Τοµ Άσπιναλ 22.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 02.10 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Βέλγιο) 

Κλαµπ Μπριζ - Γάνδη 14.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Γαλλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ2

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 16.15 ΕΡΤ3

Τένις (ATP 500, Αµβούργο)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

Αγώνες 19.30 ΕΡΤ3

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 23 Ιουλίου

Κυριακή 24 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αποφεύχθηκε
τελικά ο πανικός 
στην πρώτη διόρθωση 
των εμπορευμάτων

Ισοπαλία έγραψε    
το πρώτο ημίχρονο 
της αψιμαχίας 
Κακαβά - Μπαγινέτα

Σε ΕΛΓΟ - ΕΛΓΑ 
η επόμενη απόπειρα 
Γεωργαντά για 
μεταρρυθμίσεις 

∆ιπλό µεταγραφικό µπαµ
∆ύο πολύ σπουδαίες µεταγραφές 
πραγµατοποιήθηκαν την 
περασµένη εβδοµάδα. Αρχικά 
η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την 
απόκτηση του σούπερ σταρ της 
Πολωνίας, Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι 
µε συµβόλαιο διάρκειας έως το 
2026. Λίγες ηµέρες µετά η Ρόµα 
του Ζοσέ Μουρίνιο απέκτησε τον 
πρώην άσο της Γιουβέντους 
και διεθνή Αργεντίνο επιθετικό, 
Πάολο Ντιµπαλά. 

Γυναίκα εξώφυλλο στο FIFA
Η Σαµ Κερ, αθλήτρια ποδοσφαίρου 
της Τσέλσι, είναι η πρώτη γυναίκα 
που φιγουράρει στο εξώφυλλο της 
παγκόσµιας έκδοσης του FIFA 23. 
Η Αυστραλή ποζάρει µαζί µε τον 
Κιλιάν Εµπαπέ, που βρίσκεται 
στο εξώφυλλο του διάσηµου 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού για τρίτη 
σερί χρονιά. Η 27χρονη επιθετικός 
σηµείωσε 20 γκολ, βοηθώντας 
την Τσέλσι να κάνει το double.

Προετοιµασία στο Καρπενήσι
Στις 28 Αυγούστου θα λάβει χώρα 
η πρώτη προπόνηση της 
θεσσαλικής ΑΕΛ για τη νέα σεζόν, 
παρουσία του κόσµου της, όπως 
έκαναν γνωστό οι «βυσσινί». 
Παράλληλα, το βασικό στάδιο 
της φετινής προετοιµασίας θα 
διεξαχθεί στο Καρπενήσι, από 12 
έως 26 Αυγούστου. Κατά τη 
διάρκεια της παραµονής στην 
πρωτεύουσα της Ευρυτανίας 
θα πραγµατοποιηθούν τρεις 
φιλικοί αγώνες µε Παναχαϊκή, 
Προοδευτική και Α.Ε. Μυκόνου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA





Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Iουλίου 2022

Α1 |  21

Υ
πάρχουν κάποιες ζητήσεις από Τουρ-
κία και Αίγυπτο σε φιξ τιμές για το ελ-
ληνικό βαμβάκι, αλλά οι εκκοκκιστές 
διστάζουν να πουλήσουν καθώς φο-

βούνται τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών και 
τα προβλήματα εκτέλεσης συμβολαίων. Θεω-
ρητικά η νέα σοδειά κυμαίνεται στα 105 σεντς. 

  Μετά τα 450 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας 
για τα χαμηλής ποιότητας σιτάρια όπου και έ-
κλεισε δουλειά, οι αγοραστές χαμήλωσαν τις 
τιμές τους κατά 10 ευρώ, χωρίς να έχει κλειστεί 
κάτι ακόμα. Υπολογίζεται στην αγορά πως οι 
κλεισμένες εξαγωγές είναι περίπου 100.000 
τόνοι μέχρι στιγμής. Παραδοσιακά προς τον 
Αύγουστο η αγορά ησυχάζει οπότε και δεν α-
ναμένονται σημαντικές αλλαγές τώρα. 

Ζήτηση, αλλά χωρίς  
πράξεις στο σύσπορο 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

570

410

348

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

348

3,38

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

306

3,43

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

282

3,51

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

562

408

302

3,56

593,90

1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48

510

413

296

3,65

531,90

1313,00

20,21

96,30

140,77

156,53

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

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

119
102,71

97,40 91,40
83,71

357 357

347 348

358

21/07

378

91,71
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Πρώτα σηµάδια σταθεροποίησης στο βαµβάκι

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
91,71 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

375

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

296

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,65 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η αγορά βάµβακος δείχνει να έχει 
διαµορφώσει τα χαµηλά της και 
έπειτα από µια πτωτική πορεία 
αναζητά ισορροπία στα 95 σεντς. 

Η προαναγγελθείσα πτώση 
στη Φότζια έγινε πράξη µε 
την τιµή στην πρώτη ποιότητα 
να χάνει 52 ευρώ ο τόνος.

Ανοδική αντίδραση στην τιµή 
καλαµποκιού στην αγορά της 
Ευρώπης, µε τη Γαλλία στα 330 
ευρώ και τη Μπολόνια στα 375.

Μικρές απώλειες γράφει η τιµή 
του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά έπειτα από 
µια αναιµική ανοδική αντίδραση.

Στα 3,65 ευρώ το κιλό η µέση 
τιµή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά 
να γράφει νέα κέρδη στο δείκτη.

21
ΙΟΥΝ

21
ΙΟΥΛ
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¤/τόνος ¤/τόνος
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ΦΕΒ ΜΑΡ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒΑΠΡ ΜΑΪ
21

ΜΑΪ
21

ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΑΠΡ
21

ΜΑΡ
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ΦΕΒ
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ΜΑΪ
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ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΑΠΡ
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ΜΑΪ
21
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21

ΜΑΡ
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ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υπό την επίδραση δύο αντίθετων µε-
ταξύ τους συνθηκών κινείται τις τε-
λευταίες ηµέρες η αγορά καλαµπο-
κιού στην Ευρώπη. Από την µια, το 
κύµα καύσωνα και η επίµονη ξηρασία 
στην Ευρώπη έχουν κόψει σηµαντικά 
τις προοπτικές των αποδόσεων, κά-
τι που θα έδινε σήµα για µια σοβαρή 
ανάκαµψη των τιµών έπειτα από την 
απότοµη διόρθωση που σηµειώθηκε 
στις αρχές του µήνα. Από την άλλη η 
επικείµενη αποδέσµευση των ουκρα-
νικών αποθεµάτων, κάνουν διστακτι-
κή την αγορά, αφού αν και δεν είναι 
σαφές το µέγεθος αυτών ούτε η ροή 
τους στα λιµάνια, είναι ένας παράγο-
ντας που θα αλλάξει καθοριστικά τα 
δεδοµένα στο πεδίο της προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά έδει-
ξε προθέσεις να δοκιµάσει υψηλότε-
ρα επίπεδα που είχαν χαθεί το προ-
ηγούµενο διάστηµα, επιστρέφοντας 
στη ζώνη των 330 ευρώ ο τόνος α-

πό τα χαµηλά των 275 ευρώ που έ-
γραψε ο δείκτης στις 6 Ιουλίου. Η τι-
µή κέρδισε δηλαδή πάνω από 50 ευ-
ρώ ο τόνος, σε µια εξέλιξη που µαρ-
τυρά πως η αγορά προεξοφλεί σηµα-
ντική µείωση της ευρωπαϊκής παρα-
γωγής. Απέχει ωστόσο από τα υψη-
λά των 378 ευρώ που έγραψε ο δεί-
κτης στο γαλλικό χρηµατιστήριο ε-
µπορευµάτων για τα συµβόλαια πα-
ράδοσης Αυγούστου στις 16 Μαΐου.

Στην εγχώρια αγορά πάντως, οι 
προσφορές που είχαν ακουστεί την 
περίοδο των σπορών, για συµβόλαια 
µε 30 λεπτά το κιλό στο σπυρί και α-
κόµα και 8 λεπτά το κιλό στο ενσί-
ρωµα φαίνεται να αποµακρύνονται 
αθόρυβα από το τραπέζι.

Σε ό,τι αφορά το ενσίρωµα του κα-
λαµποκιού, µε τις πρώτες παραδό-
σεις να αναµένονται σε περίπου ένα 
µήνα, οι αρχικές συζητήσεις ανάµε-
σα σε µεγάλες µονάδες, ζωοτροφά-
δικα και παραγωγούς, ορίστηκαν α-
πό τη διελκυστίνδα αγροτών και µο-
νάδων. Τότε οι αγοραστές έβαλαν το 

όριο των 55 µε 60 ευρώ ο τόνος, έ-
ναντι των 40 µε 45 ευρώ που προσέ-
φεραν πέρυσι.

Ωστόσο, ακόµα και τον περσινό Αύ-
γουστο, όταν η αγορά καλαµποκιού 
βρισκόταν σε χαµηλότερα επίπεδα α-
πό τα σηµερινά και εκείνα της άνοι-
ξης του 2022, είχαν ήδη γραφτεί τα 
60 ευρώ ο τόνος σε ορισµένες πρά-
ξεις. Οι αγρότες διεκδικούσαν για τη 
φετινή σοδειά τιµές από 70 ευρώ ο 
τόνος, ενώ ακούστηκαν ακόµα και τα 
90 ευρώ, τα οποία απέρριψαν αρκετοί 
αγοραστές. Τις προσεχείς εβδοµάδες, 
µόλις δείξει και η αγορά πιο σαφείς 
προθέσεις και κατακάτσει η σκόνη της 
διόρθωσης, αναµένεται η επανεκκί-
νηση των συζητήσεων για την τιµή.

Κρατά ψηλά το καλαµπόκι η ξηρασία της Ευρώπης
 Με κέρδη 50 ευρώ ο τόνος, η αγορά καλαµποκιού επέστρεψε στη ζώνη των 330 ευρώ
 Κοµισιόν και USDA προεξοφλούν µειωµένη ευρωπαϊκή σοδειά συγκριτικά µε πέρυσι

Σηµαντικό περιορισµό των 
εξαγωγών καλαµποκιού 
ανακοίνωσε η Ρουµανία, ο 
βασικός τροφοδότης της ΕΕ 
αλλά και κορυφαίος εξαγωγές 
καλαµποκιού της ΕΕ. Η χώρα 
έχει ήδη κόψει κατά 50% τις 
προσδοκίες της για τη νέα 
σοδεία λόγω ξηρασίας, µε τις 
αρχές της χώρας να εκτιµούν 
πως εφόσον πράγµατι η 
παραγωγή διαµορφωθεί στους 
8 εκατ. τόνους, τότε θα δοθεί 
προτεραιότητα στην εσωτερική 
της αγορά προς αποφυγήν 
πληθωριστικών τάσεων. 
Αντίστοιχες κινήσεις 
αναµένονται και από την 
Ουγγαρία, που καλείται να 
διαχειριστεί πενταπλάσιες 
αιτήσεις αποζηµίωσης για 
ζηµιές λόγω ξηρασίας από 
πέρυσι. Οι εκτιµήσεις της 
Κοµισιόν και του USDA 
προεξοφλούν µικρές σοδειές 
καλαµποκιού στην Ευρώπη.
Ωστόσο τα τελικά παγκόσµια 
αποθέµατα της τρέχουσας 
εµπορικής περιόδου 
παρουσιάζουν ένα πλεόνασµα 
2,5 εκατ. τόνων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΟΒΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Έχουµε τα πρώτα σηµάδια ισορροπίας άνω των 90 
σεντς ανά λίµπρα για τις τιµές του ∆εκεµβρίου ‘22. 
Απ’ότι φαίνεται ο αγώνας για κατάκτηση των 100 
σεντς θα είναι αργός και δύσκολος, ιδιαίτερα όταν το 
δολάριο είναι τόσο ισχυρό. Στις ΗΠΑ το πρόβληµα 
ξηρασίας στο δυτικό Τέξας γίνεται ολοένα και πιο 
σηµαντικό για τον νούµερο ένα εξαγωγέα βάµβακος. 
Επίσης εκτιµάται πως αυτό θα αυξήσει σηµαντικά το 
ποσοστό των παρατηµένων χωραφιών στις ΗΠΑ. Από 
την άλλη, οι κλώστες γκρινιάζουν πως οι αποθήκες 
είναι γεµάτες νήµατα και η ζήτηση έχει µειωθεί 
λόγω των αντιξοότητων της παγκόσµιας οικονοµίας.

