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Μητρώο και ΙΒΑΝ
για την επιστροφή 

στο πετρέλαιο  Έως 95 λεπτά
οι πράξεις 
στο σύσπορο 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 26-31

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Καναδάς 
και Φότζια 
το πιέζουν 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 22

Νάρκη εισαγωγών 
στο πρόβειο γάλα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 44-45, 50 

Λίγα τα 50 λεπτά 
για τον ηλίανθο
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 35 

Ένας στους τρεις 
έμεινε απλήρωτος 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 2, 6, 8 

Λιπάσµατα 
Όλα δείχνουν ότι 
τώρα είναι η σωστή 
στιγμή για αγορές 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12-13

Νέα ΚΑΠ
Η πορεία του τσεκ 
για επτά ελληνικές 
αγροτικές μονάδες 
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Αναπτυξιακός
Έως 9 Σεπτεμβρίου 
η προκήρυξη 
για τους αγρότες 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 19
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανοδικά η τιµή παραγωγού για το χοιρινό κρέας στο 1,80 
ευρώ. Με αυξηµένες στρεµµατικές αποδόσεις, χαµηλό το 
«δίχτυ ασφαλείας» από τις µεταποιητικές στα 50 λεπτά για τον 
ηλίανθο. Υποχώρησε 25 ευρώ η Φότζια, ενώ πιέζει την αγορά 
σκληρού σίτου η νέα σοδειά του Καναδά. Απώλειες και για το 
βαµβάκι, που επέστρεψε στα 95 λεπτά. Τις τιµολογήσεις των 
µεταποιητών φοβούνται οι παραγωγοί συµπύρηνου ροδάκινου.

Γλοιοσπόριο στην ελιά
Το γλοιοσπόριο (Colletotrichum 
gloeosporioides) αποτελεί µία 
από τις σοβαρότερες µυκητολογικές 
ασθένειες που προσβάλλουν τις ελιές 
και είναι γνωστό και ως ανθράκωση 
µεταξύ των παραγωγών. ∆ηµιουργεί 
εξίσου σηµαντικά προβλήµατα στην 
παραγωγή τόσο της επιτραπέζιας 
ελιάς όσο και του ελαιολάδου. Ο 
µύκητας αναπτύσσεται σε 
θερµοκρασίες µεταξύ 12-25οC, 
σε συνδυασµό µε υψηλά ποσοστά 
υγρασίας. Το λάδι που παράγεται 
από τους µολυσµένους καρπούς είναι 
υποβαθµισµένης ποιότητας, έχει 
κοκκινωπό χρώµα, ενώ παρατηρούνται 
χηµικές µεταβολές στη σύστασή του, 
όπως η υψηλή οξύτητα και η µείωση 
της β-σιτοστερόλης, των 
πολυφαινολών και της α-τοκοφερόλης.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, για την 
αποτελεσµατική µείωση της αρχικής 
µόλυνσης, είναι απαραίτητη η 
προληπτική εφαρµογή εγκεκριµένων 
σκευασµάτων, ειδικά σε βλαστούς 
ηλικίας µεγαλύτερης του ενός έτους 
και κυρίως σε περιοχές στις οποίες 
η ασθένεια είναι ήδη εγκατεστηµένη 
και το κλάδεµα των ελαιόδεντρων 
είναι ελαφρύ.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-09-22
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες κυρίως στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες µε υψηλή 
πιθανότητα τοπικών βροχών και 
µεµονωµένων καταιγίδων. 
Άνεµοι µέτριας έντασης βόρειοι 
βορειοδυτικοί, κατά τόπους στα 
πελάγη πρόσκαιρα πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Κυριακή 04-09-22
Λίγες νεφώσεις, αυξηµένες στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες µε υψηλή 
πιθανότητα τοπικών βροχών. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις, πρόσκαιρα 
στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 
έως πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο, κυρίως στα 
δυτικά της χώρας.

∆ευτέρα 05-09-22 
και Τρίτη 06-09-22
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας 
µε λίγες νεφώσεις και µικρή 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
στα ηπειρωτικά και τα νησιά των 
Σποράδων. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους στο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

νοτιοανατολικό Αιγαίο έως πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 07-09-22 ως 
Παρασκευή 09-09-22
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας 
µε νεφώσεις και τοπικές βροχές 
στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη 
βόρεια Κρήτη. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί και πρόσκαιρα 
τοπικά πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα ανατολικά.

Άνεµοι µέτριοι από 
βόρειες διευθύνσεις 
στα δυτικά 3 µε 5 
µποφόρ, στο Αιγαίο 
ισχυροί 6 µε 7 και 
πρόσκαιρα τοπικά 
πολύ ισχυροί έως 8 
µποφόρ.

3-8Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

893,74

868,25

856,36 TΖΙΡΟΣ
63.240.667
(01/09)

843,17

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

Τρίτη
30/08

Πέµπτη
01/09

Παρασκευή
26/08

 ∆ευτέρα
29/08

855,70

Τετάρτη
31/08

 

900

890

880

870

860

850

840

830

Αν υπάρχει ένα σοβαρό θέµα το οποίο επιδρά αρνητι-
κά στην υπόθεση της αγροτικής παραγωγής και 
δυσκολεύει τη θέση των αγροτών, είναι η κακή 
συνήθεια που έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες 
να θέλουν µε τα ποσά που έχουν κάθε φορά στη 
διάθεσή τους να ικανοποιήσουν όσο γίνεται πε-
ρισσότερους και φυσικά, στο τέλος της ηµέρας, 
να µην αφήνουν κανέναν ευχαριστηµένο. 

Για να το πούµε πιο σωστά, µ’ αυτού του είδους την 
προσέγγιση από πλευράς αρµοδίων, οι µόνοι 
που χαίρονται, είναι οι τύποις αγρότες. Που 
δεν ασκούν πραγµατικά αγροτική δραστηριό-
τητα, δεν ξοδεύονται για την υποστήριξη της 
παραγωγής, δηλώνουν αγρότες στα χαρτιά και 
αυτό που εισπράττουν τους φαίνεται δωράκι. 

Η τελευταία πράξη για την επιστροφή του ειδικού 
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, έρχεται να δι-
καιώσει αυτή την κατηγορία. Προφανώς για να 
αποφευχθούν µια σειρά από διαδικασίες, στις ο-
ποίες, ως γνωστόν, οι γραφειοκράτες δείχνουν 
δυσανεξία, η κυβέρνηση επέλεξε να κινηθεί µε 
συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, αντί να ληφθούν 
υπόψη οι πραγµατικές ανάγκες της εκµετάλλευ-
σης σε δαπάνες για καύσιµα, προκρίθηκε να κα-
τανεµηθεί το διαθέσιµο ποσό µε βάση τις δηλώ-
σεις ΟΣ∆Ε. ∆ηλαδή µε βάση το εύρος της εκµε-
τάλλευσης και το είδος των δραστηριοτήτων 
(καλλιέργειες ή εκτροφές) που την απαρτίζουν. 

Να αναφερθεί εδώ ότι έτσι κι αλλιώς τα χρήµατα ήταν 
λίγα. Το διαθέσιµο προς κατανοµή ποσό, µε τη 
µορφή βέβαια της επιστροφής του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης για αγροτικό πετρέλαιο ήταν 
αυτή τη φορά, κάτι λιγότερο από 70 εκατ. ευρώ. 
Όταν σε παλιότερες εποχές (δηλαδή πριν από 
το 2015) έφτανε ακόµη και τα 160 εκατ. ευρώ. 

Για να αποφευχθεί ο απόλυτος κατακερµατισµός του 
παραπάνω ποσού επιλέχθηκε µάλιστα: 

α) να έχουν δικαίωµα σ’ αυτή την επιστροφή φόρου  
µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες

β) να δοθεί µόνο το 50% της προβλεπόµενης δαπάνης 
ανά καλλιέργεια και ανά στρέµµα, όπως υπολο-
γίζονταν σε έναν παλιότερο πίνακα

Προφανώς δεν λήφθηκε υπόψη µια διαρκής παρα-
δοξότητα που διέπει τη δοµή της αγροτικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα. Κι αυτή έχει να κάνει 
µε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, άλλοι 
είναι αυτοί οι οποίοι εµφανίζονται στις δηλώ-
σεις ΟΣ∆Ε ή ακόµα και στις φορολογικές δηλώ-
σεις, ως ασκούντες την αγροτική δραστηριότη-
τα και άλλοι είναι οι πραγµατικοί καλλιεργητές. 
Πρόκειται για το θέµα µε τα λεγόµενα «µισακά». 

Ένα ζήτηµα το οποίο δεν θέλησε να θίξει ούτε η ση-
µερινή κυβέρνηση στον τρόπο µε τον οποίο τελι-
κά «διευθέτησε» το θέµα του «ενεργού αγρότη» 
στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ. Και στο 
οποίο έρχεται να «πλειοδοτήσει» και µε το χειρι-
σµό που επέλεξε για το αγροτικό πετρέλαιο. Φαί-
νεται, ότι εκτός από τη λογική να ικανοποιήσου-
µε τους περισσότερους, στο πίσω µέρος της σκέ-
ψης των κυβερνώντων, είναι να ικανοποιήσου-
µε και τους «δικούς µας». Όπως τουλάχιστον 
«πολιτογραφούνται» οι περισσότεροι από τους 
µεγάλους ιδιοκτήτες αγροτικής γης.     Agrenda

«Μισακά» θέλουν 
και το πετρέλαιο;

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,00000

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31434

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,97943

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86370

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
139,436

• Τα «Gen7» της Fendt µε εξακύλινδρους 
κινητήρες 203 έως 283 ίππων σελ. 20
• Έως τις 9 Σεπτεµβρίου βγαίνει στον 
αέρα Αναπτυξιακός για αγρότες σελ. 19

• Περίπου ένας στους τρεις δικαιούχους 
δεν πήραν αγροτικό πετρέλαιο σελ. 8
• Πυκνώνουν οι πληροφορίες για τις 
εισαγωγές πρόβειου από Ιταλία σελ. 44

• Με αυξηµένες στρεµµατικές αποδόσεις ο 
ηλίανθος διεκδικεί υψηλότερη τιµή σελ. 35
• Φόβοι για τιµές στα 26-27 λεπτά, όπως το 
1990, στο συµπύρηνο ροδάκινο σελ. 36
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Σε συνάρτηση µε τον αριθµό ζώων 
που δηλώνει και τις διατροφικές α-
παιτήσεις τους, θα δίνεται η συνδε-
δεµένη ενίσχυση σε δικαιούχους που 
παράγουν ζωοτροφές και δεν τις δι-
αθέτουν προς πώληση. Όλοι οι υπό-
λοιποι θα είναι υποχρεωµένοι για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης να προσκο-
µίζουν τιµολόγιο πώλησης ποσότητας 
που αντιστοιχεί στα στρέµµατά τους 
σε κτηνοτρόφο ή έµπορο, ώστε να 
πληρωθούν και το αντίστοιχο πριµ. 

Αυτές είναι οι αλλαγές στις συν-
δεδεµένες ενισχύσεις που αφορούν 
τη µηδική (8,3 ευρώ/στρέµµα) και 
τα πρωτεϊνούχα ψυχανθή (19,2 ευ-
ρώ/στρέµµα) και θα ισχύσουν από το 
ΟΣ∆Ε του 2023. Τα παραπάνω ανα-
φέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της 
ελληνικής ΚΑΠ, και στόχο έχουν να 
µπει µία τάξη στις συνδεδεµένες ζω-
οτροφών και ειδικότερά στη διακίνη-
σή τους χωρίς τιµολόγια. 

Σηµειώνεται πως στα ψυχανθή θα 
είναι σχεδόν διπλάσια η επιδότηση 
σε σχέση µε σήµερα. Αναλυτικότε-
ρα για το 2023 θα ισχύσουν τα εξής:    

Κτηνοτροφικά ψυχανθή
∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενί-

σχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφι-

κά ψυχανθή είναι οι ενεργοί γεωργοί, 
που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτη-
νοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό 
κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνο-
τροφικό µπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφι-
κό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια) σε 
επιλέξιµες εκτάσεις. Στις εκµεταλλεύ-
σεις που παράγουν πρωτεϊνούχα κτη-
νοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα 
διατηρούν µηρυκαστικά:

Προϋπόθεση για τη χορήγηση 
της ενίσχυσης, είναι η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του 
προϊόντος, για το µέρος της παρα-
γόµενης ποσότητας πρωτεϊνούχων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών που πα-
ραδίδεται σε µεταποιητική µονάδα ή 
σε έµπορο/αγοραστή του προϊόντος.

Η υπόλοιπη παραγόµενη ποσό-
τητα πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών 
ψυχανθών, η οποία χρησιµοποιείται 
ως ιδιοπαραγόµενη ζωοτροφή για τα 
ζώα της εκµετάλλευσης, εξαιρείται α-
πό την παραπάνω υποχρέωση.

Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται 

σε συνάρτηση µε: α) τον αριθµό και 
το είδος των µηρυκαστικών ζώων και 
β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου 
µηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή. 

Σανοδοτικά ψυχανθή
∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης είναι 

οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν 
πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή 
(µηδική και τριφύλλι) σε επιλέξιµες 
εκτάσεις. Στις εκµεταλλεύσεις που 
παράγουν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά 
ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν 
κτηνοτροφικό κλάδο µηρυκαστικών:

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης, είναι η προσκόµιση τιµο-
λογίου αγοράς ή πώλησης του προϊό-
ντος, για το µέρος της παραγόµενης 
ποσότητας πρωτεϊνούχων σανοδοτι-
κών ψυχανθών που παραδίδεται σε 
µεταποιητική µονάδα ή σε έµπορο/
αγοραστή του προϊόντος.

Η υπόλοιπη παραγόµενη ποσό-
τητα πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυ-
χανθών, η οποία χρησιµοποιείται ως 
ιδιοπαραγόµενη ζωοτροφή για τα ζώα 
της εκµετάλλευσης, εξαιρείται από την 
παραπάνω υποχρέωση. Η ποσότητα 
αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση 
µε: α) τον αριθµό και το είδος των µη-
ρυκαστικών ζώων και β) τις διατρο-
φικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε 
πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.

Συνδεδεμένη ζωοτροφών  
βάσει ζωικού κεφαλαίου το 2023 

Προϋπόθεση για 

τη χορήγηση της 

ενίσχυσης θα είναι 

η προσκόµιση 

τιµολογίου πώλησης 

ζωοτροφής. Για την 

ιδιοπαραγωγή το 

πριμ θα υπολογίζεται 

σε συνάρτηση με τον 

αριθμό των ζώων και 

τις διατροφικές 

τους απαιτήσεις

Από το ΟΣ∆Ε 2023
Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις 

στη µηδική φτάνει τα 8,3 
ευρώ/στρέµµα και στα 

πρωτεϊνούχα ψυχανθή τα 
19,2 ευρώ/στρέµµα 

Τιμολόγια
Όσοι πωλούν ζωοτροφές 
θα είναι υποχρεωµένοι 
για τη χορήγηση της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης 
να προσκοµίζουν τιµολόγιο 
πώλησης ποσότητας που 
αντιστοιχεί στα στρέµµατά 
τους σε κτηνοτρόφο ή 
έµπορο, ώστε να 
πληρωθούν και το 
αντίστοιχο πριµ.

Πώληση
Στις εκµεταλλεύσεις που 
παράγουν πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή και 
διατηρούν µηρυκαστικά, 
προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης, 
είναι η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή 
πώλησης του προϊόντος, 
για το µέρος της 
παραγόµενης ποσότητας 
που παραδίδεται σε 
µεταποιητική µονάδα 
ή σε έµπορο/αγοραστή.

Ψυχανθή
Στις εκµεταλλεύσεις που 
παράγουν πρωτεϊνούχα 
σανοδοτικά ψυχανθή και 
διατηρούν µηρυκαστικά, 
προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης, 
είναι η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή 
πώλησης του προϊόντος, 
για το µέρος της 
παραγόµενης ποσότητας 
που παραδίδεται σε 
µεταποιητική µονάδα 
ή σε έµπορο/αγοραστή.
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Ανεβαίνει στις 250 ώρες η κατάρτιση, 
στα πλαίσια της πρώτης εγκατάστασης  
Για τις ερχόµενες προσκλήσεις Νέων Αγροτών, ο δικαιούχος ο οποίος 
δεν διαθέτει επαρκή προσόντα (τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων 
ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιηµένου 
προγράµµατος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιηµένο φορέα 
τουλάχιστον 250 ωρών ), πρέπει να αποκτήσει επαγγελµατική εκπαίδευση
εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής του, παρακολουθώντας 
εκπαιδευτικά προγράµµατα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.

Βασικό ποσό για τη φυτική τα 30.000 ευρώ, 
µόνο οι κτηνοτρόφοι θα λαµβάνουν 40.000 ευρώ 
Το ποσό ενίσχυσης διαµορφώνεται για τους Νέους Αγρότες από 30.000 
έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Ειδικότερα, το βασικό ποσό 
ενίσχυσης των 30.000 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για 
κτηνοτρόφους και κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας 
των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές 
ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά και σε περιφερειακές ενότητες µε 
πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Για δύο προσκλήσεις Νέων Αγροτών 
εντός της ερχόµενης προγραµµα-
τικής περιόδου, µε τη µία µάλιστα 
να προκηρύσσεται του χρόνου, κά-
νει λόγο το στρατηγικό σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ στη χώρα µας. Όπως έ-
γινε και το 2021 µε την περασµέ-
νη πρόσκληση, προφανώς το ΟΣ∆Ε 
του 2023 λοιπόν θα αποτελέσει τη 
δήλωση πάνω στην οποία θα βασι-
στεί η πρόσκληση. Μάλιστα, προε-
τοιµάζονται σύµφωνα µε έγγραφο 
των διαχειριστικών αρχών νέοι πί-
νακες Τυπικής Απόδοσης όπως έ-
χει γράψει η Agrenda, κάτι που ση-
µαίνει ότι οι απαιτήσεις για ελάχι-
στο ζωικό κεφάλαιο και στρέµµα-
τα που θα πρέπει να δηλωθούν το 
2023 θα είναι διαφορετικές σε σχέ-
ση µε την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο. Αντίθετα, σύµφωνα µε το 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, 
θα παραµείνουν σε ισχύ οι απαι-
τήσεις για ελάχιστη Τυπική Από-
δοση που είναι:

∆ώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 
ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την 
Κρήτη και την Εύβοια.

∆έκα χιλιάδων ευρώ (10.000 
ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό 
µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων 
πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευ-
ρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µι-
κρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευ-
ρώ) για τις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 
109 κυψέλες.

Αναφορικά µε τη µοριοδότηση 
που πριµοδοτούσε εκµεταλλεύσεις 
που δήλωναν 15.000-20.000 ευρώ 
Τυπική Απόδοση στο ΟΣ∆Ε, αυτό 
αναµένεται να αλλάξει και να πά-
νε τα ποσά σε µεγαλύτερα επίπεδα. 
Άλλωστε και το πριµ θα είναι κατάτι 
αυξηµένο και θα διαµορφώνεται έ-
ως τα 42.500 ευρώ (από 40.000 ευ-
ρώ που είναι σήµερα). Βέβαια στη 
φυτική παραγωγή το ελάχιστο πο-
σό των 35.000 ευρώ θα είναι αρκε-
τά µειωµένο και θα διαµορφώνε-
ται στα 30.000 ευρώ.

Αυξάνεται στο 24µηνο 
η ηµεροµηνία πρώτης 
εγκατάστασης

Μία ακόµη αλλαγή στο πρόγραµ-
µα πέρα από τους πίνακες Τυπι-

κής Απόδοσης, θα έχει να κάνει µε 
τον ορισµό της πρώτης εγκατάστα-
σης, που είναι όρος για τον καθο-
ρισµό των δικαιούχων. Συγκεκρι-
µένα, για τη νέα προκήρυξη, η για 
πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται 
η για πρώτη φορά ενασχόληση µε 
τη γεωργία από τα φυσικά πρόσω-
πα νέους γεωργούς και δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 24 µήνες που 
προηγείται της ηµεροµηνίας υπο-
βολής της αίτησης στήριξης (ήταν 
18µηνο). Συνδέεται , για τα φυσι-
κά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρό-
της νεοεισερχόµενος στον αγροτι-
κό τοµέα και , για τα νοµικά πρό-

σωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - 
διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο 
νέο γεωργό και την εγγραφή του 
νοµικού προσώπου ως κατόχου α-
γροτικής εκµετάλλευσης.  

Βέβαια, η πρόσκληση, εφόσον 
βγει του χρόνου, θα προδηµοσι-
ευτεί µέσα στην άνοιξη για τις α-
νάγκες των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Οι 
αιτήσεις, όπως γίνεται παραδοσι-
ακά θα γίνουν τέλος του χρόνου. 

Κατά τα άλλα παραµένει η υπο-
χρέωση παραµονής στο αγροτικό 
επάγγελµα για 8-9 έτη, η εγγραφή 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι α-
παιτήσεις για ελάχιστο τζίρο κ.λπ.. 
Μάλιστα, συζητείται ακόµη και αυ-
στηροποίηση των δεσµεύσεων. 

Προετοιμασία
για ακόμη ένα  
πριμ πρώτης  
Αλλάζουν οι πίνακες Τυπικής Απόδοσης 
ενόψει της πρόσκλησης Νέων Αγροτών που 
δρομολογείται για του χρόνου και θα αφορά 
όσους ξεκίνησαν δραστηριότητα στο 24μηνο 

Στα νέα κριτήρια µοριοδότησης 
της πρόσκλησης, εντάσσεται και 
το κριτήριο της συµβολαιακής 
γεωργίας, κάτι που δεν ίσχυε 
στην περασµένη προκήρυξη, 
όπως και η συµµετοχή σε 
εργαλείο διαχείρισης κινδύνου 
(π.χ εγκατάσταση αντιχαλαζικών, 
ιδιωτική ασφάλιση µε επιδότηση 
ασφαλίστρου). Συγκεκριµένα 
όπως σηµειώνεται στο 
στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ πρόσθετοι όροι και 
προϋποθέσεις που σχετίζονται 
µε τα κριτήρια βαθµολόγησης 
θα εγκριθούν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και θα 
περιλαµβάνονται στις σχετικές 
προκηρύξεις. Στα κριτήρια 
βαθµολόγησης θα 
περιλαµβάνονται παράµετροι 
όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
η βιολογική παραγωγή, η 
συµµετοχή σε οργάνωση 
παραγωγών, η σύναψη 
συµβολαίων για τη διάθεση της 
παραγωγής, η συµµετοχή σε 
εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, 
η περιοχή εγκατάστασης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης 
µε βάση τα χωρικά της 
χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά 
ορεινότητα, νησιωτικός 
χαρακτήρας, πληθυσµιακή 
πυκνότητα), τοµεακός και 
διαθρωτικός προσανατολισµός 
της εκµετάλλευσης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Θα μετράει η 
συμβολαιακή 

Άνοιξη του 2023
Αν η πρόσκληση βγει του χρό-
νου, θα προδηµοσιευτεί µέσα 
στην άνοιξη για τις ανάγκες 

των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2%
ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΚΡΙΣΗΣ

~100 16�17~10 26,3
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποιη-
θεί όλες οι εκκρεµότητες πληρωµών του 2021 
που αφορούν εκκαθαρίσεις από διασταυρωτι-
κούς ελέγχους, τα ποσά που προβλέπονται από 
εγκεκριµένες διοικητικές πράξεις καθώς και τα 
υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Αυ-
τό ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγ-
γελος Σηµανδράκος στον βουλευτή Ν∆ Λάρι-
σας Χρήστο Κέλλα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορ-
τάζ του προηγούµενου φύλλου της Agrenda. 
Μάλιστα ο Λαρισαίος βουλευτής έθιξε και το θέ-
µα της πληρωµής των προγραµµάτων ∆άσωσης 
Γαιών για το 2021 και Μακροχρόνιας Παύσης 
Γαιών για το 2018, τα οποία είναι ακόµα απλή-
ρωτα, µε τη δικαιολογία ότι βρίσκονται σε εκ-
κρεµή διασταυρωτικό έλεγχο, µε τον πρόεδρο 
του Οργανισµού Πληρωµών να διαβεβαιώνει 
ότι οι πληρωµές θα γίνουν µέχρι τον Φεβρουά-
ριο του 2023, καθώς µε απόφαση του ∆Σ πρό-
κειται να οριστεί ανάδοχος, που θα διεκπεραι-
ώσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους για την 

περίοδο 2014-2020, ώστε όσοι βρεθούν σύν-
νοµοι να πληρωθούν. 

Όσον αφορά τις εκκρεµότητες πληρωµών 
προς τους αγρότες, αυτές αφορούν την πίστω-
ση της πρώτης δόσης των Νέων Αγροτών στις 
5 Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Ιονί-
ων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαί-
ου, που δεν πληρώθηκαν, τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά τα µέ-
σα Σεπτεµβρίου, την τελευταία εκκαθάριση για 
τα προγράµµατα και την ενιαία ενίσχυση της 
περασµένης χρονιάς (διοικητικές πράξεις, δι-
ασταυρωτικοί έλεγχοι), που γίνεται τον Οκτώ-
βριο και πριν την πληρωµή της προκαταβολής 
της ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς και τα 
26,3 εκατ. ευρώ σε Οργανώσεις Παραγωγών 

οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του 
έτους 2022 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, παρα-
γωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης), βιο-
καλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού καθώς 
και κορινθιακής σταφίδας από το αποθεµατι-
κό κρίσης, µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου. 