ΝEA ΥOΡKH
Μετά από αρκετές εβδοµάδες απόλυτης ησυχίας, 
έχουν αρχίσει να επανεµφανίζονται οι αγοραστές 
µε σκοπό να δεσµεύσουν ποσότητες της νέας 
σοδειάς. Πρόκειται για κλώστες στην Τουρκία και 
την Αίγυπτο, οι οποίοι βολιδοσκοπούν την αγορά 
µας πληρώνοντας φιξ τιµές. Οι εκκοκκιστές, λόγω 
της υψηλής µεταβλητότητας του χρηµατιστηρίου 
και του ρίσκου µιας πώλησης µε πολύ αργότερες 
φορτώσεις, δεν είναι ένθερµοι πωλητές και 
προτιµούν να περιµένουν την εµφάνιση πιο 
ασφαλών καναλιών για να πωλήσουν. 
Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος βιασύνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ρουµανία και Ουγγαρία περιορίζουν 
τις εξαγωγές καλαµποκιού.

70 ΕΥΡΩ
Οι αγρότες διεκδικούσαν 

τιµές από 70 ευρώ ο τόνος, 

επίπεδα τα οποία απέρρι-

ψαν αρκετοί αγοραστές

Συνεδρίαση 20/07/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  92,81 +0,43

Μάρτιος ‘23 88,90 +0,25

94

92

90

88

86

84

82

80

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 22

Παρασκευή
15/07

Πέµπτη
14/07

∆ευτέρα
18/07

Τρίτη
19/07

Πέµπτη
13/01

∆ευτέρα
04/07

Τρίτη
02/03

Τετάρτη
22/06

Τετάρτη
20/07



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Iουλίου 2022 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Στον αντίποδα, η συγκοµιδή στο 
επιτραπέζιο ροδάκινο και στο νε-
κταρίνι έχει προχωρήσει ήδη στο 
50% και η διαπίστωση είναι πως 
έγινε µεγάλη ζηµιά από τις βρο-
χές του περασµένου δεκαηµέρου, 
στις ποικιλίες που ήταν έτοιµες 
να µαζευτούν. «Από όπου πέρα-
σε η βροχή σε Πέλλα, Ηµαθία και  
Βελβεντό Κοζάνης, οι καταστρο-
φές είναι µεγάλες» τονίζει ο Βασί-

λης Γαλάνης, από τον Α.Σ. Αλιάκ-
µων και εξήγησε ότι οι τιµές δεν εί-
ναι όπως οι εξαιρετικές περσινές, 
αλλά σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Για τεράστια ζηµιά από τις βρο-
χές, µιλά και ο ∆ηµήτρης Μουτσέ-
ρης από τον Α.Σ. Ξεχασµένης, ση-
µειώνοντας ότι µεγάλο µέρος της 
παραγωγής πήγε για χυµό, µε τιµή 
8 λεπτά. «Πήγαµε στον ΕΛΓΑ στη 
Βέροια δείγµατα, γεωπόνοι έκα-

ναν αυτοψίες, αλλά δεν προβλέ-
πεται αποζηµίωση από τον κανο-
νισµό και βασιζόµαστε στη στήρι-
ξη της πολιτείας» εξήγησε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Ηµαθί-
ας, Μάκης Αντωνιάδης τονίζει ό-
τι «όσο περνά ο καιρός, φεύγουν 
όσα ήταν για πέταµα. Ελπίζουµε 
οι τιµές να ανακάµψουν, διότι η 
αγορά είναι ελλειµµατική λόγω 
της καταστροφής στην Ισπανία».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με µια αχλή αβεβαιότητας να «σκε-
πάζει» την κρίσιµη παράµετρο της 
εµπορικής πολιτικής που θα ισχύ-
σει, ξεκίνησε η σεζόν στο συµπύ-
ρηνο ροδάκινο, καθώς εισήλθαµε, 
ήδη, στη δεύτερη εβδοµάδα συγκο-
µιδής του και δεν υπάρχει ακόµη 
επίσηµη ανακοίνωση από τις βι-
οµηχανίες µεταποίησης που να 
ξεθολώνει το τιµολογιακό τοπίο.

Μόνη ένδειξη προθέσεων που 
µπορεί να δρα και αποπροσανατο-
λιστικά προς τους παραγωγούς εί-
ναι η ανακοίνωση της ΕΚΕ από το 
χειµώνα, η οποία έκανε λόγο για-
εύρος τιµών µεταξύ 33-35 λεπτών.

Η προϊστορία έχει δείξει πως εί-
ναι πάγια τακτική των βιοµηχανι-
ών να καθυστερούν όσο µπορούν 
να ανοίξουν τα χαρτιά τους, προ-
κειµένου να έχουν αντιπροσωπευ-
τική εικόνα για το πού θα είναι το 
µέγεθος, αλλά και ποια η ποιότη-
τα της παραγωγής, ώστε αναλό-
γως να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, 
λοιπόν και µε τις βιοµηχανίες να 
έχουν βάλει στο φουλ τις µηχανές 
τους για την επεξεργασία της πα-
ραγωγής, οι αγρότες παραδίδουν 
τα ροδάκινα µε ανοικτή τιµή και 
ευελπιστούν ότι δεν θα βρεθούν 
προ κάποιας αρνητικής έκπληξης 
αρχές του Αυγούστου, όταν οι µε-
ταποιητές θα κόψουν τα πρώτα 
τιµολόγια και θα αναγκαστούν 
να προσδιορίσουν τη θέση τους.

Στο σήµα που θα δώσουν για 
τις τιµές οι ιδιώτες θα ακολουθή-
σουν και οι συνεταιριστικές µο-

νάδες, όπως λέει ο Βασίλης Γα-
λάνης, πρόεδρος του Α.Σ. Αλιάκ-
µων. «Η ποικιλία Romeo συγκο-
µίστηκε πολύ γρήγορα γιατί δεν 
έχει µεγάλες εκτάσεις και τώρα ο 
κόσµος µπαίνει στα πρώτα χέρια 
στην Κατερίνα. Αν εξαιρέσουµε 
τα κτήµατα που χτυπήθηκαν από 
χαλάζι και τις βροχοπτώσεις προ 
δεκαηµέρου, είναι φέτος µια κα-
λή χρονιά», εξηγεί ο κ. Γαλάνης.

«Παραµένουµε στην αρχική το-
ποθέτηση της ΕΚΕ, για 35 λεπτά το 
κιλό. Επισήµως δεν έχει αλλάξει 
κάτι. Οι παραγωγοί περιµένουν», 
αναφέρει και ο πρόεδρος του Α.Σ. 

Ξεχασµένης, ∆ηµήτρης Μουτσέ-
ρης, τονίζοντας πως η παραγωγή 
φέτος εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτε-
ρα προβλήµατα και το προϊόν εί-
ναι ποιοτικό. Ο ίδιος µας ανέφε-
ρε πως επειδή υπήρξε οψιµότητα 
6-7 ηµερών στις πρώιµες ποικιλί-
ες «θα ζοριστούµε στις επόµενες 
δέκα ηµέρες γιατί πιθανά θ’ αρχί-
σει η συγκοµιδή και της ποικιλίας 
Α37 και η κατάσταση µε τα εργατι-
κά χέρια δεν έχει λυθεί πλήρως».

Στη συγκοµιδή της ποικιλίας Κα-
τερίνα έχουν µπει και οι παραγω-
γοί που συνεργάζονται µε τον Α.Σ. 
Μέσης, όπως µας πληροφόρησε 
ο πρόεδρος της οργάνωσης, Ιορ-
δάνης Κυρατλίδης. «Για την τιµή 
ακόµη δεν έχουν πει τίποτα επί-
σηµα οι βιοµηχανίες. Υπάρχει η 
ανακοίνωση για 35 λεπτά και δεν 
πιστεύω να υπαναχωρήσουν. Βέ-
βαια το ροδάκινο φέτος είναι ποι-
οτικό», είπε ο συνοµιλητής µας, 
προσθέτοντας πως «αρχές Αυγού-

στου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, δι-
ότι οι βιοµηχανίες θα πρέπει να 
τιµολογήσουν τις παραλαβές».

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Α-
ποστόλου, σε ερώτηση της Agrenda 
ανέφερε πως κάθε βιοµηχανία α-
ποφασίζει ξεχωριστά για την τιµή 
και ο ίδιος εκτιµά πως τα 33-35 λε-
πτά που ανακοινώθηκαν τον χει-
µώνα είναι δίκαιη τιµή, καθώς έ-
χει ενσωµατώσει τις αυξήσεις στις 
εισροές και ότι αφορά τα ροδάκινα 
πρώτης ποιότητας, µε κανονικό µέ-
γεθος και βάρος 130 γραµµάρια.

Τόνισε ακόµη πως οι πρώτες 
διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν ότι 
πρόκειται για κανονική χρονιά σε 
τονάζ, που θα οδηγήσει σε παρα-
γωγή τουλάχιστον 40% υψηλότε-
ρη, έναντι των 8-9 εκατ. χαρτοκι-
βωτίων του 2021 και συµπλήρω-
σε πως τα ροδάκινα από τις χαλα-
ζοχτυπηµένες περιοχές θα πάνε 
για χυµό, µε 14-15 λεπτά, καθώς, 
αν και υπήρχε προβληµατισµός 
για το προϊόν, µετά την απώλεια 
των αγορών Ρωσίας, Λευκορωσίας 
και Ουκρανίας, προκύπτει ενδια-
φέρουσα ζήτηση από τις αγορές.

Με κλειστά χαρτιά ακόµα η µεταποίηση
Στα πρώτα χέρια η ποικιλία Κατερίνα 
Με ανοικτή τιµή παραδίδουν συµπύρηνο ροδάκινο οι παραγωγοί

Μεγάλες οι ζηµιές σε Πέλλα, Ηµαθία, Βελβεντό
για τα επιτραπέζια ροδάκινα και τα νεκταρίνια

ΑΥΞΗΣΗ 40%  
Για µια κανονική χρονιά 
σε τονάζ στο συµπύρηνο 
µε παραγωγή τουλάχι-
στον 40% υψηλότερη, 
έναντι των 8-9 εκατ. 

χαρτοκιβωτίων του 2021, 
µιλάνε στην ΕΚΕ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ
Αρχές Αυγούστου οι 

µεταποιητές κόβουν τα 
πρώτα τιµολόγια και θα 

αναγκαστούν να προσδιορί-
σουν τη θέση τους

Σ
ηµειώνονται εξαγωγές στην 
ελληνική αγορά για το σκλη-
ρό σιτάρι, που ήταν κλεισµέ-
νες παλιότερα (πριν την πτώ-

ση). Παράλληλα η τελευταία εξαγωγή 
για τα χαµηλής ποιότητας σιτάρια έ-
κλεισε στα 450 ευρώ ο τόνος FOB και 
πλέον οι Ιταλοί αγοραστές κυκλοφο-
ρούν επίπεδα λίγο χαµηλότερα, στα 
440 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Λο-
γικά σε λίγες µέρες θα µπούµε στην 
παραδοσιακή καλοκαιρινή παύση, ε-
πόµενες σηµαντικές αλλαγές βραχυ-
πρόθεσµα δεν είναι πολύ πιθανές.

Στα σκληρά σιτάρια, ανακοινώθηκε 
η νέα λίστα τιµών της Φότζια η οποία 
και ήταν σηµαντικά πτωτική, κατά 52 
ευρώ ο τόνος. Βέβαια να σηµειωθεί 
πως την προηγούµενη εβδοµάδα δεν 

υπήρξε νέα λί-
στα και όλος ο 
κλάδος ανέµε-
νε µια δυνατή 
µείωση τιµών. 
Συγκεκριµένα 

για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρω-
τεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 505-510 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υα-
λώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
495-498 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
χάθηκαν άλλα 15 ευρώ ο τόνος σε 
µια εβδοµάδα µε τις τιµές να ισορ-
ροπούν στα 440 ευρώ ο τόνος. Από 
τη µία υπάρχει η πίεση που προκα-
λεί ο καλός ρυθµός συγκοµιδής στη 
Γαλλία και από την άλλη η θετική 
πορεία της σοδειάς του Καναδά. Εν 
τω µεταξύ οι τιµές του Καναδά φαί-
νεται να ολοκλήρωσαν την πτώση 
τους και για πρώτη εβδοµάδα είχα-
µε αµετάβλητες τιµές.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, χω-
ρίς συγκεκριµένη κατεύθυνση κινεί-
ται το µαλακό σιτάρι. Οι διαπραγµα-
τεύσεις για να βρεθεί µια ασφαλής 
δίοδος εξαγωγής για τα ουκρανικά 
σιτηρά συνεχίζονται. Παράλληλα, κα-
τόπιν της πτώσης φαίνεται κάποιο α-
γοραστικό ενδιαφέρον χρηµατιστη-
ριακά από κερδοσκοπικά κεφάλαια. 
Στη Γαλλία σηµειώθηκε ανάκαµψη 
µετά τη βαθιά διόρθωση. Αφορµή 
στάθηκε η µεγάλη πρόσφατη αγο-
ρά της Αιγύπτου σε συνδυασµό µε 
το φτηνό ευρώ. Οι τιµές Σεπτεµβρίου 
κυµαίνονται στα 344 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΧΤΙΖΕΤΑΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ  ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΥΞΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΥΜΟ
 ΤΙΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

14�15

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ

40%

33�35
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Βρήκε χαμηλά 
και αντέδρασε

Σαφείς ενδείξεις
μικρής σοδειάς 
λόγω ξηρασίας 
στο Τέξας

∆είχνει να κατα-
κάθεται η σκό-

νη που σήκωσε στην αγορά βάµ-
βακος η πρωτοφανής διόρθωση 
της χρηµατιστηριακής τιµής, η ο-
ποία µέσα σε διάστηµα ενός µή-
να περίπου έχασε 50 σεντς από τα 
υψηλά περιόδου. Η περασµένη ε-
βδοµάδα ξεκίνησε µε µια ανοδι-
κή αντίδραση από τα χαµηλά τω 
82 σεντς ανά λίµπρα για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου 2022 για να 
κλείσει µε τη διεθνή τιµή βάµβα-
κος στη ζώνη των 92 σεντς και σε 
επαφή µε την ισχυρή αντίσταση 
των 95 και 97 σεντς ανά λίµπρα.