Μέχρι 10 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις 
και µεταβιβάσεις για το πρώτο έτος 
εφαρµογής στα Νιτρικά 

Εν τω µεταξύ τη διαδικασία υποβολής αίτησης 
τροποποίησης, µεταβίβασης πράξης και αίτη-
σης ανάκλησης ένταξης πράξης για τους δικαι-
ούχους της 3ης πρόσκλησης της Νιτρορύπαν-
σης καθορίζει νέας εγκύκλιος του υπουργείου. 

Η τροποποίηση µπορεί να αφορά:
α) τροποποίηση των στοιχείων της πράξης 

(αφαίρεση αγροτεµαχίου κ.ά.)
β) αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου
γ) µεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων ή τµηµάτων 

αυτών (ολική ή µερική µεταβίβαση).
Οι προθεσµίες υποβολής των παραπάνω αι-

τήσεων έχουν ως εξής:
   για το πρώτο έτος εφαρµογής (2022), από 

τις 25/07/2022 έως τις 10/09/2022
  για το δεύτερο έτος εφαρµογής (2023), α-

πό τις 20/02/2023 έως τις 31/05/2023.
Στην περίπτωση των µεταβιβάσεων (ολική ή 

µερική), επιτρέπεται µόνο µία φορά κατά τη δι-
άρκεια της διετούς περιόδου των δεσµεύσεων 
ανά δικαιούχο µε εξαίρεση τις µεταβιβάσεις λό-
γω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυµεί 
να προβεί για το ίδιο έτος εφαρµογής τόσο σε 
τροποποίηση όσο και σε µεταβίβαση, οφείλει 
αρχικά να υποβάλει αίτηση τροποποίησης και 
στη συνέχεια, µετά την έγκριση αυτής, να υ-
ποβάλει αίτηση µεταβίβασης στον αποδέκτη.

Οι τροποποιήσεις δεν µπορεί να αφορούν 
αύξηση της ενταγµένης έκτασης, σε προσθήκη 
νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων α-
γροτεµαχίων ή αντικατάσταση υφιστάµενων α-
γροτεµαχίων καθώς και σε αλλαγή δέσµευσης.

Μέχρι 30 
Οκτωβρίου 
οι αιτήσεις 
για επίδομα 
ορεινών 
Ανοιχτή µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
θα είναι η ψηφιακή πλατφόρµα 
για τις αιτήσεις της χορήγησης 
εισοδηµατικής ενίσχυσης σε 
οικογένειες, τουλάχιστον 2 
ατόµων, που διαµένουν συνεχώς 
σε ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δύο ετών. Σύµφωνα 
µε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Εργασίας, οι πολίτες 
των οποίων η αίτηση του 2021 
απορρίφθηκε, πρέπει να 
υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 
2022 προκειµένου να εξεταστεί 
το αν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Οι πολίτες των οποίων η αίτηση 
για το 2021 εγκρίθηκε, θα κληθούν 
- µέσω αυτοµατοποιηµένων 
ειδοποιήσεων µε email και sms – 
να προβούν, εντός προθεσµίας 
να συµπληρώσουν και να  
επικαιροποιήσουν, στην εκκρεµή 
αίτηση έτους 2022, τα επιπλέον 
αναγκαία στοιχεία για τις 
αυτόµατες διασταυρώσεις (ΤΚ, 
κλπ) ώστε στη συνέχεια να 
εκτελεστούν οι απαραίτητοι 
αυτόµατοι έλεγχοι. Μετά την 
ηλεκτρονική διασταύρωση των 
δεδοµένων από την ΑΑ∆Ε, εφόσον 
απαιτηθεί, θα κληθούν να 
συµπληρώσουν επιπλέον στοιχεία 
στην αίτηση, απαραίτητα για τη 
διενέργεια αυτοµατοποιηµένων 
ηλεκτρονικών ελέγχων. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να  προβούν 
στην οριστικοποίηση της αίτησής 
τους ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ 
για το έτος 2022.
Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 
ευρώ ετησίως, εφόσον το 
οικογενειακό εισόδηµα του 
αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει 
τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ 
ετησίως, εφόσον το οικογενειακό 
εισόδηµα ανά έτος κυµαίνεται 
µεταξύ 3000,01 έως 4.700 ευρώ.

Πριν το τσεκ
υπόλοιπα ελέγχων, 

διορθώσεων 2021 
Μέχρι Φεβρουάριο του 2023 τα απλήρωτα της 

Δάσωσης Γαιών και της Μακροχρόνιας Παύσης 
Γαιών, αφού οριστεί ανάδοχος για διασταυρωτικούς

«Το επόµενο διάστηµα θα γίνει διασταύρωση των 
περιπτώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληµατικές από 
τον έλεγχο monitoring, µε τα στοιχεία τα οποία διαθέτει ο 
ΕΛΓΑ». Αυτό διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Ευάγγελος Σηµανδράκος τον βουλευτή Καρδίτσας της Ν∆ 
Γιώργο Κωτσό, µε τον οποίο συναντήθηκε. Αφορµή το ζήτηµα 
που έχει ανακύψει, σχετικά µε τους ελέγχους διασταύρωσης 
των στοιχείων, που πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέθοδο τεχνικών 

παρακολούθησης γης (monitoring) σε Ηµαθία, Τρίκαλα και 
Καρδίτσα. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλευτή, η πιλοτική 
εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου ανέδειξε ορισµένα 
ζητήµατα, τα οποία χρήζουν διορθώσεων. Ένα από αυτά 
αφορά δικαιούχους, που ενώ έχουν λάβει εκτίµηση από τον 
ΕΛΓΑ για καταστροφές σε καλλιέργειές τους (ακόµα και 
100%), ενώ από τον έλεγχο monitoring εµφανίζονται ως 
προβληµατικές περιπτώσεις, που δεν λαµβάνουν επιδότηση.

Διασταύρωση στοιχείων monitoring με ΕΛΓΑ

Προανθικό στάδιο
Στα 3 εκατ. ευρώ συµπληρωµατικό 

κονδύλι για όσους δεν αποζηµιώθηκαν 
από τα 10 εκατ. ευρώ για τις ζηµιές 

στο προανθικό στάδιο 





Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022Agrenda8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγαλύτερη 
δυσαρέσκεια 
και λιγότερες 
προσδοκίες
Πάντως, ούτε στο 5% δεν καλύπτει 
επί της πραγµατικής δαπάνης για 
καύσιµα στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, το ύψος της 
σχετικής επιστροφής (κάτι 
λιγότερο από 70 εκατ. ευρώ) 
αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο 
η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει 
το θέµα της επιστροφής του 
Ειδικού Φόρου στο αγροτικό 
πετρέλαιο, φαίνεται ότι έγινε 
αφορµή για έντονες αντιδράσεις 
στον αγροτικό κόσµο.
Λίγη ώρα µετά την ολοκλήρωση 
της πίστωσης στους λογαριασµούς 
των αγροτών, οι αντιδράσεις 
έρχονται από δύο κατευθύνσεις. 
Η πρώτη έρχεται απ’ αυτούς που 
έµειναν απλήρωτοι επειδή δεν 
είχαν ενηµερωµένο IBAN στην 
ΑΑ∆Ε και ούτε βέβαια τους είχε 
ζητηθεί κάτι τέτοιο µέχρι το πρωί 
της ηµέρας πληρωµής (31 
Αυγούστου). 
H δεύτερη πηγή αντίδρασης έχει 
να κάνει µε την ουσία της 
υπόθεσης, καθώς τα χρήµατα 
µοιράσθηκαν µε βάση τις 
τελευταίες δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
δηλαδή σε πολύ περισσότερους 
από εκείνους που πραγµατικά 
συνδράµουν στην ανάπτυξη 
της αγροτικής παραγωγής. Κι αυτό 
γιατί, είναι ηλίου φαεινότερο ότι 
πολλοί από εκείνους που 
υποβάλλουν δήλωση ΟΣ∆Ε, είναι 
απλά κάτοχοι αγροτικών 
εκτάσεων, ωστόσο, η υποστήριξη 
της παραγωγής γίνεται από 
άλλους. Είναι τα λεγόµενα µισακά 
που στην Ελλάδα κάνουν θραύση 
και ως εκ τούτου οι πραγµατικοί 
καλλιεργητές δεν φαίνονται 
στις δηλώσεις. Οι τελευταίοι 
επιβαρύνονται µε τη δαπάνη των 
καυσίµων, χωρίς στο τέλος να 
εισπράττουν επιστροφή φόρου.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προθεσµία έως τις 30 Οκτωβρίου 
για να τακτοποιήσουν την εγγρα-
φή τους στο Μητρώο Αγροτών και 
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου για να ενη-
µερώσουν για το IBAN την ΑΑ∆Ε, 
έχουν οι επαγγελµατίες αγρότες 
που δεν εισέπραξαν τελικά την ε-
πιστροφή του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης για το πετρέλαιο θέρ-
µανσης. Η διαδικασία της πληρω-
µής έγινε τελικά την Τετάρτη 31 
Αυγούστου, µε την πίστωση να 
συνοδεύεται από ενίσχυση του αι-
σθήµατος δυσαρέσκειας των πα-
ραγωγών αλλά και µια εντύπωση 
ότι οι προσδοκίες τελείωσαν. Κα-
θοριστικός παράγοντας για αυτό, 
ήταν το γεγονός πως αρκετοί α-
πό τους δικαιούχους (27% ή αλ-
λιώς, περίπου ένας στους τρεις) 
δεν είδαν καµία κίνηση στον λο-
γαριασµό τους εξαιτίας της υπόθε-
σης µε τα IBAN που φρέναρε την 
πληρωµή ήδη από την περασµέ-
νη εβδοµάδα. Αρκετές ήταν και 
οι περιπτώσεις παραγωγών, που 
δεν είχαν ανανεώσει την εγγρα-
φή τους στο Μητρώο Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων και για τον λό-
γο αυτό δεν κατέστη ούτε για αυ-
τούς δυνατή η πληρωµή. 

Αναφορικά µε αυτούς πάντως, 
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όσοι από τους δικαιού-
χους αγρότες δεν είχαν εγγρα-
φεί εγκαίρως έως τις 15 Ιουλίου 
στο ΜΑΕ, µπορούν να το κάνουν 
τώρα προκειµένου να λάβουν το 
ποσό που τους αντιστοιχεί.

Αναλυτικά οι διευκρινίσεις 
αναφέρουν:

∆ιευκρινίσεις για την επιστρο-
φή ΕΦΚ

Σχετικά µε την επιστροφή του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης α-
πό το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων διευκρινί-
ζονται τα εξής:

Όσοι κατά κύριο επάγγελµα α-
γρότες πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την επιστροφή του ΕΦΚ στο πε-
τρέλαιο και δεν έλαβαν την επιστρο-
φή που δικαιούνται επειδή δεν εί-
χαν εγγραφεί εγκαίρως, έως τις 15 
Ιουλίου, στο Μητρώο Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.), δύνα-
νται να εγγραφούν έως τις 30 Ο-
κτωβρίου 2022, ώστε να λάβουν, 
ακολούθως, το ποσό της επιστρο-
φής του ΕΦΚ που τους αναλογεί.

Σχετικά µε την ενηµέρωση του 
IBAN, µε τροποποιητική απόφα-
ση της τελευταίας στιγµής που δη-

µοσιεύτηκε το απόγευµα της Τρί-
της 30 Αυγούστου αναφέρεται:  
«Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Φορο-
λογικών Εφαρµογών (∆ΑΦΕ) της 
Γ∆ΗΛΕ∆ αντλεί τα στοιχεία λογα-
ριασµού πληρωµών (σε µορφή Ι-
ΒΑΝ) κάθε δικαιούχου από τα δη-
λωθέντα στην πλατφόρµα «∆ήλω-
ση Λογαριασµού ΙBAN» της ψη-
φιακής πύλης myAADE της ΑΑ-
∆Ε. Για όσους δικαιούχους δεν έ-
χει δηλωθεί λογαριασµός πληρω-
µών, τα στοιχεία αντλούνται από 
αρχείο που αποστέλλεται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και περιλαµβάνει την 
πληροφορία του ΙΒΑΝ ανά δικαι-
ούχο. Στη συνέχεια διασταυρώνει 
και ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά, 
µε τα τηρούµενα στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών. Σε περί-
πτωση που δεν καταστεί εφικτή 
η ταυτοποίηση των δηλωθέντων 
στοιχείων λογαριασµού πληρω-
µών του δικαιούχου ή δεν εµφα-
νίζεται ο ΙΒΑΝ λογαριασµός του, 
η ∆ΑΦΕ αποστέλλει στον δικαιού-
χο ηλεκτρονικό µήνυµα, προκει-
µένου αυτός να γνωστοποιήσει 
στη Φορολογική ∆ιοίκηση λογα-
ριασµό πληρωµών µε µορφή Ι-
ΒΑΝ στην επιλογή Μητρώο και 
Επικοινωνία/∆ήλωση Λογαρια-
σµού ΙΒΑΝ στο myAADE, µέχρι 
τις 30/9/2022».