Έπειτα από την αναστάτωση της 
διόρθωσης που γκρέµισε από την 
κορυφή των 132 σεντς τα συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου, είναι εµφανές 
πως η αγορά δεν µπορούσε να βά-
λει φρένο στην πτώση. Χρειάστη-
καν τρεις εβδοµάδες και µια έκθε-
ση προσφοράς και ζήτησης από 
το USDA µέχρι να εκτονωθεί η δι-
άθεση των «αρκούδων» της αγο-
ράς και να στραφεί η αγορά στα 

θεµελιώδη. Αυτά υπαγορεύουν µια 
ισορροπία τιµών, η οποία αφορά 
σε µια αντοχή στα σηµερινά επί-
πεδα πέριξ των 95 σεντς µε ανώ-
τερο όριο τα 100 έως 105 σεντς 
ανά λίµπρα, όπως επισηµαίνουν 
µε χαρακτηριστική διστακτικότη-
τα αναλυτές της εν λόγω αγοράς. 
Ο δισταγµός για πιο βέβαιες εκτι-
µήσεις πατά πάνω στη µεταβλητό-
τητα των αγορών εν γένει, που ε-
πεκτείνεται από τα χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων µέχρι τις µετοχές 
και τα οµόλογα.

Ωστόσο τα θεµελιώδη, ακόµα και 
στη µάλλον δυσοίωνη για τις τιµές 
έκθεση του USDA έδειξαν πως η α-
γορά ήταν υπερπουληµένη για ό-
σο διατηρήθηκε σε τιµές κάτω από 
τα 90 σεντς ανά λίµπρα, µε την α-
ντίδραση να οδηγεί σε δύο συνε-
χόµενα κλεισίµατα µε limit up στο 
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 
Πλέον, οι τιµές προπώλησης σύ-
σπορου, από τα χαµηλά των 66,6 
λεπτών το κιλό στις 15 Ιουλίου, έ-
χουν ανέβει στα 72 περίπου λεπτά.

Η αγορά βάµβακος πλέον κινείται πά-
νω σε δύο αντικρουόµενους άξονες. Ο 
ένας έχει να κάνει µε τις προοπτικές 
της κατανάλωσης σε ένα περιβάλλον 
οικονοµικής ύφεσης ή στασιµοπληθω-
ρισµού, ενώ ο άλλος µε τη διαπίστω-
ση ότι η ζώνη βάµβακος του Τέξας έ-
χει χτυπηθεί για τη καλά από τη ξηρα-
σία µε σχεδόν τις µισές εκτάσεις να εµ-
φανίζουν αρνητική έως πολύ εικόνα 
εξαιτίας µιας ξηρασίας που κρατά µή-
νες στην ευρύτερη περιοχή. 

Συγκεκριµένα, τα σηµάδια στα ο-
ποία αντιδρά µε πτώση η αγορά, ακό-
µα κι αν δεν έχουν στην πράξη διαπι-
στωθεί, αφορούν τα εξής:

 Πίεση στους τίτλους των αµερικα-
νικών εταιρειών στη Wall Street.

 Φόβοι ύφεσης.
 Πληθωρισµός και η έλλειψη εµπι-

στοσύνης των αγορών ότι τα πραγµα-
τικά δεδοµένα είναι χειρότερα των µε-
τρήσεων.

 Περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου 
που «χτυπά» τις αµερικανικές εξαγωγές.

 Εκτιµήσεις που θέλουν µειωµένη 
ζήτηση για βαµβάκι από τη Κίνα, στον 
απόηχο εξελίξεων σχετικών µε την παν-
δηµία της Covid-19.

Όταν δέχεται πλήγµα η ζήτηση, τότε η προσφορά αποκτά µικρότερη βαρύτητα στη 
διαµόρφωση των ισορροπιών, µε δεδοµένο ότι η σοδειά των ΗΠΑ δείχνει ιδιαίτερα αβέβαιη

Όταν μειώνεται η ζήτηση περισσεύει προϊόν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 90 – 92

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

90 – 92
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

72 – 74
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ 72 – 74

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ 

ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

82

66,6

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ 

82
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

66,6
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 2022

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

84,3

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

1,3

ΣΥΣΠΟΡΟ

Οι τελευταίες εκτιµήσεις θέλουν αύξηση των 
τελικών αποθεµάτων της τρέχουσας εµπορικής 
περιόδου κατά 1,5 εκατ. δεµάτια, η οποία συνδέεται 
άµεσα µε µια µείωση της κατανάλωσης στους 
τέσσερις µεγαλύτερους καταναλωτές βάµβακος του 
κόσµου, την Κίνα, την Ινδία, το Μπαγκλαντέζ και το 
Βιετνάµ. Η παγκόσµια κατανάλωση µειώθηκε στα 
119,9 εκατ. δέµατα, όταν πριν από ένα µήνα το USDA 
την αποτιµούσε σε 121,5 εκατ. δέµατα, τα παγκόσµια 
αποθέµατα αυξάνονται σε 84,3 εκατ. δέµατα. 
Για τη νέα σοδειά, η καταναλωση αναµένεται 
µειωµένη για τις ΗΠΑ και τον κόσµο κατά 1 εκατ. και 
1,3 εκατ. δέµατα αντίστοιχα. Μάλιστα, οι αναλυτές 
συµφωνούν ότι το USDA δεν έχει προχωρήσει ακόµα 
σε µια πιο προσεκτική εκτίµηση του βαθµού 
υποχώρησης της νέας παραγωγής, δεδοµένου ότι το 
31% των εκτάσεων στις ΗΠΑ θα εγκαταλειφθεί. 
Με άλλα λόγια, η σοδειά των ΗΠΑ δείχνει ιδιαίτερα 
αβέβαιη, σε µια συνθήκη που αναµένεται ότι θα 
αποτιµηθεί καλύτερα από την αγορά το προσεχές 
διάστηµα. Και αυτό γιατί, όταν δέχεται πλήγµα η 
ζήτηση, τότε η προσφορά αποκτά µικρότερη βαρύτητα 
στη διαµόρφωση των ισορροπιών. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

BAMBAKI 

USDA
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Πειραιώς Financial Holdings 
ανακοίνωσε ότι η θυγατρική 

της Τράπεζα Πειραιώς 
ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus 
Investments ΑΕΔΟΕΕ («Iolcus»). 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται στην 
Τράπεζα νέος οργανωτικός κλάδος 
«Wealth & Asset Management» με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 
εργασιών διαχείρισης περιουσίας 
ιδιωτών, επιχειρηματικών και 
θεσμικών πελατών και τη διοικητική 
εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών. 

CRETA FARM: Ολοκληρώθηκε η 
επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στην 
Creta Farms από τον στρατηγικό 
επενδυτή Δημήτρη Βιντζηλαίο, όπως 
προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης. 
Είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση 
της επένδυσης, ποσού 15 εκατ., μέσω 
καταβολής του αρχικού μετοχικού 
κεφαλαίου από την μέτοχο «BELLA 
BULGARIA S.A.» και ολοκληρώθηκε 
τώρα και η δεύτερη φάση με 
καταβολή μετρητών 5 εκατ. μέσω 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

PREMIER FOODS: Η Premier Foods 
ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν 6% στο α’ τρίμηνο της 
χρήσης 2023, και διαμορφώθηκαν 
στα 197 εκατ. στερλίνες (236,3 εκατ. 
δολάρια) και ότι οι επιδόσεις της ήταν 
αντίστοιχες των εκτιμήσεών της.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Νέο 
κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας 
στην Πάτρα  Παρουσία στην Αχαϊκή 
πρωτεύουσα, με νέο κατάστημα στην 
Πάτρα αποκτά η Παγκρήτια Τράπεζα 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της 
σχεδίου, το οποίο προβλέπει και  
την ανάπτυξη των εργασιών της στα 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Εξαιρετικά αβέβαιες παραμένουν οι προ-
οπτικές της Ευρωζώνης μετά την παραίτη-
ση του τεχνοκράτη πρωθυπουργού Μάρι-
ου Ντράγκι, που βάζει σε οικονομικό-πο-
λιτική δίνη την Ιταλία, αλλά και την ιστο-
ρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια κα-
τά 50 μονάδες βάσης μετά από 11 χρόνια, 
για να «χτυπήσει» τον πληθωρισμό (8,6%). 
Νέες αυξήσεις των επιτοκίων αναμένεται 
τον Σεπτέμβριο και στις επόμενες συνε-
δριάσεις της ΕΚΤ. Αναλυτές θεωρούν ότι η 
ΕΚΤ είναι πιθανό να διατηρήσει τη σφιχτή 
νομισματική πολιτική, ακόμη και σε περί-
πτωση ύφεσης, εφόσον οι εκτιμήσεις για 
τον πληθωρισμό παραμείνουν ανοδικές.

Τα βλέμματα και στο νέο εργαλείο της 
κεντρικής τράπεζας κατά του κατακερμα-
τισμού της αγοράς ομολόγων. Δηλαδή 
κατά των μεγάλων αποκλίσεων ανάμεσα 
στις αποδόσεις των ισχυρών και αδύναμων 
χωρών της Ευρωζώνης. Πρωτεύοντα στό-

χο, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η απορ-
ρόφηση των όποιων κραδασμών από τη 
«σφιχτή» πολιτική της κεντρικής τράπεζας, 
ωφελώντας κυρίως πιο αδύναμες χώρες 
της Ευρωζώνης, όπως Ελλάδα και Ιταλία. 

Καμπανάκι στις κεντρικές τράπεζες να 
προχωρήσουν γρήγορα στις αυξήσεις των 
επιτοκίων που είναι αναγκαίες για να μει-
ωθεί ο πληθωρισμός χτύπησε και το ΔNT, 
τονίζοντας ότι η καθυστέρηση θα οδηγή-
σει σε μεγαλύτερες αυξήσεις στο μέλλον. 

Πάντως η πολιτική αβεβαιότητα στην Ι-
ταλία, μετά την παραίτηση Ντράγκι προ-
καλεί ανησυχία στην Ευρώπη και τριγ-
μούς στις αγορές, μεσούσης της ενεργει-
ακής κρίσης, καθώς η Ιταλία αντιμετωπί-
ζει σοβαρό πρόβλημα, δεδομένης της με-
γάλης εξάρτησής της από τη Ρωσία. Η πο-
λιτική κρίση ανέτρεψε μήνες σταθερότη-
τας κατά τη διάρκεια των οποίων ο Ντρά-
γκι είχε ενισχύσει τη θέση της χώρας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

Διάκριση
Μια σημαντική βράβευση στο διεθνή 
θεσμό Superior Taste Awards 2022, 
για τα Ηπειρώτικα Αυγά. Διακρίθηκαν 
για τα Ηπειρώτικα Αυγά ελευθέρας 
βοσκής από κότες ταϊσμένες με 
κόκκινο καλαμπόκι, θυμάρι και ρίγανη, 
με το Superior Taste Award με 3 
αστέρια και για τα Ηπειρώτικα Αυγά 
αχυρώνα, λαμβάνοντας το Superior 
Taste Award με 2 αστέρια.

Βιολάντα
Η σειρά μπισκότων Bianca της 
Βιολάντα μεγαλώνει και υποδέχεται 
τέσσερα νέα μέλη, τα Bianca 
Φρουτένια, σε τέσσερις νέες γεύσεις 
φρούτων που  καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα γεύσεων και προτιμήσεων: 
Bianca γεμιστά με κρέμα μπανάνα, 
Bianca γεμιστά με κρέμα φράουλα, 
Bianca γεμιστά με κρέμα πορτοκάλι  
και Bianca γεμιστά με κρέμα λεμόνι.

Νομισματική σύσφιξη
και νέες αβεβαιότητες 

 Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια 50 μονάδες βάσης
 Ανησυχεί την Ευρώπη η παραίτηση Ντράγκι
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2300 +19,79%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 1,1200 +13,94%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,8760 +9,50%

Eθνικη τραπεζα 3,1000 +6,02%

Εurobank ergasias 0,8360 +5,82%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 5,7000 -3,39%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε 0,7600 -3,31%

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 1,6500 -3,23%

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,4000 -2,17%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,0750 2,09%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,600.08 -0.86%
 NASDAQ Comp 11,861.99 -0.30%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,572.82 -0.35%
Λονδίνo FTSE 100 7,249.93 -0.20%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,164.56 -0.88%
Παρίσι CAC-40 6,172.11 -0.20%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,099.08 +0.36%
Τόκιο NIKKEI-225 27,803.00 +0.44%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 1,75 15.06.2022 
EKT Βασικό 0,75 21.07.2022
 Καταθέσεων  0,00 21.07.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 1,25 16.06.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,250 16.06.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M 1,108% 01.01.2022
EURIBOR -1M -0,512  01.06.2022

Ο τραπεζικός δείκτης και η ΔΕΗ 
σηκώνουν το χρηματιστήριο 
Σε ένα ανοδικό γύρισμα εξελίχθηκε η 
προηγούμενη εβδομάδα για το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, ειδικά μετά την ανακοίνωση της 
αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες 
βάσης από την ΕΚΤ. Όπως όμως επισημαίνουν 
οι αναλυτές, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει 
πτωτική. Σημεία στήριξης είναι οι 779 και 770 
μονάδες και σημεία αντίστασης οι 840 και 867 
μονάδες. Για να μπορέσει το Χ.Α να επιστρέψει 
σε διατηρήσιμη ανοδική τάση απαιτείται 
ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
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Aποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 
αγροτών και κίνητρα αντικατάστασης

O
αρχαίος Έλληνας  ποιητής Θεόκριτος εί-
πε ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νε-
κροί». Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχου-
µε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπρο-

στά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας 
τους τοξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται 

για συγγενείς.

«Κλέβοντας» από παλαιότερο άρ-
θρο της Αgrenda, διαβάζουµε: «…
Με δεδοµένο το ότι ο νέος προϋπο-
λογισµός αξιολογείται από το οικο-
νοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως 
µια ευκαιρία επιδίωξης οικονοµι-
κής ανάκαµψης µετά την πανδηµία, 
που ενισχύεται από κοινοτικά κον-
δύλια αλλά και ευελιξία ως προς την 
δηµοσιονοµική πολιτική, πάγια αι-
τήµατα του αγροτικού χώρου -που 
αποδεδειγµένα στέκεται στο ύψος 
των περιστάσεων όταν η συνθήκη 
καλεί σε ενίσχυση της παραγωγικό-
τητας- έρχονται ξανά στο προσκήνιο 
και χρήζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Έ-
να εξ αυτών των αιτηµάτων, είναι 
και η ανάγκη δηµιουργίας ειδικού 
αφορολόγητου αποθεµατικού από 
την πώληση παλαιού αγροτικού εξο-
πλισµού το οποίο θα συµψηφίζεται 
ισόποσα µε την αξία αγοράς του και-

νούργιου µηχανήµατος, καθώς και η αύξηση του πο-
σοστού απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων….»  

Σχεδόν πέντε χρόνια µετά, και δεν έχει αλλάξει α-
πολύτως τίποτε στον τρόπο αντιµετώπισης του παγί-
ου εξοπλισµού από το Οικονοµικό Επιτελείο. Από το 
2017 έχω επισηµάνει σε διάφορα άρθρα, συναντή-
σεις, παρουσιάσεις κλπ, ότι πρέπει να πάψει η υφι-
στάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση του µηχανο-

λογικού εξοπλισµού. Επισηµαίνω 
ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλι-
σµού, γίνονται από οποιονδήπο-
τε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, 

είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του κανονικού 
καθεστώτος. Οι δε επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν 
και αγροτικά εισοδήµατα (έστω και ελάχιστα), αντι-
µετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες του κανο-
νικού καθεστώτος, αφού από την 01.01.17 υποχρε-
ούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δρα-
στηριότητες όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρ-
τήτως τζίρου. Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει 
τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστή-
σει το παλιό του τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε 
τα παρελκόµενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολι-
κή αξία, του προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 
ευρώ, θα το αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του 
ποσού µετρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την 
τράπεζα. Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία 
το κρατά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική 
κατάσταση και µε λίγες ώρες εργασίας, τηρουµένης 
της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογικά 
είναι πλήρως αποσβεσµένο.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ φορολογική κατάσταση, για 
να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδο-
θούν 2 παραστατικά: 

Α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-
της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  
τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.
Β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας 
προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, 
διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.]. 

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε 
ηµεροµηνία 02.01.22. Πως θα αποτυπωθούν στα βι-
βλία του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;
Α) Η ΑΓΟΡΑ: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η α-
γορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε 
χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 
ευρώ Χ 10% = 15.000 ευρώ], που θα προσαυξάνουν 
το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.
Β) Η ΠΩΛΗΣΗ: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ-
από την πώληση του τρακτέρ. 

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να 
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό και ε-
πί του ποσού αυτού να διενεργούνται αποσβέσεις. 
Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται 
µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδη-
µα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους 
ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνη-
τρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

ΤΙ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου α-
ποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την 
πώληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των 
συντελεστών απόσβεσης. Η αγορά χρειάζεται τόνω-
ση και αυτό γίνεται µε απλούς τρόπους: µείωση φο-
ρολογίας, κίνητρα αντικατάστασης εξοπλισµού, κα-
θιστάς ασύµφορη τη φοροδιαφυγή, τέλος. Όλα τα υ-
πόλοιπα περί απειλών, προστίµων κλπ., είναι για να 
έχουν λόγο ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.

Όλα τα ίδια µένουν
Από το 2017 και δεν 

έχει αλλάξει τίποτα στον 
τρόπο αντιµετώπισης του 

πάγιου εξοπλισµού

Τόνωση
Η αγορά χρειάζεται 

τόνωση κι αυτό γίνεται 
µε µείωση φορολογίας, 

κίνητρα αντικατάστασης  
εξοπλισµού

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)

Το οικονοµικό επιτελείο οφείλει 
να ενηµερώνει τις επιχειρήσεις

Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα 
κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε χωρίς 
δουλειά λόγω της εφαρµογής των ηλεκτρονικών 
βιβλίων…». Ενηµερώνω λοιπόν ότι η εφαρµογή 
των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί να γίνει 
χωρίς το λογιστή. Το Οικονοµικό Επιτελείο πότε 
θα ενηµερώσει τις επιχειρήσεις (και τους αγρότες) 
γι’ αυτό που θέλει να κάνει εν αγνοία τους; 

Ενηµερώστε τον κόσµο 
για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Το οικονοµικό επιτελείο έχει αποφασίσει ότι 
πρέπει σώνει και καλά να εφαρµόσει τα 

ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, όταν δεν 
εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο. 

Το µεγάλο λάθος κατά την άποψη µου είναι 
ότι δεν κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση: 

να ενηµερώσουν τον κόσµο.  
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Εκνευρισµό άφησε πίσω της η υπόθεση της ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής για τους αγρότες 
που έλαβαν και έκτακτη ενίσχυση κορωνοϊ-
ού, οι οποίοι είδαν να βεβαιώνεται η οφειλή 
στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε και καλούνται τώ-
ρα είτε να προχωρήσουν σε εφάπαξ καταβολή 
του ποσού µε έκπτωση 15% είτε να ακολουθή-
σουν την οδό των 96 δόσεων. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, τα ποσά που έλαβαν οι αγρό-
τες µέσω του µέτρου αυτού δεν υπερβαίνουν 
τα 2.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια συµψη-
φίστηκαν κατά 50% µε την ειδική κρατική ενί-
σχυση που έλαβαν. Το µπλέξιµο έγκειται στο 

ότι ο συµψηφισµός αφορούσε το µη επιστρε-
πτέο ποσό και κυρίως στο ότι η πρόβλεψη αυ-
τή ήρθε εκ των υστέρων. ∆εν γνώριζαν δηλα-
δή οι παραγωγοί όταν έκαναν αίτηση για την 
επιστρεπτέα ότι θα υπάρξει παρακράτηση από 
µελλοντικές ειδικές ενισχύσεις. 

Πάντως, το άθροισµα του συνολικού ποσού 
της ενίσχυσης που έλαβαν εν τέλει οι παραγω-
γοί είναι ίσο µε το ποσό της ενίσχυσης που θα 
έπαιρναν αν δεν είχαν µπει στη διαδικασία της 
επιστρεπτέας. Ως εκ τούτου, αρκετοί είναι και 
αυτοί που ανακαλούν την πληρωµή του λογι-
στή για την κατάθεση του αιτήµατος ενίσχυσης. 

Χοιροτρόφος, συνοµιλητής της Agrenda, πα-
ραθέτει τη δική του περίπτωση και το µπέρδεµα 
που προέκυψε µε την επιστρεπτέα και την έκτα-

κτη ενίσχυση που έλαβε. Όπως αναφέρει, από 
τους κύκλους της επιστρεπτέας έλαβε 4.000 ευ-
ρώ, εκ των οποίων έπρεπε να επιστρέψει το 50%, 
δηλαδή 2.000 ευρώ. Στην πορεία, ανακοινώθη-
κε η έκτακτη ενίσχυση για τους χοιροτρόφους, 
που για τον συνοµιλητή µας θα ανερχόταν σε 
5.000 ευρώ. Βάσει του κανονισµού, παρακρα-
τήθηκε το ποσό που αφορά το µη επιστρεπτέο 
τµήµα της επιστρεπτέας που είχε λάβει, δηλα-
δή 2.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα η ενίσχυση που 
του πιστώθηκε να ανέρχεται σε 3.000 ευρώ. Τώ-
ρα ο συνοµιλητής µας καλείται να επιστρέψει 
και το ποσό των 2.000 ευρώ της επιστρεπτέας. 
Συνολικά λοιπόν, ο χοιροτρόφος έλαβε 4.000 
ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή και 3.000 ευ-
ρώ ειδική ενίσχυση, ήτοι 7.000 ευρώ. Από αυτά, 
καλείται να επιστρέψει τώρα 2.000 ευρώ που α-
φορούν την επιστρεπτέα, αφήνοντας του 5.000 
ευρώ, όσα δηλαδή θα ελάµβανε από την έκτα-
κτη ενίσχυση αν δεν υπέβαλε αίτηση για την 
επιστρεπτέα. Πια απλά, συνολικά για  τον χοι-
ροτρόφο εξισώνονται οι δύο ενισχύσεις µε το 
τελικό ποσό που προκύπτει από το ειδικό µέ-
τρο αποκλειστικά για τον κλάδο. 

Μέχρι 29 Ιουλίου για έκπτωση 15% 
Το κρατικό δάνειο µπορεί να επιστραφεί µε 

την καταβολή του ποσού κερδίζοντας επιπλέ-
ον έκπτωση 15% στο σύνολο του οφειλόµενου 
ποσού, εφόσον βέβαια το ποσό καταβληθεί µέ-
χρι τις 29 Ιουλίου. Στο παράδειγµά µας, ο χοι-
ροτρόφος, σε περίπτωση που επιλέξει να επι-
στρέψει το σύνολο του ποσού αντί για τις δό-
σεις, µπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση 300 ευ-
ρώ. Να πληρώσει δηλαδή 1.700 ευρώ αντί για 
2.000. ∆ιαφορετικά, µέχρι την ίδια ηµεροµηνία 
(29 Ιουλίου) οι παραγωγοί θα χρειαστεί να κα-
ταβάλουν την πρώτη από τις 96 δόσεις. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ

4.000 5.000

ΠΟΣΟ 
ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ 

3.000

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

2.000

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ
Ο ΑΓΡΟΤΗΣ

7.000

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΟΣΟ

2.000

Με πόνο η εφάπαξ 
καταβολή ως 29/7 
της επιστρεπτέας
Τα ποσά που έλαβαν οι περισσότεροι αγρότες μέσω 
του μέτρου δεν υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ, 
τα οποία στη συνέχεια συμψηφίστηκαν κατά 50% 
με την ειδική κρατική ενίσχυση που έλαβαν

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ

Διπλή
παράταση
σε εισφορά 
ΕΛΓΑ και 
δασικούς 
χάρτες 
Τρίµηνη παράταση, µέχρι την 30ή 
Σεπτεµβρίου 2022 δίνεται για την 
πληρωµή της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς στον ΕΛΓΑ σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για 
το έτος 2021. Η ειδική ασφαλιστική 
εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ καταβάλλεται 
µέχρι την 31 Μαρτίου του επόµενου 
έτους αναφοράς, βάσει κανονισµού. 
Σηµειώνεται ότι είχε ήδη δοθεί µία 
αρχική παράταση που έληξε στις 30 
Ιουνίου µε σχετική ΚΥΑ 
(454/99082/12-04-2022).