Μητρώο Αγροτών και ΙΒΑΝ 
για απλήρωτους από το πετρέλαιο

Εκτός 1 στους 3
Περίπου ένας στους 
τρεις δικαιουχούς 

(27%) δεν είδαν καµία 
κίνηση στο λογαριασµό 

τους εξαιτίας της 
υπόθεσης µε τα IBAN

∆υσαρέσκεια
Η πίστωση συνο-

δεύτηκε µε δυσαρέ-
σκεια, αφού επί της 
ουσίας δεν καλύπτει 
ούτε στο 5% επί της 
πραγµατικής δαπά-

νης για καύσιµα

Προθεσμία για διαδικαστικού τύπου τακτοποιήσεις για να προχωρήσει η πληρωμή
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Rusvet
Μνημείο πράξεων
μικροπολιτικής με 
αποθεματικό κρίσης
Σε αιτήματα τοπικών παραγόντων του κυβερνώντος 
κόμματος έρχονται να απαντήσουν τα 26,3 εκατ. ευρώ  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ετερόκλητες διευθετήσεις χωρίς ουσια-
στικό περιεχόµενο των οποίων το µόνο 
κοινό στοιχείο είναι η ανάγκη να ικα-
νοποιηθούν µικροπολιτικές και αιτή-
µατα τοπικών παραγόντων µε αναφορά 
στο κυβερνών κόµµα, έρχεται να αντι-
µετωπίσει το πακέτο ενισχύσεων 26,3 
εκατ. ευρώ, που διέθεσαν πριν από λί-
γο καιρό στη χώρα µας οι Βρυξέλλες α-
πό το λεγόµενο αποθεµατικό κρίσης. 

Και µόνο η περιγραφή των ειδικότε-
ρων κατηγοριών επαγγελµατιών του α-
γροτικού χώρου που θα επωφεληθούν 
του πακέτου, αρκεί για να γίνει σαφές 

το πνεύµα υπό το οποίο λαµβάνονται οι 
αποφάσεις και µοιράζονται οι κοινοτι-
κές ενισχύσεις, σε εποχές µεγάλης αβε-
βαιότητας και µε χιλιάδες αγρότες στα 
πρόθυρα οικονοµικής κατάρρευσης. 

Μέλη οµάδων οπωροκηπευτικών που 
υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις (ά-
κουσον – άκουσον), αµπελουργοί των 
νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, βιο-
καλλιεργητές επιτραπέζιων σταφυλιών 
και παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας 
και σουλτανίνας που είναι ενταγµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών του υπουργείου, 
έβγαλε απ’ ότι φαίνεται η «κληρωτίδα» 
µε τα προεκλογικά ρουσφέτια της κυ-
βερνώσας παράταξης, για τα οποία οι 
κοινοτικές δεσµεύσεις προβλέπουν ε-
κταµίευση του διαθέσιµου ποσού το αρ-
γότερο µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου. 

Η παραπάνω διευθέτηση έρχεται σε 
συνέχεια µιας σειράς ανάλογων απο-

φάσεων που είχαν ληφθεί την περίο-
δο της πανδηµίας και οι οποίες µάλ-
λον διχαστικά επέδρασαν στις τάξεις 
των αγροτών, χωρίς να δικαιολογή-
σουν στο τέλος της ηµέρας, ούτε την 
αναπτυξιακή, ούτε και την κοινωνική 
τους στόχευση. Τα τεράστια ποσά που 
δόθηκαν αρχές του 2020 στους ανθο-
καλλιεργητές, όπως και οι αναπάντε-
χες αποζηµιώσεις που εισέπραξαν λί-
γο µετά  (πάντα µε αφορµή την πανδη-
µία) οι παράκτιοι αλιείς και των οποί-
ων την «επιµέλεια» είχε ο τότε υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευ-
τής στην Ανατολική Αττική (Υπόλοιπο 
Αττικής), Μάκης Βορίδης. 

Με σειρά αποφάσεων που αφορούν 
σε τακτικές και έκτακτες ε-
νισχύσεις να µην πείθουν 
τον αγροτικό κόσµο για την 
σκοπιµότητά τους, «σύννε-
φα» δείχνει να σωρεύει µε-
ταξύ των αγροτών και η ε-
παναλαµβανόµενη αστο-
χία στις πληρωµές, ακόµα 
κι όταν πρόκειται για δια-
κηρυγµένες ενισχύσεις µε 
ευρεία απήχηση. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα αποτε-
λεί η επιστροφή του φόρου 

στο αγροτικό πετρέλαιο. Επ’ αυτού, ε-
νώ καλλιεργήθηκε πανηγυρική ατµό-
σφαιρα από πλευράς ιθυνόντων (πρώ-
τη φορά επιστροφή µετά το 2015), οι 
καθυστερήσεις για την πίστωση στους 
λογαριασµούς ήταν πολλές και απ’ ό-
τι φαίνεται, στο τέλος της ηµέρας, πολ-
λοί είναι αυτοί που έµειναν απλήρωτοι. 
Μια µεγάλη µερίδα προέρχεται από α-
γρότες που δεν διέθεταν ενηµερωµένο 
IBAN στην ΑΑ∆Ε, κάτι για το οποίο ζη-
τήθηκε µέριµνα (εκ µέρους των αγρο-
τών) µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου. Κι όλα 
αυτά, για ένα µέτρο που εξαγγέλθηκε 
την άνοιξη και για κάποιες παραλήψεις 
που θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. 
Ο κατάλογος µε τις αστοχίες στις πλη-
ρωµές, ειδικά όταν πρόκειται για αγρό-
τες, είναι µακρύς, δεν εξαντλείται στην 
«σκοτεινή περίοδο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
δεν κλείνει µε το… πετρέλαιο. 

Για επιλεκτικές
πολιτικές µιλά
η ΚΕΟΣΟΕ
Την ευθεία αντίθεση της στον τρόπο 
διάθεσης των 26,3 εκατ. από το 
αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ, εκφράζει η 
ΚΕΟΣΟΕ, κάνοντας λόγο για επιλεκτική 
κατανοµή των κονδυλίων σε κάποιους 
αµπελοκαλλιεργητές. Η κλαδική 
συνεταιριστική οργάνωση, µιλά για 
«ηµίµετρα, αποκλεισµούς και 
επιλεκτικές πολιτικές», που τα δυσµενή 
αποτελέσµατα της σύντοµα θα φανούν.  
«Παραµονές του φετινού τρυγητού και 
µε την αβεβαιότητα να κυριαρχεί στις 
τάξεις των Ελλήνων αµπελουργών 
εξαιτίας, τόσο µιας αµφίβολης 
συγκοµιδής λόγω καιρικών 
φαινοµένων όσο και των τιµών 
παραγωγού που διαµορφώνουν 
συνθήκες αναστολής ή και διακοπής 
της καλλιέργειας, επέλεξε το ΥΠΑΑΤ 
να ανακοινώσει την χορήγηση 
έκτακτης ενίσχυσης σε κάποιους 
αµπελοκαλλιεργητές αποκλείοντας τον 
κύριο κορµό των αµπελουργικών 
εκµεταλλεύσεων, που παράγουν την 
συντριπτική ποσότητα της ελληνικής 
οινοπαραγωγής.», τονίζει το ∆Σ της 
ΚΕΟΣΟΕ.

Μακρύς ο κατάλογος 
µε τις αστοχίες 
στις πληρωµές 
των αγροτών.

Σε µία 
ιδιότυπη 
κληρωτίδα, 
µε προε-
κλογικά 
ρουσφέτια, 
παραπέ-
µπει η 
διαχείριση 
του απο-
θεµατικού 
κρίσης.
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Σημάδια ανάκαμψης δείχνουν οι τιμές χοι-
ρινού κρέατος το τελευταίο δίμηνο σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισπα-
νία. Η ζήτηση συνεχίζει να είναι ασθε-
νέστερη σε σύγκριση με άλλες χρονιές, 
πλέον όμως αρχίζει να ισχυροποιείται κα-
θώς η περίοδος των καλοκαιρινών διακο-
πών πλησιάζει στο τέλος της. Στην Ελλά-
δα οι τιμές προσεγγίζουν πλέον το 1,75 
με 1,80 ευρώ ζωντανό βάρος, όταν πριν 
από μερικούς μήνες δεν ξεπερνούσαν το 
1,30 ευρώ και οι χοιροτρόφοι «έμπαιναν 

μέσα», όπως εξηγεί στην Agrenda ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Γιάννης Μπούρας. 

Οι τιμές αυτές αποτελούν μεν μία ε-
παναφορά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 
2019 και προ πανδημικής κρίσης, όμως 
με τα κόστη σταβλισμού και ζωοτροφών 
υπερδιπλασιασμένα. Στόχος πλέον για 
τον εγχώριο χοιροτροφικό κλάδο είναι 
να περάσει ο δύσκολος χειμώνας αναί-
μακτα δίχως άλλα λουκέτα σε χοιροτρο-
φικές μονάδες. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ανοδικά στο 1,80 ευρώ το χοιρινό
 Πήρε 20 λεπτά μέσα στον Αύγουστο η τιμή παραγωγού στην εγχώρια αγορά 
 Μειωμένη η ζήτηση, αναμένεται βελτίωση του σκηνικού από το φθινόπωρο
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Σ
την αγορά ελληνικού βάμβακος 
πολλοί ήταν οι παραγωγοί που α-
ξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία 
που έδωσε η αγορά για τιμές σύ-

σπορου γύρω από τα 95 λεπτά το κιλό. Στο 
εκκοκκισμένο η ζήτηση είναι αναιμική κι 
αυτό είναι θέμα καθώς τέτοια εποχή συνή-
θως έχουμε ζητήσεις και πίεση από τους α-
γοραστές για φορτώσεις με το που θα εκ-
κοκκιστούν τα βαμβάκια. Στα 122 σεντς α-
νά λίμπρα επιθυμούν να αγοράσουν τη νέα 
σοδειά οι πελάτες μας.  

 Οι τιμές στην εγχώρια αγορά σκληρού 
σίτου ακολουθούν την παγκόσμια πτώση, 
μέσω των τιμών εξαγωγής. Ο Καναδάς πά-
ει για υπερ-παραγωγή και φυσικά αυτό ε-
πηρεάζει την παγκόσμια προσφορά και ε-
πακολούθως τις τιμές. Αρκετοί από τους 
αναλυτές κάνουν λόγο για σταδιακή πτώ-
ση στις τιμές, εκτός απροόπτου. Ακούγεται 
πως «στριμώχνεται» το εμπόριο, καθώς τα 
κοστολόγια είναι ψηλά και οι τιμές πώλη-
σης ολοένα χαμηλότερες. 

  Δύο περίπου μήνες πριν τη συγκο-
μιδή του ακτινίδιου στη βασική ποικιλία 
Hayward, οι παραγωγοί ανησυχούν κατά 
κύριο λόγο για τα φαινόμενα μικροκαρπί-
ας που αντικρύζουν. Βέβαια, όλα τα κτή-
ματα δεν είναι στην ίδια κατάσταση και το 
γεγονός ότι πολλά νέα τεμάχια μπαίνουν 
φέτος στην παραγωγική διαδικασία, δημι-
ουργεί νέα δεδομένα. Το θετικό ωστόσο 
είναι πως αναμένεται καλή παραγωγή και 
σε γενικές γραμμές εξαιρετική ποιότητα.