Μέχρι 31 Ιουλίου για χάρτες
Παράταση για την υποβολή 
αντιρρήσεων επί του περιεχοµένου 
των δασικών χαρτών για 16 ηµέρες 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
µε νέα καταληκτική ηµεροµηνία 
να ορίζεται η 31η Ιουλίου. 
Η παράταση αφορά στους δασικούς 
χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 
2021 κα για τους οποίους η αρχική 
προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων 
ήταν η 15η Ιουλίου.
Όπως υποστηρίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η απόφαση 
ελήφθη λόγω των συνθηκών, που 
έχουν διαµορφωθεί από την 
ενεργειακή κρίση και οι οποίες 
δυσχεραίνουν τις οικονοµικές 
συναλλαγές των πολιτών, σε 
συνδυασµό µε τα τεχνικά προβλήµατα 
στις ψηφιακές πλατφόρµες του 
ελληνικού κτηµατολογίου.

Παρατείνεται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 
η προθεσµία για την πληρωµή της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ.



Πίσω από το καλαµπόκι φαίνεται ότι 
πηγαίνουν οι νέες συµβάσεις τόσο 
στο πρόβειο και γίδινο γάλα, όσο 
και στο αγελαδινό, µε την αγωνία 
της µεταποίησης για την παραγω-
γικότητα των κτηνοτροφικών µονά-
δων να βρίσκεται πάντως σε πρω-
τόγνωρα υψηλά επίπεδα. Όπως ε-
ξηγούν άνθρωποι της αγοράς, κα-

θοριστικό ρόλο για την πορεία των 
«παζαρεµάτων» στη ζώνη του γά-
λακτος και στις τρεις κατηγορίες, 
θα παίξει η τιµή µε την οποία θα 
κλειστεί η νέα σοδειά στο ενσίρω-
µα και το καλαµπόκι. Εν προκειµέ-
νω αν και εκδηλώθηκε µια ορµητι-
κά πτωτική πορεία στις τιµές, η α-
γορά αντέδρασε κερδίζοντας πίσω 
κάποια από τα χαµένα επίπεδα και 
κρατώντας σε κάθε περίπτωση τα 
συµβόλαια στη άνω πλευρά του εύ-
ρους. Προς το παρόν πάντως δεν α-
κούγεται κάτι στην «πιάτσα» αφού 
η έντονη µεταβλητότητα των µελ-
λοντικών συµβολαίων καλαµπο-
κιού στην ευρωπαϊκή αγορά απο-

θαρρύνουν τόσο τους αγρότες ό-
σο και τους αγοραστές από το να 
προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο µε 
µια πιο συγκεκριµένη προσφορά. 

Έτσι, οι νέες τιµές για τα γάλατα 
θα «δέσουν» µετά τις 10 µε 15 Αυ-
γούστου, όταν εκ των πραγµάτων 
θα κλειστούν και οι πρώτες συµ-
φωνίες για τα ενσιρώµατα και τα 
πρώτα καλαµπόκια που θα ακο-
λουθήσουν.

Χωρίς να έχουν κάποιον δεσµευ-
τικό ρόλο, οι συζητήσεις που γίνο-
νται στην περίπτωση του πρόβειου 
γάλακτος, δείχνουν µια πρώτη α-
ντίσταση της µεταποίησης στη ζώ-
νη των 1,65 ευρώ το κιλό, χωρίς 

ωστόσο να αποκλείεται κάποιο ανώ-
τερο επίπεδο.

Όπως επισηµαίνουν συνοµιλητές της 
Agrenda τόσο από την πλευρά κτηνο-
τρόφων και οργανώσεων, όσο και από 
τη µεταποίηση, η κατάσταση στη ζώνη 
του γάλακτος είναι πολύ σύνθετη για 
να αποτυπωθεί σε µια «στεγνή» τιµή, 
αφού η υφιστάµενη συνθήκη υπαγο-
ρεύει σηµαντικά  γάλακτος, συρρίκνω-
ση του ζωικού κεφαλαίου και έναν ε-
κτροχιασµό των οικονοµικών δεδοµέ-
νων που «ακόµα και τα 2 ευρώ δεν θα 
έσωζαν την κατάσταση».

Τρέχουσες τιµές στο γάλα
Αναφορικά µε τις τρέχουσες τιµές, 

το πρόβειο γάλα διαµορφώνεται στα 
1,40 ευρώ το κιλό τη δεδοµένη περί-
οδο, το γίδινο στα 90 λεπτά και το α-
γελαδινό στα 57 λεπτά µε την τάση να 
είναι ανοδική.

 Κύριο µέληµα όλων των εµπλεκόµε-
νων στην αλυσίδα παραγωγής και αξί-

Οι τιμές στο γάλα 
ακολουθούν το καλαμπόκι
Οι νέες συμβάσεις στη ζώνη του γάλακτος θα «δέσουν» μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Καθοριστικό ρόλο για την 
πορεία των «παζαρεµάτων» 
στη ζώνη του γάλακτος και 
στις τρεις κατηγορίες, θα 
παίξει η τιµή µε την οποία 
θα κλειστεί η νέα σοδειά στο 
ενσίρωµα και το καλαµπόκι. 
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ας του γάλακτος είναι να µην χαθούν 
άλλες ποσότητες και ζώα. Ενδεικτική 
του κλίµατος που διαµορφώνει αυτή η 
κατάσταση στη ζώνη του γάλακτος, εί-
ναι και η διευκόλυνση που επιχειρούν 
τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία που έχουν 
ήδη κλείσει περίπου 50.000 τόνους ζω-
οτροφών προς διάθεση σε συνεργα-
ζόµενους κτηνοτρόφους µε τη µορφή 
προκαταβολής (βλ. ρεπορτάζ σελ. 32).

Πάντως, σε περίπτωση που οι τιµές 
για τις ζωοτροφές προς τον Σεπτέµβριο 
διαµορφώνουν τιµές που να αποθαρ-
ρύνουν τις κτηνοτροφικές µονάδες από 
το να κλείσουν ποσότητες για όλη τη 
χρονιά, δεν αποκλείεται οι ισορροπίες 
στη ζώνη γάλακτος να εκτροχιαστούν 
περαιτέρω κατά τους χειµερινούς µή-
νες, όπως συνέβη τον περασµένο χει-
µώνα, όταν τα αποθέµατα των κτηνο-
τρόφων εξαντλήθηκαν και βρέθηκαν 
να αναζητούν ποσότητες σε µια αγο-
ρά µε ακόµα πιο υψηλές τιµές απ’ ό,τι 
στις αρχές της περιόδου.

Σε κενό ακινησίας φαίνεται να έχουν περιπέ-
σει οι συζητήσεις για τους όρους µε τους οποί-
ους θα κινηθεί φέτος εµπορικά το ενσίρωµα 
του καλαµποκιού. Λίγες µέρες πριν µπουν τα 
µηχανήµατα στα χωράφια και ξεκινήσουν τις 
πρώτες κοπές, η εγχώρια αγορά δείχνει ότι 
κάνει στάση περισυλλογής, για να χωνέψει 
το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, ώστε 
να επιστρέψει «σοφότερη» στις διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ των παραγωγών και των αγο-
ραστών, για το πού θα «κάτσει» τελικά η τιµή.

«Υπάρχει µια περίεργη σιγή ιχθύος. Ακού-
στηκε κάποια στιγµή κάτι για 7 λεπτά το κιλό, 
αλλά, πλέον, δεν µιλάει κανείς για τις τιµές 
και το τοπίο είναι απολύτως ασαφές», ανέφε-
ρε στην Agrenda ο Γιώργος Αλµπάνης, πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Λαγκαδι-
κίων, ένα χωριό λίγο έξω από τη Θεσσαλονί-
κη, όπου οι αγρότες παραδοσιακά ασχολού-
νται µε τη συγκεκριµένη καλλιέργεια.

Φέτος ωστόσο, όπως περιγράφει ο κ. Αλµπά-
νης, οι εκτάσεις που έχουν σπαρθεί στην πε-
ριοχή µε καλαµπόκι είναι µειωµένες πάνω α-
πό το µισό, αφού από τα περίπου 3.000 στρέµ-
µατα των προηγούµενων ετών, έχουν υποχω-
ρήσει στα 1.200 στρέµµατα.

«Η καλλιέργεια καλαµποκιού είναι πολυ-
δάπανη και πολλοί παραγωγοί µετά τις µε-
γάλες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, ζύ-
γισαν το ρίσκο και το βρήκαν υπερβολικό για 
την προσδοκώµενη οικονοµική απόδοση, µε 
συνέπεια να µειώσουν την έκθεσή τους στην 
καλλιέργεια», επισήµανε ο συνοµιλητής µας, 
θυµίζοντας πως «πέρυσι πουλήσαµε µε 5 λε-
πτά το κιλό και µπήκαµε µέσα».

Όπως τονίζει ο ίδιος, «καταλαβαίνουµε ότι 
και οι κτηνοτρόφοι που είναι οι πελάτες µας 
ζορίζονται να ανταπεξέλθουν, όµως µε δεδο-
µένο ότι το κοστολόγιο έφτασε σχεδόν τα 300 
ευρώ το στρέµµα, µετά τις αυξήσεις στα σπό-
ρια, στα λιπάσµατα, τη φυτοπροστασία, το πε-
τρέλαιο αλλά και το ρεύµα που έχει διπλασι-
αστεί η τιµή του, καθώς τα ποσά που λάβαµε 
για τη ρήτρα αναπροσαρµογής είναι ελάχι-
στα, το ενσίρωµα θα πρέπει να έχει βάση του-

λάχιστον τα 8 λεπτά το κιλό για να µας αφή-
σει κάτι. Σε άλλη περίπτωση, σε ό,τι µε αφο-
ρά, εγώ θα κρατήσω τα χωράφια µου και θα 
πουλήσω το καλαµπόκι ως σπυρί».

Ζητούµενο µια δίκαιη τιµή 
Στην κατηφόρα που έχουν πάρει, το τελευ-

ταίο διάστηµα, οι τιµές των δηµητριακών δι-
εθνώς, αποδίδει την αιτία της «ακινησίας» 
στην αγορά του ενσιρώµατος καλαµποκιού 
ο παραγωγός Κώστας Χατζηπαραδείσης α-
πό το ∆ρυµό Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρα-
δέχεται πως υπάρχει και το θέµα της αγορα-
στικής δύναµης των κτηνοτροφικών µονά-
δων, οι οποίες καταναλώνουν το προϊόν κι 
από ένα σηµείο και µετά καθίσταται η τιµή α-
παγορευτική για τη βιωσιµότητά τους, δεδο-
µένου ότι µεσολαβεί και το κόστος του µετα-
ποιητή, το οποίο για τη µεταφορά, το κόψι-
µο στα 1,5 εκατοστά της χορτόµαζας και τη 
συµπίεσή της, προσθέτει άλλο 30%.

«Το ζητούµενο είναι να βρεθεί µια χρυ-
σή τοµή, µια δίκαιη τιµή, µεταξύ των τριών 
κρίκων της αλυσίδας, διότι το κόστος έχει 
εκτιναχθεί και στο καλαµπόκι, που είναι ε-
νεργοβόρα καλλιέργεια και θέλει τουλάχι-
στον 25 µονάδες άζωτο ανά στρέµµατα, για 
να έχεις µια αξιοπρεπή παραγωγή, όταν η 
τιµή των αζωτούχων λιπασµάτων έχει υπερ-
διπλασιαστεί, για να µην πούµε και για το 
ρεύµα και το πετρέλαιο», τονίζει ο παραγω-
γός και επιβεβαιώνει πως προς ώρας στην 
αγορά δεν φανερώνει κανείς τις προθέσεις 
του, αναµένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

Με δεδοµένο, πάντως πως φέτος η παρα-
γωγή καλαµποκιού αναµένεται να είναι µι-
κρότερη λόγω της ρήτρας αναπροσαρµο-
γής που αποθάρρυνε αγρότες, αλλά και των 
σηµαντικών ζηµιών που προκαλούνται το-
πικά από τα αγριογούρουνα και το έντοµο 
diabrotica, ο κ. Χατζηπαραδείσης εκτιµά πως 
«από τα 4,5 λεπτά το κιλό που πήρε πέρυ-
σι ο παραγωγός φέτος είναι ρεαλιστικό να 
πιάσει τα 6 λεπτά το κιλό. Μένει να δούµε».