Έκλεισαν τιμή  
στα 95 λεπτά
πολλά σύσπορα

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/07

442,62

461,31

448,12

10/08 18/08 25/08 01/09

472,57 471,62

Κόσμος 
«Τουλάχιστον δεν θα πουλάμε 

κάτω του κόστους πλέον», λένε  
οι χοιροτρόφοι

Εξαγωγές 
Το αδύναμο ευρώ καθιστά 

τις εξαγωγές χοιρινού 
κρέατος εκτός μπλοκ 

συμφέρουσες

Ισπανία 
Μόνη χώρα στην οποία πέφτουν  
οι τιμές η Ισπανία, στο 1,51 ευρώ 

το κιλό ζων βάρος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

515

385

298

94,34

521,90

1428,2

20,21

96,90

142,32

151,85

530

385

295

94,34

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

385

298

101,75

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

385

282

113,75

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

530

377

290

117,10

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

505

375

290

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

28/07 04/08 10/08 18/08 25/08 01/09

413 413 413

3,72 3,73 3,75
3,82 3,85

413 413 420

3,94

Τιμή χοιρινού  
σε ζων βάρος
(ευρώ το κιλό)

Αρχές Σεπτεμβρίου  1,75 - 1,80

Αρχές Αυγούστου  1,55 - 1,60

Αρχές Ιουλίου 1,50 - 1,55
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(ευρώ / κιλό)

Αρχές Σεπτεµβρίου 1,75-1,80

Αρχές Αυγούστου 1,55-1,60 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Δεν αρκούν για τον 
ηλίανθο τα 50 λεπτά 
από τις μεταποιητικές  

Υποχωρεί κατά 25 
ευρώ η Φότζια, πιέζει 
ο Καναδάς το σκληρό

Άγνωσται αι βουλαί των 
µεταποιητών στο συµπύρηνο 
Τους φόβους τους για το αν θα 
κρατήσουν οι µεταποιητές τις υποσχέσεις 
τους για τιµή 34 λεπτά στις παραλαβές 
Αυγούστου, που σηµαίνει 28 λεπτά στον 
παραγωγό, εκφράζουν οι παραγωγοί 
συµπύρηνου ροδάκινου και… περιµένουν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με ανοδική 
τάση η τιμή 
για το χοιρινό
στο 1,80 ευρώ
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Εγκρίθηκε από την Κοµισιόν το πρώτο 
πακέτο στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ 
για επτά χώρες: τη ∆ανία, τη Φινλανδία, 
τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, 
την Πορτογαλία και την Ισπανία.  «Αυτό 
το βήµα έρχεται σε µια κρίσιµη στιγµή, 
όταν η σηµασία της παροχής ισχυρής υ-
ποστήριξης στον αγροτικό µας τοµέα έ-
χει γίνει ξεκάθαρη. Τα στρατηγικά σχέ-
δια και των υπόλοιπων χωρών θα εγκρι-
θούν σύντοµα», ανέφερε σχετικά ο Επί-
τροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. 
Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν έχει 
ξεκαθαριστεί σε ποιο σηµείο βρίσκεται 
το θέµα των διαπραγµατεύσεων για το 
στρατηγικό πλάνο της ΚΑΠ, µε τον στό-
χο να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός 
πριν το τέλος του καλοκαιριού να µην υ-
λοποιείται. Όπως είναι γνωστό το κύριο 
θέµα που ταλαιπωρεί την έγκριση είναι 
οι συνδεδεµένες ενισχύσεις αλλά και το 
καθεστώς του νέου πρασινίσµατος. Πά-
ντως, θα πρέπει οι εγκρίσεις να έχουν 
τρέξει µέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου.  

«Οι αγρότες αντιµετωπίζουν 
ένα δύσκολο περιβάλλον, που 

χαρακτηρίζεται από την απότοµη 
αύξηση του κόστους παραγωγής», 

ανέφερε ο Επίτροπος.

Εγκρίθηκαν 
7 στρατηγικά 
σχέδια ΚΑΠ 
από την ΕΕ
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∆ιαφαινόµενες ελλείψεις και µια εποχια-
κή τάση ενίσχυσης των τιµών λιπασµάτων 
καθιστούν τις επόµενες εβδοµάδες µια κα-
τάλληλη στιγµή για εφοδιασµό των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων µε τα απαραίτητα ε-
φόδια για τις καλλιεργητικές ανάγκες της 
νέας χρονιάς. Το κλίµα στην αγορά δείχνει 
πως η ανακοπή της ανόδου που είχε ξεκινή-
σει τον περασµένο Ιούνιο δεν ανταποκρίνε-
ται στη νέα κατάσταση, µε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις να προοιωνίζουν ενδεχόµενες αυ-
ξήσεις τις τιµές. 

Οι απαραίτητες εισροές για την επερχό-
µενη καλλιεργητική περίοδο 2022-2023 θα 
χρειαστεί να γίνουν αργά ή γρήγορα, µε το 
βασικό ερώτηµα που ταλαιπωρεί τώρα τους 
οργανωµένους παραγωγούς στην Ελλάδα 
να είναι το: πότε;

∆εν χωρά αµφισβήτηση ότι το ρίσκο είναι 
υψηλό, στην περίπτωση που ένας αγρότης ε-
πιλέξει να αγοράσει από τώρα όλες τις ανά-
γκες που εκτιµά ότι θα έχει τόσο στις επερ-
χόµενες φθινοπωρινές σπορές, όσο και σε 
αυτές της άνοιξης του 2023. Εξίσου υψηλό 
όµως και το ρίσκο της µη λήψης κάποιας α-
πόφασης, µε τη µορφή της σταδιακής και χω-
ρίς προγραµµατισµό αγοράς, αφού δεν απο-
κλείεται οι τιµές τότε να διαµορφώνονται σε 
αρκετά υψηλότερα επίπεδα από τα σηµερινά. 

Τα τελευταία 14 χρόνια, µόνο τέσσερις 
φορές η αγορά λιπασµάτων κινήθηκε ενά-
ντια στην τάση εποχικότητας, µε τις περισ-
σότερες καλλιεργητικές σεζόν να βλέπουν 
τα χαµηλά της αγοράς πριν από φθινοπωρι-
νές σπορές, ενώ οι κορυφές σχηµατίζονται 
κατά κανόνα την εαρινή περίοδο.

Η περσινή καλλιεργητική σεζόν, κατά την 
οποία εµφανίστηκαν και οι πρώτες επιπλο-
κές στην ευρωπαϊκή παραγωγή λιπασµά-

των, δεν αποκλίνει από τον κανόνα αυτό. 
Συγκεκριµένα, από το 2009 µέχρι σήµερα, 
µόνο το 2010, 2011, 2017 και 2018 η αγο-
ρά λιπασµάτων βρέθηκε σε υψηλότερα επί-
πεδα κατά τους φθινοπωρινούς µήνες συ-
γκριτικά µε την άνοιξη των αντίστοιχων σε-
ζόν. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές, η αγορά 
βρίσκεται στα χαµηλά της την περίοδο Αυ-
γούστου-Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε την α-
νάλυση της εταιρείας DTN. 

Η παρατήρηση αυτή έχει αξία σε µια συγκυ-
ρία κατά την οποία διαφαίνονται νέες αυξή-
σεις στις τιµές των εισροών ανεξάρτητα από 
την εποχικότητα, οι οποίες µόλις που κατά-
φεραν να αποκλιµακωθούν από τα υψηλά 
της περασµένης άνοιξης, µε απώλειες που 
µεταξύ των 150 µε 200 ευρώ ο τόνος στην 

περίπτωση της ουρίας που νωρίτερα είχε ξε-
περάσει ακόµα και τα 1050 ευρώ ο τόνος. 

Η νέα κατάσταση που εδραιώνεται στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της εκτίναξης στο 
κόστος ενέργειας έχει ωθήσει πολλές εται-
ρείες παραγωγής λιπασµάτων στο να κλεί-
σουν µονάδες ή να περιορίσουν δραστικά 
την παραγωγή σε αυτές. 

∆εν είναι όµως µόνο το κόστος της ενέρ-
γειας αυτό που καθιστά δύσκολη την πα-
ραγωγή λιπασµάτων στην Ευρώπη. Οι εται-
ρείες καλούνται να διαχειριστούν παράλλη-
λα και ένα έµµεσο αποτύπωµα που αφήνει 
στην παραγωγική ικανότητα των εργοστα-
σίων τους η υφιστάµενη γεωπολιτική κρί-
ση και ο πόλεµος. Εδώ και αρκετούς µήνες 
η Ε.Ε έχει απαγορεύσει την εισαγωγή ποτά-

σας από την Λευκορωσία, έναν βασικό προ-
µηθευτή στις παγκόσµιες αγορές. Παράλλη-
λα, οι κυρώσεις εναντίων της Ρωσίας που έ-
χουν επιβάλει ανεξάρτητα από την γραµµή 
της Ε.Ε τραπεζικά ιδρύµατα, ναυτιλιακές και 
ασφαλιστικές εταιρείες, καθιστούν πρακτι-
κά αδύνατη την εισαγωγή πρώτων υλών για 
παραγωγή λιπασµάτων από την Ρωσία, πα-
ρά το γεγονός ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί 
κάποια άµεση απαγόρευση στο πεδίο αυ-
τό. Παράλληλα η Κίνα έχει αποφασίσει να 
φρενάρει τις δικές της εξαγωγές λιπασµά-
των, σε µια προσπάθεια εξασφάλισης ικα-
νής προσφοράς προϊόντων θρέψεις για τις 
εσωτερικές της ανάγκες.   

Το φθηνό ευρώ επιβαρύνει 
Το κλείσιµο των βιοµηχανιών στην Ευρώ-

πη, σε µια συνθήκη φθηνού ευρώ και ακρι-
βού δολαρίου, συνεπάγεται και µια περαιτέ-
ρω, έµµεση ενίσχυση των τιµών λιπασµάτων 
στις ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας της ισοτιµί-
ας. Εφόσον η Ευρώπη αναζητήσει στις διε-
θνείς αγορές προµηθευτές για να καλυφθεί 
το κενό που αφήνει η διακοπή της παραγω-
γής εντός του µπλοκ, αυτό συνεπάγεται ότι οι 
αγορές θα γίνουν µε ένα πιο αδύναµο νόµι-
σµα έναντι του ισχυρότερου δολαρίου της τε-
λευταίας 20ετίας. ∆εν αποκλείεται τις επόµε-
νες εβδοµάδες το ευρώ να φτάσει ακόµα και 
στα 0,95 σεντς έναντι του δολαρίου, σε µια 
εξέλιξη που επιβαρύνει περισσότερο το κό-
στος εισαγωγής λιπασµάτων εκτός Ευρώπης.     

Το ρίσκο, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται 
υψηλό για έναν αγρότη που θα επιλέξει να 
εξυπηρετήσεις από τώρα όλες τις ανάγκες 
που εκτιµά ότι θα έχει τόσο στις ερχόµενες 

φθινοπωρινές σπορές, όσο και σε αυτές
 της άνοιξης του 2023.

Τώρα είναι καλή στιγμή
για νέες προμήθειες λιπασμάτων
Πιθανές οι ελλείψεις στον εφοδιασμό των αγροτών μετά τα λουκέτα στην Ευρώπη 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ)

ΠΗΓΗ: DTNDAP

978

MAP

1026

POTASH

881

UAN28

576

UAN32

676

ΟΥΡΙΑ

807

1336

ΑΝΥ∆ΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΗΓΗ: DTNΑΝΥ∆ΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
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Στο μισό η παραγωγή αζώτου, 
κατεβάζουν διακόπτες στην ΕΕ
Στενεύει κι άλλο η προσφορά λιπασµάτων στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά µε την διαρκή άνοδο στις τιµές ε-
νέργειας και ιδίως του φυσικού αερίου, να ωθούν 
µεγάλες βιοµηχανίες σε περιορισµό του παραγωγι-
κού τους δυναµικού. Αρκετοί αναλυτές στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων, εκτιµούν ότι για όσο η 
αγορά ενέργειας στην Ευρώπη βρίσκεται στην ση-
µερινή της κατάσταση, δύσκολα θα µπορέσουν οι 
τιµές των λιπασµάτων να αποκλίνουν από την πο-
ρεία που ακολουθεί η τιµή στο φυσικό αέριο. 

Τελευταία πράξη στην υπόθεση της κρίσης λι-
πασµάτων της Ευρώπης, για την οποία έγραφε η 
Agrenda και πριν από δύο εβδοµάδες, αποτελεί η 
κίνηση της νορβηγικής Yara να περιορίσει κι άλ-
λο την παραγωγή αµµωνίας στην Ε.Ε. Σύµφωνα µε 
τα όσα έχουν γίνει γνωστά έπειτα από ανακοίνωση 
της Yara την Πέµπτη 25 Αυγούστου, η εταιρεία πλέ-
ον θα αξιοποιεί το 35% περίπου της δυναµικής της 
για παραγωγή αµµωνίας στην Ευρώπη, αφού η τι-
µή για το φυσικό αέριο καθιστά απαγορευτική την 
λειτουργία των µονάδων της. Οι περικοπές είχαν ξε-
κινήσει νωρίτερα φέτος, σύµφωνα µε τα όσα µετα-
δίδει το πρακτορείο Reuters. 

Κατεβάζουν τους διακόπτες 
τα εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη

∆εν είναι µόνο η Yara που αναγκάζεται να προ-
χωρήσει σε περιορισµό λειτουργίας των εργοστασί-
ων της. Η Grupa Azoty, ο µεγαλύτερος παραγωγός 
χηµικών της Πολωνίας, ανακοίνωσε την περασµέ-
νη Τετάρτη ότι θα περιορίσει και αυτή σηµαντικά 
την παραγωγή αµµωνίας, επικαλούµενη «υπερβολι-
κές και αναπάντεχες αυξήσεις στις τιµές ενέργειας».

Η Achema AB, ο κορυφαίος παραγωγός λιπα-
σµάτων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι θα διακό-
ψει την παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµ-
βρίου, ενώ ήδη από τις αρχές Αυγούστου ο µονα-
δικός παραγωγός λιπασµάτων της Ουγγαρίας, η 
Nitrogenmuvek Zrt κατέβασε τους διακόπτες. Και 
η θυγατρική της CF.N στο Ηνωµένο Βασίλειο ανα-
κοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της 
µονάδας της στο Billingham. 

Στο µισό η παραγωγή αµµωνίας
Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, αναλυτές της αγο-

ράς υπολογίζουν ότι η Ευρώπη έχει απολέσει πλέον 
το 50% της παραγωγής αµµωνίας και το 33% της πα-
ραγωγής αζωτούχων λιπασµάτων, ενώ στον ορίζο-
ντα διαφαίνεται νέο «µπαράζ» αυξήσεων στην τιµή 
του φυσικού αερίου. Ο Λούκας Παστέρσκι, εκπρόσω-
πος του οργάνου παραγωγών λιπασµάτων της Ε.Ε, 
Fertilizers Europe, σχολιάζει στο Bloomberg ότι «εί-
ναι προφανές πως η αγορά ενέργειας της Ευρώπης 
έχει καταρρεύσει, ενώ το πολιτικό σύστηµα αδυνατεί 
να διαχειριστεί την κατάσταση». Ως γνωστόν, η τιµή 
για το φυσικό αέριο βρίσκεται σε νέα υψηλά, πάνω 
από τα 310 ευρώ η µεγαβατώρα, ενώ τις τελευταίες 
εβδοµάδες αυξήθηκε κατά 40%. Από τις αρχές του έ-
τους οι τιµές έχουν ενισχυθεί κατά 300%. Οι αγορές 
πλέον προεξοφλούν µια ενίσχυση των τιµών λιπα-
σµάτων, ενώ και οι traders φαίνονται πρόθυµοι «να 
αγοράσουν» την είδηση, µε τους τίτλους αρκετών ε-
ταιρειών του κλάδου να βρίσκονται στα πράσινα. 

Πολλαπλά µέτωπα
∆εν είναι όµως µόνο το κόστος της ενέργειας αυ-

τό που καθιστά δύσκολη την παραγωγή λιπασµά-
των στην Ευρώπη. Οι εταιρείες καλούνται να δια-
χειριστούν παράλληλα και ένα έµµεσο αποτύπωµα 
που αφήνει στην παραγωγική ικανότητα των εργο-
στασίων τους η υφιστάµενη γεωπολιτική κρίση και ο 
πόλεµος. Εδώ και αρκετούς µήνες η Ε.Ε έχει απαγο-
ρεύσει την εισαγωγή ποτάσας από την Λευκορωσία, 
έναν βασικό προµηθευτή στις παγκόσµιες αγορές. 

Παράλληλα, οι κυρώσεις εναντίων της Ρωσίας 
που έχουν επιβάλει ανεξάρτητα από τη γραµµή της 
Ε.Ε τραπεζικά ιδρύµατα, ναυτιλιακές και ασφαλιστι-
κές εταιρείες, καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ει-
σαγωγή πρώτων υλών για παραγωγή λιπασµάτων 
από την Ρωσία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ενεργο-
ποιηθεί κάποια άµεση απαγόρευση στο πεδίο αυτό. 

Τέλος, και η Κίνα έχει αποφασίσει να φρενάρει 
τις δικές της εξαγωγές λιπασµάτων, σε µια προσπά-
θεια εξασφάλισης ικανής προσφοράς προϊόντων 
θρέψης για τις εσωτερικές της ανάγκες.   

Αύξηση 40%
Η τιµή για το 
φυσικό αέριο 

βρίσκεται σε νέα 
υψηλά, πάνω από 

τα 310 ευρώ η 
µεγαβατώρα, ενώ 

τις τελευταίες 
εβδοµάδες αυξή-
θηκε κατά 40%

Αµµωνία
Μετά τη Yara και 
η πολωνική Grupa 
Azoty ανακοίνωσε 
ότι θα περιορίσει 
σηµαντικά την 
παραγωγή της 

αµµωνίας

Αυξήσεις 
και στον σπόρο 
Η πορεία των αγορών στην περίπτωση 
του σκληρού σίτου, του καλαµποκιού 
και του βαµβακιού, έχουν εδραιώσει 
τέτοιες τιµές που αναµένεται ότι θα 
περαστούν το επόµενο διάστηµα και 
στο κόστος του σπόρου. Εποµένως και 
στην περίπτωση της αγοράς σπόρου 
θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή από 
πλευράς παραγωγών και στάθµιση 
των δεδοµένων της αγοράς και των 
ευρύτερων καλλιεργητικών επιλογών 
τους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ήδη 
στην περίπτωση του βαµβακιού, 
οι παραγωγοί που εµπλέκονται µε 
την σποροπαραγωγή και έκλεισαν 
την περασµένη εβδοµάδα ποσότητες, 
έχουν πληρωθεί µε 98,5 λεπτά 
το κιλό, συν 3 λεπτά bonus ποικιλίας 
και επιπλέον 9 λεπτά για την 
σποροπαραγωγή. Με άλλα λόγια, 
τα συγκεκριµένα βαµβάκια έχουν 
αγοραστεί µε 1,10 ευρώ το κιλό, όταν 
πέρυσι η πλειονότητα της παραγωγής 
βάµβακος πληρώθηκε µε 55 έως 65 
λεπτά το κιλό. Πρόκειται για µια 
διαφορά που κινείται στην περιοχή 
του 40 µε 50% µέσα σε έναν χρόνο. 
Αντίστοιχα και στο σκληρό σιτάρι, 
αφού και εδώ ο µεγαλύτερος όγκος 
της παραγωγής διακινήθηκε στα 45 
µε 50 λεπτά το κιλό έναντι των 25 µε 
30 λεπτών πέρυσι.
Μέσα σε όλα αυτά πάντως, το ρίσκο 
έγκειται στο σενάριο ενός απρόσµενου 
γυρίσµατος των αγορών αγροτικών 
εµπορευµάτων, µε τη διόρθωση των 
τιµών να προηγείται αυτής των τιµών 
εισροών. Πάντως, ειδικά στην Βόρεια 
Αµερική όπου ο προγραµµατισµός 
των σπορών γίνεται πολύ πιο 
οργανωµένα και γρήγορα από τους 
αγρότες, αρκετοί είναι αυτοί που ήδη 
έχουν αγοράσει το 100% των 
αναγκών τους σε άζωτο, φοβούµενοι 
ένα ενδεχόµενο ράλι στις τιµές τους 
επόµενους µήνες, µε τις τελευταίες 
εξελίξεις στην Ευρώπη απλά να 
επιβεβαιώνουν την επιλογή τους 
για αγορά εισροών ακριβώς µετά 
τη συγκοµιδή.

Κίνα
Και η Κίνα θα φρε-
νάρει τις δικές της 
εξαγωγές λιπασµά-
των, προκειµένου 

να εξασφαλίσει 
ικανή προσφορά 

προϊόντων θρέψης 
για τις εσωτερικές 

της ανάγκες

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Όξινη σήψη  
μετά τις βροχές 
Ψεκασμός μόνο στα αμπέλια που 
δεν τρυγούνται τις επόμενες μέρες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η πρόσφατη καιρική αστά-
θεια που είναι ακόµα σε εξέ-
λιξη στην Κρήτη, έχει έντονο 
τοπικό χαρακτήρα και έχει δώ-
σει κατά κανόνα βροχές µι-
κρής διάρκειας αλλά µε µε-
γάλη ένταση στα τέλη Αυγού-
στου, δηµιουργώντας τις ιδα-
νικές συνθήκες για προσβο-
λή από µυκητολογικές ασθέ-
νειες (βοτρύτης, όξινη σήψη 
και δροσόφιλα) όπως αναφέ-
ρουν οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου. 

Στο δίκτυο των µετεωρολο-
γικών σταθµών παρατηρεί-
ται σηµαντική διαφοροποίη-
ση στο ύψος των βροχών από 
τοποθεσία σε τοποθεσία (2 – 
42 χιλιοστά) καθώς και στις 
ώρες µε συνεχή διύγρανση 

ή µε υψηλή υγρασία (από 10 
- 23 ώρες).

Σηµειώνεται πως µόνο τα 
αµπέλια που βρίσκονται σε 
περιοχές που αναπτύχθηκαν 
συνθήκες µε µεγάλη διάρκεια 
διύγρανσης είναι πιθανό να 
εµφανίσουν συµπτώµατα όξι-
νης σήψης και προσβολές α-
πό βοτρύτη. Ο βαθµός προσβο-
λής εξαρτάται από την ποικι-
λία, τις καλλιεργητικές τεχνι-
κές και κυρίως από τις πληγές 
στις ράγες των σταφυλιών.

Οι σήψεις αποτελούν ασθέ-

νειες δύσκολες στην αντιµετώ-
πισή τους και ιδιαίτερα ζηµι-
ογόνες εφόσον εµφανιστούν 
και ευνοηθούν από τις και-
ρικές συνθήκες που θα ακο-
λουθήσουν µετά την αρχική 
προσβολή.

Καλλιεργητικά µέτρα
Η λήψη καλλιεργητικών µέ-

τρων είναι µεγάλης σηµασί-
ας για τις τελικές αποδόσεις 
και την ποιότητα του συγκο-
µιζόµενου σταφυλιού. Η ζώ-
νη σταφυλιών θα πρέπει να 
είναι εντελώς ελεύθερη, ώστε 
να εξασφαλίζεται ο διαρκής 
αερισµός των σταφυλιών και 
το γρήγορο στέγνωµά τους 
σε περίπτωση διαβροχής α-
πό φυσικά ή µη αίτια. 

Αποκλειστικά και µόνο σε 
αµπέλια των παραπάνω πε-
ριοχών που θα εκδηλωθούν 
συµπτώµατα (συνήθως εµφα-

νίζονται σε 48 ώρες) και που 
δεν τρυγούνται στις επόµε-
νες ηµέρες µπορεί να γίνει 
αντιµετώπιση µε σκευάσµα-
τα που ενδείκνυνται γι’ αυτή 
την περίοδο. Ας σηµειωθεί 
πως σε κάθε περίπτωση στα 
οινοποιήσιµα σταφύλια, η ε-
πιλογή των φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων πρέπει να γί-
νεται σε συνεννόηση µε τους 
τοπικούς γεωργικούς σύµβου-
λους για αποφυγή προβληµά-
των στο κρασί (επίδραση στη 
ζύµωση του γλεύκους ή στα 
υπολείµµατα).

Οι γεωπόνοι από το Ηρά-
κλειο Κρήτης συνιστούν να 
προτιµηθούν σκευάσµατα µι-
κρής υπολειµµατικής διάρκει-
ας και να τηρηθούν αυστηρά 
οι προτεινόµενοι χρόνοι ανα-
µονής από την τελευταία ε-
πέµβαση, διαβάζοντας προ-
σεκτικά την ετικέτα. 