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Κοστολόγιο
∆εδοµένου του υψηλού 

κοστολόγιου που  φθάνει 
τα 300 ευρώ/στρέµµα, το 

ενσίρωµα θα πρέπει να έχει 
βάση τουλάχιστον 8 λεπτά 

για να αφήσει κάτι στον 
παραγωγό

Λαγκαδίκια
Στα 1.200 στρέµµατα από 

τα περίπου 3.000 των 
προηγούµενων ετών έχουν  

υποχωρήσει οι καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις µε 

καλαµπόκι στα Λαγκαδίκια 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΟΣΤΗ

Σε στάση περισυλλογής και ακινησίας 
η εγχώρια αγορά για τα ενσιρώματα
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
50% 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ

15% 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ 

ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ}ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

80%
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Ένεση ρευστότητας με προσφορά
ζωοτροφών επιλέγουν οι Σαράντηδες 
      Ζωοτροφές με πίστωση αντί 

μετρητών παρέχει ο Όμιλος 

 Βοηθώντας την παραγωγή 
διασφαλίζει τις αναγκαίες 
ποσότητες γάλακτος 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε µία κίνηση που ουσιαστικά έρχεται να δι-
ασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία των 
συνεργαζόµενων κτηνοτρόφων µε τις ανα-
γκαίες ποσότητες ζωοτροφών, προχωράει ο 
όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία. Σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του οµίλου, ∆ηµήτρη Σαρά-
ντη, το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµε-
τωπίζει η αγορά είναι η έλλειψη πίστωσης, ό-
που λόγω της αύξησης των τιµών από τους ει-
σαγωγείς και αντιπροσώπους προς το εµπό-
ριο ζωοτροφών, το αποτέλεσµα είναι ότι δεν 
δύνανται να προµηθευτούν τις απαιτούµενες 
ποσότητες. «Το πρώτο πράγµα που λείπει αυ-
τή τη στιγµή είναι η ρευστότητα και εµείς αντί 
να παρέχουµε µετρητά προς τους συνεργαζό-
µενους παραγωγούς, δίνουµε ζωοτροφές µε 
τη µορφή πίστωσης, ούτως ώστε να υπάρχει 
διαθεσιµότητα σε πρώτες ύλες ζωοτροφών», 

εξηγεί ο κύριος Σαράντης. 
Μέσα από τη συγκεκριµένη 

πρωτοβουλία ο όµιλος Ελληνι-
κά Γαλακτοκοµεία που διαχει-
ρίζεται τις εταιρείες, Τυράς, Ό-
λυµπος και Ροδόπη διοχετεύει 
ποσότητες ζωοτροφών στους 
εµπόρους, οι οποίοι µε τη σει-
ρά τους µεταπωλούν το προϊόν 
που εισάγεται, µέσα από τις δι-
κές τους υποδοµές – π.χ. σιλό – 
που διαθέτουν. Η διάθεση των 

ζωοτροφών από την γαλακτοβιοµηχανία στο 
δίκτυο εµπορίας ζωοτροφών γίνεται αποκλει-
στικά µε στόχο την διευκόλυνση των συνερ-
γαζόµενων παραγωγών. Όπως εξηγεί ο κύ-
ριος Σαράντης, η επιχείρησή του έχει την δυ-
νατότητα να ελέγχει λογιστικά τόσο ότι οι πο-
σότητες θα διοχετευτούν στους δικούς της πα-
ραγωγούς, όσο και ότι δεν θα υπάρξει οποια-
δήποτε περαιτέρω αύξηση στην τιµή που αγο-
ράζουν οι δικαιούχοι, προστατεύοντας ταυτό-
χρονα και τους συνεργαζόµενους κτηνοτρό-
φους από πιθανά φαινόµενα αισχροκέρδει-
ας που παρουσιάζονται στην αγορά. 

Η εταιρεία της οικογένειας Σαράντη επί της 
ουσίας έχει την δυνατότητα να αγοράζει µε-
γαλύτερες ποσότητες, λόγω της ρευστότητας 
που διαθέτει, σε σχέση µε εκείνες που θα αγό-
ραζε πιθανώς ένας έµπορος ζωοτροφών στην 
παρούσα χρονική περίοδο, όπου τα κοστολό-

για για µεταφορικά αλλά και για την πρώτη 
ύλη έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Ταυτόχρονα 
όµως µπορεί να επιτύχει και καλύτερες τιµές 
στο προϊόν, µε τον κύριο Σαράντη να επιση-
µαίνει χαρακτηριστικά ότι επί του παρόντος 
δεν υπάρχει κάποιο βραχυπρόθεσµο χρηµατι-
κό όφελος για την επιχείρησή του. Αντιθέτως, 
όπως λέει, το κέρδος είναι µακροπρόθεσµο. 
«Στην πραγµατικότητα το όφελος που εµείς 
αποκοµίζουµε είναι µακροπρόθεσµο, καθότι 
διοχετεύοντας ποσότητες ζωοτροφών στους 
παραγωγούς, διασφαλίζουµε απρόσκοπτη τρο-
φοδοσία γάλακτος για να µπορούµε να κα-
λύπτουµε της ανάγκες της παραγωγής µας». 

Το συγκεκριµένο µοντέλο έρχεται  
να αντικαταστήσει τις προκαταβολές

Σηµειώνεται ότι ήδη τα Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία έχουν εισάγει και διανέµει ήδη περί-
που 20.000 τόνους, ενώ επίκειται η διανο-
µή επιπλέον 30.000 τόνων κατά το προσεχές 
χρονικό διάστηµα. Το κόστος αγοράς για τους 
πρώτους 20.000 τόνους ανήλθε σε περίπου 8 
εκατ. ευρώ. Το συγκεκριµένο µοντέλο έρχε-
ται ουσιαστικά να αντικαταστήσει τις προκατα-
βολές σε ρευστό προς τους παραγωγούς, πα-
ρέχοντας πίστωση για την αποπληρωµή των 
ζωοτροφών για τους επόµενους πέντε µήνες. 

∆ιανοµή άλλων 
30.000 τόνων
Τα Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία έχουν 

εισάγει και διανέµει 
ήδη 20.000 τόνους, 

ενώ επίκειται 
η διανοµή επιπλέον 

30.000 τόνων

Πίστωση στην 
αποπληρωµή
για διάστηµα
πέντε µηνών
Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους 
που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη 
δυσχέρεια στην προµήθεια των 
ζωοτροφών για να ταΐσουν τα ζώα 
τους. «Επιδίωξή µας ήταν αντί να 
διατεθούν χρήµατα ανά παραγωγό, 
να αγοράσουµε µαζικά ποσότητες 
και να τις διανέµουµε στη συνέχεια 
ανά παραγωγό, διευκολύνοντας τη 
διαδικασία. Στην πραγµατικότητα 
µεταβάλαµε το σύστηµα που 
εφαρµόζαµε µέχρι πρότινος, καθώς 
πλέον πραγµατοποιούµε εµείς την 
εισαγωγή, ενώ µέχρι πριν κάθε 
παραγωγός απευθυνόταν στον 
έµπορο ζωοτροφών για να κάνει 
την εισαγωγή. Εκείνος µε τη σειρά 
του αδυνατούσε να συγκεντρώσει 
όλο το ποσό για να εισάγει 
επαρκείς ποσότητες, πεοσθέτοντας 
δυσχέρειες στην εφοδιαστική 
αλυσίδα», εξηγεί ο ∆ηµήτρης 
Σαράντης. Εκτός από τις ποσότητες 
για τους εµπόρους ζωοτροφών, 
µέρος των προς διάθεση 
προϊόντων απευθείας διοχετεύεται 
σε µεγάλους παραγωγούς από τα 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, οι οποίοι 
καλούνται να αποπληρώσουν τις 
ποσότητες σε διάστηµα έως και 
πέντε µήνες. Σε ετήσια βάση ο 
όµιλος εισκοµίζει και επεξεργάζεται 
200.000 τόνους γάλακτος, εκ των 
οποίων οι 100.000 τόνοι είναι 
αγελαδινό και οι υπόλοιποι 
100.000 αιγοπρόβειο.  ΠΡΩΤΗ

∆ΕΥΤΕΡΗ

ΠΑΡΤΙ∆Α
ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ΕΤΟΣ

ΤΟΝΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

30.000

20.000

200.000
 ΤΟΝΟΙ

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

ΤΟΝΟΙ

100.000

100.000





ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

To πρώτο της εξαγωγικό βήµα στην 
αγορά της Αµερικής και συγκεκρι-
µένα στην Καλιφόρνια, κάνει αυ-
τή την περίοδο η Μικροοινοποιία 
Ακριώτου, από τις Πλαταιές Βοιω-
τίας. Oι πρώτες ποσότητες που θα 
ταξιδέψουν στην άλλη όχθη του Ατ-
λαντικού αφορούν το Σαββατιανό, 
µε στόχο να συστήσουν µία καθα-
ρά ελληνική ποικιλία σε µία διά-
σηµη οινοπαραγωγική ζώνη του 
πλανήτη όπως είναι η Καλιφόρνια. 

Το οινοποιείο που βρίσκεται 
στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, 
αποτελεί την προσωπική προσπά-
θεια της Βασιλικής Ακριώτου, η ο-
ποία επί σειρά ετών συνεργάστηκε 
µε την ΙΝΟ Α.Ε. Μετά την περιπλά-
νησή της στο χώρο του κρασιού τα 
τελευταία 20 χρόνια µε την ιδιότη-
τά της ως οινολόγος, έχοντας συ-
νεργαστεί ως σύµβουλος σε αρ-
κετά οινοποιία της Στερεάς Ελλά-
δας, αποφάσισε να δηµιουργήσει 
το δικό της οινοποιείο, η παραγω-
γή του οποίου ανέρχεται σε περί-
που 40.000 φιάλες ετησίως αιτιο-
λογώντας µε συνέπεια τον χαρα-
κτηρισµό «µικροοινοποιία». 

Το οινοποιείο διαθέτει ένα ση-
µαντικό µέρος της παραγωγής του 
εκτός Ελλάδας, µε κύρια αγορά τη 
Μεγάλη Βρετανία και δραστηριότητα 

στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. 
Η Βασιλική Ακριώτου αποφά-

σισε να κάνει οινοποιήσεις, δια-
φεύγοντας της πεπατηµένης οδού 
που κατά την ίδια θα µπορούσε να 
είναι η παραγωγή κρασιών από 
Sauvignon Blanc ή Μαλαγουζιά. 
«Ήθελα να διαφοροποιηθώ από 
τους υπόλοιπους οινοποιούς και 
πελάτες µου, µε τους οποίους συ-
νεργάζοµαι στον οινολογικό εργα-
στήριο που διατηρώ στη Χαλκίδα. 
Το Σαββατιανό που ήταν µία παρα-
γκωνισµένη ποικιλία µου τράβηξε 
το ενδιαφέρον, και ακολούθησα τη 
διαδικασία οινοποίησης ενός ποι-
κιλιακού κρασιού», εξηγεί η ίδια. 

«Στις Πλαταιές έχει γίνει αναδα-
σµός, γεγονός που ευνοεί την καλ-
λιεργητική δραστηριότητα στον κά-
µπο. Στις παρυφές του Κιθαιρώνα 
υπήρχαν τα παλιά αµπέλια του πε-
θερού µου, τα οποία είχαν εγκατα-
λειφθεί. Ανέλαβα να αναβιώσω τα 
συγκεκριµένα αµπέλια, από τα ο-
ποία παράγω το Σαββατιανό µου σε 
µία άνυδρη καλλιέργεια. Η ηλικία 
τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 
έτη, ενώ προσφέρουν αποδόσεις 
περίπου 500 κιλά ανά στρέµµα σε 
συνολική καλλιέργεια 50 στρεµ-
µάτων», λέει η Βασιλική Ακριώτου. 

Η Βασιλική Ακριώτου έχει κάνει 
και νεότερες φυτεύσεις σε ποικιλίες 
όπως ασύρτικο, syrah και cabernet 

sauvignon. «Οι νέες φυτεύσεις α-
φορούν 12 στρέµµατα µε κόκκι-
νες ποικιλίες και 11 στρέµµατα α-
σύρτικο. Οι αποδόσεις στα κόκκι-
να, είναι ακόµα περιορισµένες κα-
θότι πρόκειται για νέα αµπέλια που 
προσφέρουν περίπου 1.000 κιλά 
ανά στρέµµα. Στο ασύρτικο οι απο-
δόσεις είναι πιο αυξηµένες σε περί-
που 1.200 κιλά ανά στρέµµα. Επι-
πλέον, στην πλευρά της ευβοϊκής 
γης έχω νοικιάσει κάποια αµπελο-
τεµάχια µε Σαββατιανό, ασύρτικο 
άνυδρο και αηδάνι», προσθέτει. 

Από τις δεξαµενές της Μικροοι-
νοποιίας Ακριώτου βγαίνουν ετι-
κέτες όπως οι «Ορειβάτες» από τα 
παλιά κτήµατα που αξιοποιεί η οι-
νολόγος. Επίσης έχει δηµιουργή-
σει ένα χαρµάνι µε σαββατιανό και 
ασύρτικο για να δώσει ένταση και 
δυναµική στο κρασί της. Στον τρύ-

γο του 2019 πειραµατίστηκε σε µία 
δεξαµενή µε άγριες ζύµες, επιτυγ-
χάνοντας τη ζύµωση του ερυθρού 
κρασιού µε τα στέµφυλα. Ο χυµός 
του παρέµεινε για περίπου 8 µήνες 
σε οινολάσπες για να ωριµάσει. Το 
συγκεκριµένο κρασί παρουσιάστη-
κε ∆εκέµβριο του 2021 και εµφι-
αλώθηκε χωρίς φίλτρο αρχές του 
2022. Ο λόγος για τον «Ορειβάτη» 
Σαββατιανό µε τη διακριτική ονο-
µασία Wild.  Ταυτόχρονα οινοποιεί 
µία φιάλη µε pinot noir, το οποίο 
είναι κρασί δεξαµενής, αξιοποιώ-
ντας µία ποικιλία που δεν συνηθί-
ζεται στην περιοχή της Βοιωτίας.

Η οινολόγος πειραµατίζεται και 
µε λιάτικο και βραβιανό, αλλά ακό-
µα δεν έχει καταλήξει πως θα κινη-
θεί και αν θα κυκλοφορήσουν ως 
µονοποικιλιακά κρασιά ή σε χαρ-
µάνι µε άλλες ποικιλίες.

Οι «Ορειβάτες» από τα παλιά κτήµατα που αξιοποιεί η οινολόγος. Βασική ποικιλία το σαββατιανό, το οποίο είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στις περιοχές Εύβοιας, Αττικής και Βοιωτίας.

Όραµα της Βασιλικής Ακριώτου είναι να οινοποιεί ελληνικές 
ποικιλίες φέρνοντας στην αγορά ένα ξεχωριστό κρασί.

Η Μικροοινοποιία
Ακριώτου έφτασε
στην Καλιφόρνια
Η μικροοινοποιία από τις Πλαταιές Βοιωτίας 
κάνει το εξαγωγικό της ντεμπούτο στις ΗΠΑ

Βραβιανό
Το βραβιανό είναι παλιά 

ποικιλία που ευδοκιµούσε 
στην Εύβοια και εντό-
πισαν έναν κλώνο και 

πειραµατίστηκαν
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ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 40.000
ΦΙΑΛΕΣ/ΕΤΟΣ

ΠΑΛΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ

ΝΕΟΤΕΡΩΝ
SYRAH�CABERNET

FRANC

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

500

1.200

1.000
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κίνητρα συµβολαιακής µε εφάπαξ επιχορή-
γηση αγροτών που κλείνουν για πρώτη φο-
ρά συµβόλαια, επανασχεδιασµό της ενοικί-
ασης δηµόσιας γεωργικής γης, πριµοδότηση 
ΠΟΠ-ΠΓΕ και βελτίωση του στρατηγικού σχε-
δίου της ΚΑΠ µε το «δανεισµό» Μέτρων από 
άλλες χώρες. Τα παραπάνω είναι κάποιες α-
πό τις προτάσεις που φιλοξενεί µελέτη της 
διαΝΕΟσις µε τίτλο «Προοπτικές και ευκαι-
ρίες για τον πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα» 
που δηµοσιεύτηκε στις 18 Ιουλίου. Η οµάδα 
ερευνητών, συγκεντρώνει τις παρεµβάσεις 
της σε δύο σχέδια: Πρώτον, στη λήψη πρωτο-
βουλιών που θα ενισχύσουν συνεργασίες-ε-
ξωστρέφεια, ποιοτική παραγωγή-ανθρώπινο 

κεφάλαιο και τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις. 
∆εύτερον, στην αναθεώρηση του στρατηγι-

κού σχεδίου της ΚΑΠ εκεί όπου παρουσιάζονται 
χτυπητές αδυναµίες, µε βάση και τις παρατηρή-
σεις της Κοµισιόν. «Η χώρα µας δεν πρέπει να 
φοβηθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η συγγρα-
φική οµάδα.  Η µελέτη αυτή έρχεται σε συνέχεια 
των σχετικών πονηµάτων του φορέα για τη συ-
νεργατικότητα στον πρωτογενή τοµέα (2019) και 
της µελέτης (2020) µε τίτλo «ΕΣΠΑ - Ένα Εν Μέ-
ρει Ανεκµετάλλευτο Αναπτυξιακό Κοινοτικό Ερ-
γαλείο», και ως εκ τούτου αναφέρεται και στα 
ζητήµατα του συνεταιριστικού νόµου αλλά και 
στην ανάγκη δηµιουργίας δοµών που θα επι-
σπεύδουν τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχων 
των Μέτρων του ΠΑΑ. 

Γενικότερα, η µελέτη έχει σκοπό έχει να ανα-
δείξει τις παρεµβάσεις εκείνες που µπορούν ά-

µεσα να οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της ελ-
ληνικής αγροδιατροφής σε νέες βάσεις και µε 
έναν νέο προσανατολισµό τη στιγµή.  

Στο κείµενο υποστηρίζεται ότι «αν δεν ενισχύ-
σει η πολιτεία τις συνεργασίες όλων των ειδών, 
αν δεν αξιοποιήσουµε και καταρτίσουµε κατάλ-
ληλα το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και δεν 
εντάξουµε την έρευνα και την καινοτοµία σε κά-
θε φάσµα της παραγωγής, της µεταποίησης και 
της προώθησης των ελληνικών προϊόντων, αν 
δεν θωρακίσουµε την ελληνική παραγωγή µε 
πλέγµα προστασίας της ποιότητας και αν δεν 
βρούµε τρόπο να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 
και στο σωστό χρόνο η δηµόσια διοίκηση, ο α-
γροδιατροφικός κλάδος δεν θα πρωταγωνιστή-
σει ποτέ». Σηµειώνεται πως η µελέτη λαµβάνει 
υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στα πλαίσια 
του ρωσο-ουκρανικού πολέµου. 

Εφάπαξ πριμοδότηση 
για συμβολαιακή γεωργία    
Σε καλό δρόμο τα φορολογικά κίνητρα για συμβόλαια, λέει μελέτη της διαΝΕΟσις 

Κλίνατε... αστικά
Σε «αστικό πνεύµα» δείχνει 
να κινείται και η τελευταία 
µελέτη του διαΝΕΟσις για 

τον αγροτικό τοµέα, καθώς 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

της στη σχέση αγροτών 
µεταποιητικής βιοµηχανίας 
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Να διαλυθούν οι γκρίζες 
ζώνες στον ανεφοδιασμό
Η χώρα μας πρέπει κάποιες «γκρίζες» πρακτικές όπως η επιστροφή των προϊόντων που δεν 
πουλήθηκαν να τις μεταφέρει στον κατάλογο των «μαύρων» στο νόμο αθέμιτων πρακτικών 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τρεις άξονες µε επίκεντρο ένα συνδυασµό παρεµ-
βάσεων µε στόχο να «ξεκλειδωθεί» η αξία του πρω-
τογενούς τοµέα της χώρας µας, προτείνει η µελέ-
τη της διαΝΕΟσις ώστε ο αγροδιατροφικός κλά-
δος να µπορέσει πρωταγωνιστήσει. Στον πρώτο 
άξονα που αφορά στο δίδυµο «συνεργασίες - ε-
ξωστρέφεια», προτείνονται οι εξής παρεµβάσεις: 

1) ∆ιορθώσεις στον νόµο 4673/2020 για τους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς, ώστε αυτός να αποτελεί 
πραγµατικά «νόµο-πλαίσιο» και να δίνει ουσιαστι-
κή ευελιξία στα µέλη να καθορίζουν τα ίδια, µέσω 
του καταστατικού τους, την εσωτερική οργάνωση 
κι επιχειρηµατική κατεύθυνση του συνεταιρισµού 
τους. Για παράδειγµα, το ελάχιστο ποσοστό συναλ-
λαγών κάθε µέλους µε τον συνεταιρισµό πρέπει να 
αποτελεί καταστατική διάταξη, όπως και οι πιθανές 
κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης της συµφωνίας. 

Σε ό,τι αφορά τις συµπράξεις και τη συµµετοχή 
ιδιωτών-επενδυτών σε συνεταιρισµούς, η διεθνής 
πρακτική µάς διδάσκει ότι η καλύτερη µέθοδος ου-
σιαστικής συµµετοχής και άντλησης κεφαλαίων α-
πό ιδιώτες είναι µέσα από θυγατρικές επιχειρήσεις. 

2) Για τις κάθετες συνεργασίες, είναι σηµαντικό 
πρώτα να διαλυθούν οι «γκρίζες σκιές» στην αλυ-
σίδα εφοδιασµού, οι οποίες µάλιστα ενισχύθηκαν 
από τις ειδικές συνθήκες που δηµιούργησε η παν-
δηµία. Η χώρα µας θα µπορούσε κάποιες «γκρί-
ζες» πρακτικές (π.χ. επιστροφή των προϊόντων που 
δεν πουλήθηκαν, χρεώσεις για την αποθεµατοποί-
ηση και την έκθεση προϊόντων) να τις µεταφέρει 
στον κατάλογο των «µαύρων», όπως έκαναν πολ-
λά κράτη-µέλη. Άλλωστε, είναι αµφίβολο πόσο εύ-
κολο είναι να τηρούνται οι απαιτήσεις διαφάνειας 
σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στον προµηθευτή προκειµένου να 
δικαιολογηθεί µια «γκρίζα πρακτική». Παράλληλα, 

ως προς τις καθυστερήσεις των πληρωµών, ίσως θα 
ήταν καλύτερο να είχαµε ορίσει ενιαία προθεσµία 
30 ηµερών για τις πωλήσεις τόσο αλλοιώσιµων ό-
σο και µη αλλοιώσιµων προϊόντων, όπως έκαναν 
κάποιες άλλες χώρες

3) Μεγαλύτερη αξία θα είχε η γενικότερη ενίσχυ-
ση της συµβολαιακής γεωργίας. Κάποιες θετικές κι-
νήσεις έγιναν πρόσφατα σε αυτή την κατεύθυνση 
(φορολογικά κίνητρα του νόµου 4935/2022). Η δι-
αΝΕΟσις προτείνει στη µελέτη να εξεταστεί η αξιο-
ποίηση των ειδικών κοινοτικών ρυθµίσεων για τις 
κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, µε µια εφά-
παξ επιχορήγηση για κάθε αγροτική εκµετάλλευση 
που αποφασίζει να συνάψει µια τέτοια σύµβαση. Σε 
κάθε περίπτωση, πιστεύουµε ότι χρειάζεται και ξεχω-
ριστή νοµοθεσία για τη συµβολαιακή γεωργία που 
να κάνει ακόµη πιο ξεκάθαρο το πεδίο εφαρµογής 
της και να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστα-
σίας για τα συµβαλλόµενα µέρη.

4) Η Πολιτεία µπορεί να στρέψει την προσοχή της 
και στην ανάπτυξη των βραχειών αλυσίδων εφοδι-
ασµού. Πέρα από την πρόβλεψη που πρέπει να ει-
σαχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ, ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν και οι προτάσεις στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος SMARTCHAIN. 

5) Παράλληλα µε την αντιµετώπιση της έλλει-
ψης συνεργασίας θα χρειαστεί να διαµορφωθεί 
η στρατηγική και ο στρατηγικός φορέας της εξω-
στρέφειας. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας η δηµι-
ουργία ενός οργανισµού προώθησης της εξωστρέ-
φειας στον αγροδιατροφικό τοµέα. Βέβαια, ο ορ-
γανισµός θα αποτελεί πρωτοβουλία του ιδιωτικού 
τοµέα, ο οποίος και θα έχει την αποκλειστική ευ-
θύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του. Η Πολι-
τεία, ωστόσο, µπορεί να επιδοτήσει το αρχικό κε-
φάλαιο µε τη µορφή της συγχρηµατοδότησης κα-
τά ένα σοβαρό ποσοστό (30-40%), στο πλαίσιο ενός 
εκ των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και στη βάση ενός 
επιχειρηµατικού στρατηγικού σχεδίου. 

Απαιτούνται
ρυθµίσεις για
σχολάζουσα γη
Για τον δεύτερο άξονα που αφορά στις 
«διοικητικές µεταρρυθµίσεις», ένα 
παράδειγµα που θα µπορούσε να δώσει 
το στίγµα για ουσιαστική διοικητική 
µεταρρύθµιση θα µπορούσε να αφορά 
στην αξιοποίηση της «σχολάζουσας» 
δηµόσιας γεωργικής γης η οποία έχει 
µέγεθος που είναι ίσο περίπου µε 6,5% 
της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης.  
Θα µπορούσε, λοιπόν, να εφαρµοστεί 
ένα πρόγραµµα αξιοποίησης της 
περιουσίας αυτής, το οποίο να 
περιλαµβάνει τα εξής: 
α) τον ανασχεδιασµό του 
προγράµµατος ενοικίασης δηµόσιας 
γεωργικής γης, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και 
καθυστερήσεις στην εφαρµογή· 
β) την αξιοποίηση των ακινήτων που 
κατέχει ή διεκδικεί ή οφείλει να 
διεκδικεί η «Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση», 
τουλάχιστον αυτών που ανήκαν σε 
εταιρείες ή συνεταιρισµούς που έχουν 
κλείσει οριστικά· και γ) τη δηµιουργία 
ενός ειδικού συµπληρωµατικού 
προγράµµατος αναδασµού, για την 
καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων 
από όσους µπορούν άµεσα να 
τα αξιοποιήσουν (π.χ. υγιείς 
συνεταιρισµούς στην ίδια περιφέρεια). 