Σήµα για ωίδιο και περονόσπορο στη βιοµηχανική ντοµάτα
Σε περιοχές των νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, , Λάρισας, Φθιώτιδας, 
στα Σερβωτά Τρικάλων καθώς και όπου αλλού επικράτησαν έντονες 
βροχοπτώσεις, αναµένονται προσβολές από περονόσπορο σε καλλιέργειες 
µε βιοµηχανική ντοµάτα, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον 
σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή 

σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερµοκρασίες 
6-26oC, µε άριστη 18-22οC). Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών 
καλούνται να προχωρήσουν σε ψεκασµούς κάλυψης, µε καλό λούσιµο των φυτών, 
µε κατάλληλα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και 
επανάληψη µετά από νέα βροχή. Εν τω µεταξύ, συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο 
στις καλλιέργειες βιοµηχανικής ντοµάτας, στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας και Φθιώτιδας, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι οι πλέον κατάλληλες για 
την ανάπτυξη του µύκητα. Οι γεωπόνοι συνιστούν καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα, 
µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του, µε εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

∆ιύγρανση
Φαινόµενα σήψεων 

µόνο σε αµπελώνες στις 
περιοχές µε µεγάλη 
διάρκεια διύγρανσης

Αλευρώδης στην πεπονιά
Συνεχίζεται η παρουσία του αλευρώδη 
(Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia 
tabaci) στις υπαίθριες καλλιέργειες µε 
πεπονιές, καθώς οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο 
ευνοούν την ανάπτυξη των πληθυσµών 
του εντόµου, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Τα ενήλικα και οι προνύµφες 
τρέφονται από τα φύλλα, διεισδύοντας 
τα στοµατικά τους µόρια στον φυτικό 
ιστό και εξάγοντας αφοµοιώσιµες 
ουσίες από το φυτό (υδατάνθρακες 
και αµινοξέα). Κατά αυτό τον τρόπο 
τραυµατίζουν τα αναπτυσσόµενα φυτά 
καταστρέφοντας τη χλωροφύλλη 
και µειώνοντας τη φωτοσυνθετική 
ικανότητα τους. Σε περίπτωση 
προσβολής, οι γεωπόνοι από το Βόλο 
συνιστούν στους πρααγωγούς 
ψεκασµό µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
Syngenta: Clavitus 13SL

Τετράνυχος στην αγγουριά
Σε συγκέντρωση µεγαλύτερη του 
οικονοµικού ορίου παραµένουν 
οι πληθυσµοί τετράνυχου στις 
καλλιέργειες µε αγγουριές στους 
νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας 
όπως ενηµερώνουν οι γεωπόνοι 
της ∆ΑΟΚ Βόλου. Οι αποικίες του 
αρθρόποδου σχηµατίζονται στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων, όπου 
δηµιουργούνται ελαφρά σταχτιές 
κηλίδες. Οι προσβεβληµένοι νεαροί 
καρποί δεν αναπτύσσονται κανονικά 
και τελικώς καθίστανται µη 
εµπορεύσιµοι. Όσο ο καιρός παραµένει 
ζεστός και ξηρός, θα ευνοείται η 
εξάπλωση του εντόµου, ενώ αξίζει 
να σηµειωθεί πως απαιτείται συνεχής 
επιθεώρηση από τους παραγωγούς 
λόγω του ότι η προσβολή από τους 
εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε 
µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι. Για 
την καταπολέµηση του τετράνυχου 
συνίσταται ψεκασµός υπό 
προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, 
οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο 
µετά τη διαπίστωση της προσβολής 
(3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, 
µε κατάλληλα και εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8 EC, 
Zoro 1.8 EW
Syngenta: Vertimec 1.8 EC, Voliam 
Targo 063 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ιδιαίτερα ευµετάβλητη παραµένει η 
αγορά καλαµποκιού στην Ευρώπη, 
µε τα συµβόλαια Νοεµβρίου, στα ο-
ποία εντοπίζονται και οι περισσότε-
ρες ανοιχτές θέσεις αυτή την περί-
οδο, να ξεκινούν την εβδοµάδα µε 
απώλειες της τάξης των 5 ευρώ, ό-
σο τα 320 ευρώ ο τόνος δείχνουν 

πάντως να διαµορφώνουν µια ι-
σχυρή βάση. 

Σ’ αυτή τη συγκυρία και µε δεδο-
µένη πλέον τη δραµατική µείωση 
των αποδόσεων ειδικά στις ζώνες 
της κεντρικής Ευρώπης, η προσο-
χή της αγοράς παραµένει στραµµέ-
νη στις εισαγωγές και στο spread 
(διαφορά τιµής) ανάµεσα στις ευ-
ρωπαϊκές τιµές και τα εισαγόµενα, 
αλλά και στις τιµές που διαµορφώ-
νουν οι υπόλοιπες κατηγορίες δη-
µητριακών που κατευθύνονται για 
κτηνοτροφική χρήση. Προφανώς 
η δυναµική της Ουκρανίας και της 
Μαύρης Θάλασσας εν γένει, διατη-
ρούνται στην εξίσωση, ωστόσο µέ-

χρι σήµερα, οι εξαγωγικές επιδό-
σεις από την πολυδιαφηµιζόµενη 
συµφωνία απελευθέρωσης των ου-
κρανικών αποθεµάτων, δεν έχουν 
πείσει τις αγορές. 

Η σποτ τιµή φόρτωσης των άµεσα 
διαθέσιµων ποσοτήτων καλαµπο-
κιού στα λιµάνια της Ευρώπης, δια-
µορφώνεται και αυτή στα 320 ευρώ 
ο τόνος, ενώ για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι, η αγορά πληρώνει τα 290 
ευρώ ο τόνος, µε την τιµή να έχει 
δοκιµάσει αρκετές φορές αλλά α-
νεπιτυχώς τις προηγούµενες εβδο-
µάδες την ανάκτηση των 300 ευρώ. 

Στην εγχώρια αγορά, ορισµένες 
πρώιµες ποσότητες έφυγαν από 

τους παραγωγούς µε καθαρή τιµή κο-
ντά στα 32 λεπτά το κιλό στη ∆υτική 
Ελλάδα, ωστόσο ακόµα δεν έχει επιτευ-
χθεί µια πιο αποφασιστική διαµόρφω-
ση του επιπέδου των τιµών. Άλλωστε 
και οι έντονες βροχοπτώσεις των τε-
λευταίων ηµερών έχουν κρατήσει πί-
σω τις κοπές σε όσες περιοχές είχαν 
σπαρθεί µικρού βιολογικού κύκλου 
καλαµπόκια. 

Χαµηλές οι αποδόσεις 
στην εγχώρια καλλιέργεια

Οι πρώτες µεγάλες ποσότητες από 
την εγχώρια σοδειά αναµένονται προς 
τα τέλη Σεπτεµβρίου, πάντα καιρού ε-
πιτρέποντος. Προς το παρόν, τα καλά 
δουλεµένα χωράφια αξιώνουν αποδό-
σεις πάνω από 1,5 τόνους το στρέµµα, 
µε την ελληνική παραγωγή να αποκλί-
νει σηµαντικά από τον ευρωπαϊκό κα-
νόνα. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ό-
τι ακόµα και οι εισαγωγές από χώρες 
εκτός της ζώνης του ευρώ δεν θα δι-
αφαίνεται να είναι εξίσου συµφέρου-

Κρατάει τα 320 ευρώ
η νέα σοδειά καλαμποκιού  
Διαρκείς μεταβολές, αλλά σε στενό εύρος τιμών, παρουσιάζει η ευρωπαϊκή αγορά

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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σες συγκριτικά µε άλλες χρονιές, δε-
δοµένης της συναλλακτικής αποδυνά-
µωσης που γνώρισε τις τελευταίες ε-
βδοµάδες το κοινό νόµισµα.  

Σε κάθε περίπτωση, για όσο και-
ρό οι τιµές στο φυσικό αέριο βρίσκο-
νται σε τέτοια πρωτόγνωρα υψηλά ε-
πίπεδα, δεν διαφαίνεται στον ορίζο-
ντα και κάποια ουσιαστική διόρθωση 
στις αγορές δηµητριακών και καλα-
µποκιού. Αυτό τουλάχιστον διατείνο-
νται ορισµένοι αναλυτές που επιση-
µαίνουν πως µε το 5% του φυσικού α-
ερίου που παράγεται ετησίως να αξιο-
ποιείται για την παραγωγή αµµωνίας 
και µε την θρέψη να αποτελεί βασικό 
παράγοντα στις καλλιεργητικές φρο-
ντίδες, τα περιθώρια υποχώρησης των 
τιµών είναι ιδιαίτερα στενά. 

Προς το παρόν πάντως οι αγορές 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ι-
διαίτερα ευµετάβλητες, µε τις τιµές σε 
σιτηρά και καλαµπόκι να κυµαίνονται 
καθηµερινά σε ένα εύρος των +10-15 
µε -10-15 ευρώ ο τόνος. 

Γύρω από τα 29 λεπτά το κιλό δείχνει να σταθε-
ροποιείται η εγχώρια αγορά στο κτηνοτροφικό 
κριθάρι, τιµή σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτή που 
διαµορφώνει η ευρωπαϊκή αγορά. Η εξέλιξη των 
τιµών για το εν λόγω προϊόν θα έλεγε κανείς ό-
τι είχε τη µικρότερη ένταση συγκριτικά µε το µα-
λακό σιτάρι ή το καλαµπόκι που µετά τη µεγά-
λη διόρθωση του Ιουλίου αντέδρασαν δυναµι-
κά προς τα πάνω και ακόµα και σήµερα εµφα-
νίζουν έντονες διακυµάνσεις σε ένα εύρος µε-
ταξύ των 10 µε 20 ευρώ ο τόνος. 

Από την άλλη, το κτηνοτροφικό κριθάρι, α-
φού διόρθωσε από τα υψηλά των 340 µε 350 
ευρώ ο τόνος που πλήρωσε η αγορά στις αρχές 
του αλωνισµού τον περασµένο Ιούνιο, δεν κα-
τάφερε να ανακτήσει αξιόλογο κοµµάτι από το 
χαµένο έδαφος, µε την τιµή να µην ξεπερνά έ-
κτοτε τα 300 ευρώ ο τόνος. Ο λόγος για αυτό, 
ήταν µια καλή σοδειά στη Βουλγαρία η οποία 
εξάγει σηµαντικό τονάζ της παραγωγής της αλ-
λά και η προσµονή των ουκρανικών αποθεµά-
των. Επίσης, διαµορφώνει και ένα σηµείο ανα-
φοράς για την επερχόµενη σοδειά στο καλαµπό-
κι, µε την αγορά να επιχειρεί µια συγκράτηση 
των τιµών, παρά τις σηµαντικά µειωµένες τιµές.  

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την αγο-
ρά στο βυνοποιίσιµο κριθάρι, µε την τιµή να έ-
χει διατηρηθεί εδώ και αρκετό καιρό στα 350 
ευρώ ο τόνος, έχοντας νωρίτερα αγγίξει υψη-
λά αρκετά πάνω από τα 425 ευρώ. Η περίπτω-
ση του βυνοποιίσιµου κριθαριού παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, αφού εν προκειµένω η αγορά βι-
ώνει ελλείψεις ήδη από την περίοδο του 2020, 
όταν η εµπορική διαµάχη ανάµεσα στο Πεκίνο 
και την Αυστραλία, έφερε αρκετούς Κινέζους ε-
µπόρους στη Γαλλία για εφοδιασµό βυνοποιί-
σιµου κριθαριού. 

Όλα αυτά σε µια συγκυρία κατά την οποία 
τα εργοστάσια µπύρας στην Ευρώπη βρίσκο-
νται αντιµέτωπα µε λουκέτα ή περιορισµό της 
παραγωγής ως απόρροια της ενεργειακής κρί-
σης και της περιορισµένης προσβασιµότητας σε 
ανθρακικό και σε πρώτες ύλες εµφιάλωσης της 
µπύρας. Ήδη στους τίτλους των ειδήσεων σε ο-

λόκληρη την Ευρώπη γίνεται λόγος για αυξή-
σεις στην τιµή της µπύρας, µε το κόστος στο Η-
νωµένο Βασίλειο για παράδειγµα για το τελικό 
προϊόν να έχει ενισχυθεί κατά 70% συγκριτικά 
µε τον προηγούµενο κύκλο ανόδου στα αγρο-
τικά εµπορεύµατα το 2008. Σύµφωνα µε υπο-
λογισµούς ανθρώπων της αγοράς που έχουν 
διαµορφώσει οι µικροζυθοποιίες, η παραγωγή 
του τελικού προϊόντος στοιχίζει 25% περισσότε-
ρο φέτος, συγκριτικά µε το 2021. 

Ωστόσο, όπως αναφέρουν αναλυτές της εν 
λόγω αγοράς, οι ανατιµήσεις αυτές στο τελικό 
προϊόν δεν ανταποκρίνονται στη διαµόρφωση 
της τιµής της βύνης στα επίπεδα που βρίσκεται 
σήµερα. Άλλωστε, λέγεται πως η συµµετοχή του 
κριθαριού στα κοστολόγια της µπύρας είναι χα-
µηλότερη συγκριτικά µε τα ενεργειακά έξοδα, 
την εµφιάλωση ή αυτή του λυκίσκου. Ωστόσο, 
αναφορές από την Ιρλανδία, θέλουν τη γαλλι-
κή Boortmalt που αγοράζει σιτηρά για λογα-
ριασµό της ιρλανδέζικης βιοµηχανίας ποτών, 
να µειώνει τα πριµ που πλήρωνε στους παρα-
γωγούς κριθαριού προκειµένου να αντισταθµί-
σει το κόστος ενέργειας. 

Μειωµένη 2,4% η παγκόσµια παραγωγή
Η παγκόσµια παραγωγή κριθαριού αναµένε-

ται να είναι µειωµένη για την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο 2022-2023 κοντά στους 145,3 εκατ. 
τόνους, κάτω 2,4% συγκριτικά µε την προηγού-
µενη και 0,4% συγκριτικά µε τον µέσο όρο της 
τελευταία πενταετίας. Αξιόλογη αναµένετια ό-
τι θα είναι η σοδειά της Ρωσίας που θα αγγίξει 
τους 19,9 εκατ. τόνους. Η παγκόσµια κατανά-
λωση αναµένεται να υποχωρήσει στους 146,8 ε-
κατ. τόνους, εκ των οποίων οι 106, 8 εκατ. τόνοι 
προορίζονται για κτηνοτροφική χρήση. Φαίνε-
ται δηλαδή ότι η παραγωγή είναι ελλειµµατική. 