Αξία παραγωγής 
Η αξία της συνολικής 

γεωργικής παραγωγής 
στη χώρα µας αντιστοιχεί 

σε περίπου 2,8% της 
συνολικής γεωργικής 

παραγωγής των 
χωρών της ΕΕ
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Δαπανηρό το marketing, 
πρέπει να γίνεται ομαδικά
Για τον τρίτο άξονα που αφορά στο δίδυµο «ποιο-
τική παραγωγή - ανθρώπινο κεφάλαιο»,  η µελέ-
τη προκρίνει ζητήµατα που έχουν να κάνουν κυ-
ρίως µε το branding, την πιστοποίηση και το γε-
νικότερο προφίλ των αγροτικών προϊόντων στις 
τοπικές και διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριµένα, 
σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση, µε δεδοµένο ό-
τι είναι µια διαδικασία δαπανηρή, θα ήταν χρή-
σιµο να τεθεί ένας εθνικός στόχος, ώστε να αυ-
ξηθεί το ποσοστό των παραγόµενων προϊόντων 
µας που λαµβάνουν κάποια πιστοποίηση σε βά-
θος πενταετίας και δεκαετίας. Την ίδια στιγµή, η 
προσπάθεια της Πολιτείας για ενθάρρυνσή της 
πρέπει να κινηθεί σε τρία επίπεδα:

(α) Σηµαντικό ρόλο στην ανάληψη της σχετι-
κής προσπάθειας από τους παραγωγούς παίζει 
η εµπέδωση της αξίας της πιστοποίησης για τις 
τιµές πώλησης, αλλά και τις δυνατότητες διείσ-
δυσης των προϊόντων σε νέες αγορές. Μια εκ-
στρατεία προώθησης των πλεονεκτηµάτων της, 
µε έµφαση στα εγχώρια παραδείγµατα παραγω-
γών που έχουν προχωρήσει τις σχετικές διαδικα-
σίες, θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά·

(β) Το δεύτερο πεδίο αφορά στην ενηµέρωση 
των παραγωγών σχετικά µε τα είδη πιστοποιήσεων 
που µπορούν να τους ωφελήσουν, µε πληροφορί-
ες για κόστη, διαδικασίες, χρόνους υλοποίησης, 
ώστε να προβούν σε µια επιχειρηµατικά στέρεη 
απόφαση που να ενταχθεί στον σχεδιασµό τους.

(γ) Το τρίτο πεδίο αφορά στην κινητροδότηση 
από την Πολιτεία (π.χ. µέτρα συστηµάτων ποιό-
τητας του ΠΑΑ, πριµοδότηση ΠΟΠ-ΠΓΕ σε προ-
γράµµατα του ΕΣΠΑ γενικά), που όµως µπορεί 
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνο αν έχουν 

προηγηθεί προσπάθειες στα πρώτα δύο πεδία. 
Στο σκέλος του branding, οι δαπάνες marketing 
υπόκεινται σε αδυσώπητους κανόνες που αφο-
ρούν το µέγεθος της εκάστοτε επένδυσης σε σχέ-
ση µε την απόδοσή της, και στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις εγχώριων αγροδιατροφικών επιχειρή-
σεων το ύψος των δαπανών marketing δεν είναι 
επαρκές σε σχέση µε τις αγορές στις οποίες επι-
χειρούν να διεισδύσουν. 

Πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων
 Αναφορικά τώρα µε το «ανθρώπινο κεφάλαιο» 

η µελέτη υποστηρίζει πως υπάρχει τεράστια ανά-
γκη για ένα πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων 
που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία, την εξωστρέ-
φεια, την καινοτοµία, αλλά και τη στροφή στην 
αγορά, µέσα από τη διάχυση χρήσιµων πληρο-
φοριών και τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, και 
µε σκοπό µέτρα και πρωτοβουλίες να ενταχθούν 
κάτω από µια οµπρέλα που να ενισχύει την απο-
τελεσµατικότητά τους, προτείνεται η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας για τη δηµιουργία ενός διαδικτυ-
ακού συστήµατος µε διαχειριστή τον ΕΛΓΟ-∆ήµη-
τρα που θα συγκεντρώνει σε µια εύχρηστη πλατ-
φόρµα µια σειρά από πληροφορίες και υπηρεσίες. 

Στην πλατφόρµα θα µπορούσαν να περιλη-
φθούν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες για µεθό-
δους καλλιέργειας, συνόψεις ερευνητικών προ-
γραµµάτων που αφορούν τον κλάδο και συνδέ-
σµους σε αυτά (π.χ. προγράµµατα Horizon), Μα-
ζικά Ανοικτά ∆ιαδικτυακά Μαθήµατα («ΜΑ∆Μ») 
που θα επικαιροποιούνται και θα καλύπτουν ο-
λόκληρη την αλυσίδα αξίας, εκπαιδευτική ύλη 
των δηµόσιων IEK κ.α.

Σηµαντικό ρόλο 
στην ανάληψη 
της σχετικής 
προσπάθειας 
για υπεραξία 
από τους 
παραγωγούς 
παίζει η 
εµπέδωση 
της αξίας της 
πιστοποίησης  
στις τιµές 
πώλησης.
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Να δανειστεί 
η Ελλάδα ιδέες 
για την ΚΑΠ 
από άλλες χώρες  
Χρήζει βελτίωσης το στρατηγικό 
ειδικά σε εργαλεία όπως είναι 
η επιδότηση των ασφαλίστρων

Στην απαιτούµενη βελτίωση της εκδοχής του 
σχεδίου που κατατέθηκε στο πλαίσιο της ΚΑΠ, 
στέκεται στο δεύτερο σκέλος παρεµβάσεων 
για τον πρωτογενή τοµέα η διαΝΕΟσις, λέ-
γοντας πως η χώρα µας θα πρέπει να ακο-
λουθήσει «παρεµβάσεις ακριβείας» κατά τα 
πρότυπα της «γεωργίας ακριβείας». Ειδικό-
τερα, για τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν, οι 
ερευνητές αναφέρουν πως ακόµη και στις 
περιπτώσεις που οι στόχοι µπορεί να φαίνο-
νται µέχρι και υπερβολικοί, όπως στο πεδίο 
των µέτρων για το περιβάλλον, την κλιµατι-
κή αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, «η χώρα 
µας δεν πρέπει να φοβηθεί». Οφείλει, να δια-
µορφώσει µια πιο ξεκάθαρη συνολική «πρά-
σινη αρχιτεκτονική», να θέσει φιλόδοξους 
στόχους και να βρει δηµιουργικές λύσεις, 
όπως στην περίπτωση της διαχείρισης των 
υδάτων µε τη συµπληρωµατικότητα άλλων 
προγραµµάτων (π.χ. το πρόγραµµα «Ύδωρ 
2.0»). Αν δεν υπάρχουν φρέσκες ιδέες, µπο-
ρούν να αναζητηθούν στα Στρατηγικά Σχέ-
δια που έχουν καταθέσει οι άλλες χώρες και 
είναι δηµόσια διαθέσιµα.

Για παράδειγµα, η χώρα µας µπορεί να δα-
νειστεί ιδέες από τα πέντε κράτη-µέλη που 
έχουν συµπεριλάβει στο Σχέδιό τους πολ-
λαπλά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου (π.χ. 
προγράµµατα ασφαλίστρων, προγράµµατα 
στήριξης αµοιβαίων κεφαλαίων). Θα µπο-
ρούσε ακόµη και να ακολουθήσει το παρά-
δειγµα της Ιταλίας, η οποία αποφάσισε να 
κάνει χρήση του άρθρου 19 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2021/2115, διοχετεύοντας 3% των άµε-
σων ενισχύσεων στη δηµιουργία αµοιβαίου 
κεφαλαίου διαχείρισης κινδύνων για όλους 
τους γεωργούς που λαµβάνουν ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Οµοίως, ως προς τις 
βραχείες αλυσίδες, η χώρα µας µπορεί να 
µελετήσει τα παραδείγµατα που ανέπτυξαν 
τέσσερα κράτη-µέλη (ειδικά η περίπτωση της 
Σλοβενίας παρουσιάζει ενδιαφέρον).

Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο στρατηγικό σχέδιο που 
σταχυολογήθηκαν ως άξιες προσοχής 

 Η Επιτροπή καλεί τη χώρα µας να επα-
νεξετάσει τη στρατηγική ανακατανοµή της 
εισοδηµατικής στήριξης, ενισχύοντας την α-

ναδιανοµή προς τις µεσαίες και µικρότερες 
εκµεταλλεύσεις. 

 Επέκταση και ενίσχυση του εθνικού συ-
στήµατος διαχείρισης κινδύνων. 

 Η Επιτροπή διατυπώνει την ανησυχία της 
για το χαµηλό επίπεδο δέσµευσης ως προς 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
τη συµµετοχή των γυναικών στη γεωργία. 

 Η Επιτροπή χαιρετίζει τις πολλές και 
καλές ιδέες που συνοψίζονται στο Σχέδιο 
για τη βελτίωση του ελληνικού συστήµατος 
γεωργικής γνώσης και καινοτοµίας (AKIS), 
αλλά καλεί την Ελλάδα να µετατρέψει αυτές 
τις ιδέες σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις.

 Η Ελλάδα καλείται να διευκρινίσει πώς 
θα χρηµατοδοτηθούν η δηµιουργία και η 
συντήρηση των σχεδιαζόµενων (ψηφια-
κών) αποθετηρίων γνώσεων (knowledge 
reservoirs), αλλά και να διασφαλίσει ότι 
το υλικό που θα παρέχεται σε αυτά θα εί-
ναι κατανοητό και χρήσιµο όχι µόνο για 
τους ερευνητές, αλλά κυρίως για τους γε-
ωργούς και τους γεωργικούς συµβούλους. 

 Η Ελλάδα καλείται να εξηγήσει και να 
αιτιολογήσει ποιους τοµείς τελικά θα υπο-
στηρίξει µέσω της συνδεδεµένης ενίσχυ-
σης, καθώς διαπιστώνεται ασυµφωνία µε-
ταξύ της ανάλυσης που έχει προηγηθεί και 
των τοµέων που επιλέχθηκαν, ενώ σε συ-
ναφείς παρατηρήσεις διαπιστώνεται η µη 

επαρκής αιτιολόγηση κάποιων επιλογών. 
 Η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να εξη-

γήσει την απόφασή της να µην υποστηρίξει 
οργανώσεις παραγωγών πέραν των τοµέων 
των οπωροκηπευτικών, της µελισσοκοµίας, 
του οίνου και της ελιάς. 

 Η Επιτροπή καλεί τη χώρα µας να εξη-
γήσει γιατί δεν εξετάζει το ενδεχόµενο να υ-
ποστηρίξει τη δηµιουργία βραχειών αλυσί-
δων εφοδιασµού. 

 Να ληφθεί υπόψη η συµπληρωµατικότητα 
µε άλλα προγράµµατα και πρωτοβουλίες ως 
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του πρω-
τογενή τοµέα και των αγροτικών περιοχών. 

 Η µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη γεωρ-
γία προϋποθέτει την κατάρτιση των γεωρ-
γών και τη συστηµατική παροχή συµβουλών 
προς αυτούς, η χώρα µας καλείται να περι-
γράψει καλύτερα πώς θα οργανωθεί το σύ-
στηµα παροχής συµβουλών, πώς θα συνδε-
θεί µε το AKIS, πως θα το θέσει σε εφαρµογή 
ήδη από το 2023, αλλά και πώς θα εξασφα-
λίσει ότι και οι ίδιοι οι σύµβουλοι θα εκπαι-
δεύονται και θα συνεργάζονται µεταξύ τους. 

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που ξεχώ-
ρισαν οι ερευνητές µπορεί να µην είναι α-
παραίτητα κυρίαρχες, σχετίζονται, ωστό-
σο, άµεσα ή έµµεσα µε παρεµβάσεις που 
θα µπορούσαν να είναι καίριες για την α-
ναγέννηση του πρωτογενή τοµέα.

Η Επιτροπή καλεί 
τη χώρα μας να 
εξηγήσει γιατί 
δεν εξετάζει το 
ενδεχόμενο να 
υποστηρίξει 
τη δημιουργία 
βραχειών 
αλυσίδων 
εφοδιασμού  

Η Ελλάδα οφείλει 
να µην φοβηθεί 
να υιοθετήσει της 
συµβουλές της 
Κοµισιόν για τις 
πράσινες πρακτικές.
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