Στην Ευρώπη η παραγωγή διαµορφώνεται 
στους 51,4 εκατ. τόνους από 52,2 εκατ. τόνους 
το 2022, ενώ στην Ουκρανία που την προηγού-
µενη χρονιθά αλώνισε 10 εκατ. τόνους, για φέ-
τος οι εκτιµίσεις δίνουν σχεδόν το µισό τονάζ, 
5,3 εκατ. τόνους. 

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ 290 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ  

Στα 350 ευρώ το βυνοποιήσιμο κριθάρι, 
παρά την αύξηση στην τιμή της μπύρας 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

329320

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΚΡΙΘΑΡΙ

290

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

450

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

Ελλείψεις
Η αγορά στο βυνοποιήσιµο 

κριθάρι, µε την τιµή να 
διατηρείται στα 350 ευρώ 
ο τόνος, βιώνει ελλείψεις 

ήδη από την περίοδο 
του 2020

Αύξηση 25%
Σύµφωνα µε υπολογι-
σµούς ανθρώπων της 

αγοράς, η παραγωγή του 
τελικού προϊόντος για τις 
µικροζυθοποιίες στοιχίζει 
25% περισσότερο φέτος, 

συγκριτικά µε το 2021 



Έως το τέλος του έτους η προκήρυξη

Αδούλευτο για να δώσει 
επαρκές κίνητρο 
το πριμ ολοκληρωμένης 
διαχείρισης βάμβακος

 Από 540 έως 856 ευρώ η ενίσχυση ανά εκμετάλλευση που δεν 
λαμβάνει υπόψη τον αριθμό στρεμμάτων, για μία πιστοποίηση 
που δεν είναι σαφές πώς βοηθάει την τσέπη του παραγωγού 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με πρώτο έτος εφαρµογής την καλ-
λιεργητική περίοδο 2023 θα προκη-
ρυχθεί το Μέτρο 3.1.2 «Στήριξη για 
νέα συµµετοχή σε εθνικά συστήµατα 
ποιότητας», που φιλοδοξεί να καλύ-
ψει τα έξοδα των βαµβακοπαραγω-
γών για να πιστοποιηθούν στα πρό-
τυπα AGRO 2- 1 και 2-2 (Ολοκληρω-
µένη ∆ιαχείριση). Για να επωφελη-
θούν του Μέτρου, οι βαµβακοπαρα-
γωγοί θα πρέπει να είναι µέλη οµά-
δων παραγωγών, καθώς οι αιτήσεις 
θα γίνονται από τον συλλογικό φο-
ρέα στον οποίο συµµετέχουν. Σήµε-
ρα εκτιµάται πως υπάρχουν περί τις 
15-20 που είναι πιστοποιηµένες ο-
µάδες βαµβακοπαραγωγών  που κα-
λύπτουν άνω του 10% των εκτάσεων 
βάµβακος. Η διάρκεια της στήριξης 
θα έχει µέγιστο τα 5 έτη. ∆ηλαδή αν 
ένας βαµβακοπαραγωγός ακολουθεί 
πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη δια-
χείριση από το 2019, τότε θα λαµβά-
νει την ενίσχυση έως το 2024. Αντί-
στοιχα, αν η πρώτη εφαρµογή της 
πιστοποίησης γίνει το 2023, τότε θα 
καλύπτει τα κόστη του έως το 2028.

Το ποσό θα υπολογίζεται ανά εκ-
µετάλλευση που είναι µέλος της οµά-
δας βαµβακοπαραγωγών, χωρίς όµως 
να λαµβάνονται υπόψη τα στρέµµα-
τα ανά µέλος. Το ποσό αυτό ανά εκ-
µετάλλευση ορίζεται στα 856 ευρώ 
ετησίως (5-25 µέλη). Όταν ξεπερνά 
τα 25 µέλη η οµάδα, το ποσό µειώ-
νεται στα 711 ευρώ (25-50 µέλη), ε-
νώ από τα 75 και πάνω κυµαίνεται 
µεταξύ 540 και 654 ευρώ ανά εκµε-
τάλλευση. Αναλυτικότερα:

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι µπορούν να κριθούν 

«οµάδες γεωργών», δηλαδή συλλογι-
κοί φορείς καταχωρισµένοι στο Εθνι-

Πέρα από το πρόγραµµα ολοκλη-
ρωµένης διαχείρισης για το οποίο 
υπάρχει η σχετική προδηµοσίευ-
ση της προκήρυξης και φυσικά τα 
Σχέδια Βελτίωσης, δεν µοιάζει πλέ-
ον εφικτό να υπάρξει κάποια άλλη 
προκήρυξη στα πλαίσια του ΠΑΑ, ε-
ντός της τρέχουσας προγραµµατικής 
περιόδου. Ακόµη και η αγροτική ο-
δοποιία ήρθε να «φάει» ακόµη επι-
πλέον 20 εκατ. ευρώ από τον προϋ-
πολογισµό τα οποία προστίθενται 
στα 440 εκατ. ευρώ που είναι οι υ-
περδεσµεύσεις για Βιολογικά, Νέ-
ους Αγρότες και το ειδικό µέτρο ε-
νίσχυσης κτηνοτρόφων (Μέτρο 21). 

Ως εκ τούτου, ∆άσωση, Ευζωία 
και η Πιλοτική εφαρµογή Ταµεί-
ου Σταθεροποίησης Εισοδήµατος 
παραγωγών για τα πυρηνόκαρπα 
είναι πλέον σχετικά απίθανο να 
προκηρυχθούν. 

Ακόµη και το εργαλείο των µι-
κροπιστώσεων για δάνεια έως 
25.000 ευρώ των αγροτών (21,5 
εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ) δεν έχει 
ακόµη προχωρήσει, το οποίο συ-
νεχώς προκηρύσσεται διά στόµα-

τος των ιθυνόντων του ΥΠΑΑΤ, αλ-
λά συνεχώς πηγαίνει παραπίσω. 

Σηµειώνεται εδώ ότι τους ερ-
χόµενους µήνες αναµένεται η ο-
λοκλήρωση της α’ δόσης πληρω-
µής των Νέων Αγροτών (σταδια-
κά έως τον Νοέµβριο) κάτι που 
θα γεννήσει επιπλέον ανάγκες 
για µία έξτρα υπερδέσµευση. Κά-
τι τέτοιο κυνηγάνε οι περιφερει-
άρχες µε συνεχείς οχλήσεις τους 
στο ΥΠΑΑΤ, και σίγουρα, εφόσον 
βρεθεί το περιθώριο από τις ακυ-

Αντίο στη Σταθεροποίηση

κό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) 
του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 
52 Α’), συµπεριλαµβανοµένων των α-
ναγνωρισµένων Οργανώσεων και Ο-
µάδων Παραγωγών και των Ενώσεών 
τους. ∆εν µπορούν να κριθούν δικαι-
ούχοι οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
που είναι καταχωρισµένες στο ΕΜΑΣ.

Όροι στήριξης και δεσµεύσεις
Για να είναι επιλέξιµοι για ένταξη 

στη δράση, πριν την υποβολή αίτησης 
στήριξης οι υποψήφιοι φορείς (οµάδες 
γεωργών) πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
πιστοποίησης στο πληροφοριακό σύ-
στηµα i-AGRO του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, η ο-
ποία να αφορά τα πρότυπα AGRO 2- 1 
και 2-2 και την καλλιέργεια βαµβακιού.  

Επιλέξιµες είναι οι νέες συµµετο-
χές στο σύστηµα ποιότητας AGRO 2, 
δηλαδή δικαιούχοι που έχουν ξεκινή-
σει την συµµετοχή τους στο σύστηµα έ-
ως και τέσσερα έτη πριν από την αίτη-
ση στήριξης. Η στήριξη παρέχεται για 
ετήσιες περιόδους («έτη υλοποίησης»), 
µε ελάχιστη διάρκεια παραµονής στη 
1 έτος υλοποίησης. Με βάση την ηµε-
ροµηνία της πρώτης συµµετοχής κάθε 
δικαιούχου στο σύστηµα καθορίζεται η 
διάρκεια της στήριξης, η οποία παύει µε 
την συµπλήρωση πέντε ετών. 

Οι οµάδες γεωργών συµµετέχουν 
ως δικαιούχοι εκπροσωπώντας τους 
παραγωγούς- µέλη τους. 

Μέγιστο η 5ετία
Η διάρκεια της στήριξης, 

η οποία παύει µε την συµπλή-
ρωση 5 ετών συµµετοχής στο 

σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης

Οι οµάδες γεωργών 
συµµετέχουν 
ως δικαιούχοι, 
εκπροσωπώντας τους 
παραγωγούς-µέλη τους. 
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Φορέας
Οι βαµβακοπαραγωγοί θα 
πρέπει να είναι µέλη οµάδων 
παραγωγών, καθώς οι αιτήσεις 
θα γίνονται από τον συλλογικό 
φορέα στον οποίο συµµετέχουν.

5 μέλη
Η οµάδα που θα κάνει την 
αίτηση για λογαριασµό των 
µελών της θα πρέπει να έχει 
κατ’ ελάχιστο 5 µέλη, µε το 
µέγιστο ποσό ανά εκµετάλλευση 
να ορίζεται στα 856 ευρώ 
ετησίως (5-25 µέλη).

Πρότυπα
Πριν την υποβολή αίτησης 
στήριξης οι υποψήφιοι φορείς 
(οµάδες γεωργών) πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης 
στο πληροφοριακό σύστηµα 
i-AGRO του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
η οποία να αφορά τα πρότυπα 
AGRO 2- 1 και 2-2 και την 
καλλιέργεια βαµβακιού. 



Εισοδήματος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

150

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 ΕΩΣ 200.000

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑ

ΕΥΡΩ

Έως 9 Σεπτεμβρίου
ο Αναπτυξιακός
για αγροδιατροφή 
Έως τις 9 Σεπτεµβρίου θα ανα-
κοινωθεί η προκήρυξη για την 
αγροδιατροφή, του Αναπτυξια-
κού Νόµου, υποστήριξε µε δη-
λώσεις του σε τηλεοπτικό σταθ-
µό, ο αναπληρωτής υπουργός Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 
Παπαθανάσης.  Ήδη έχει εκδο-
θεί το σχετικό ΦΕΚ που αναλύει 
το πώς θα διαµορφωθεί το ύψος 
των κονδυλίων (150 εκατ. ευρώ) 
το 50% των οποίων θα αφορούν 
την φορολογική απαλλαγή και 
τα υπόλοιπα την επιχορήγηση, 
τη χρηµατοδοτική µίσθωση και 
την επιδότηση του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλη-
σης. Το ότι θα ανακοινωθεί έως 
τις 9 Σεπτεµβρίου δεν σηµαίνει 
βέβαια και ότι θα ανοίξουν και 
οι αιτήσεις άµεσα, καθώς ανα-
µένεται να υπάρξει ένα χρονικό 
χάσµα µεταξύ της έκδοσης της 
προκήρυξης και της ηµεροµηνί-
ας έναρξης υποβολής των φα-
κέλων. Υπενθυµίζεται, πως στο 
παραπάνω καθεστώς θα µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση αγρό-
τες-φυσικά πρόσωπα για επεν-

δυτικά σχέδια προϋπολογισµού 
έως 200.000 ευρώ. Το ύψος της 
επιδότησης (ενίσχυση επί των 
δαπανών), µετά και την έγκρι-
ση του νέου Χάρτη Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων από την ΕΕ, 
για αυτήν την κατηγορία επεν-
δύσεων θα είναι:

Αττική: 35-45%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στε-

ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη, Κεντρική Μα-
κεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα: 70%

Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου 
Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων 
Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνί-
ας εφαρµόζεται επιπλέον προ-
σαύξηση 10%. 

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύ-
σεις στον αγροτικό τοµέα µπο-
ρούν να φτάσουν το 80% των πα-
ραπάνω ποσοστών. Εξαίρεση α-
ποτελούν οι επενδύσεις στις ο-
ρεινές περιοχές, στα νησιά µε 
πληθυσµό µικρότερο των τρι-
ών χιλιάδων εκατό (3.100) κα-
τοίκων, και τις παραµεθώριες 
περιοχές, που λαµβάνουν το 
100% των παραπάνω ποσοστών.

Εκτός από το µηχανολογικό ε-
ξοπλισµό, επιλέξιµες προς ενί-
σχυση είναι δαπάνες που αφο-
ρούν αρδευτικά συστήµατα, φω-
τοβολταϊκά (net metering), την 
κατασκευή στάβλων, θερµοκη-
πίων κ.λπ. 

Στα 21,44 ευρώ το πριµ
αντικατάστασης κυψέλης 
Στα 21,44 ευρώ ανά κυψέλη 
καθορίστηκε το ποσό ενίσχυσης 
για την προµήθεια κυψελών 
αντικατάστασης, για τους 
συµµετέχοντες στη δράση 3.1 
«Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση 
των µετακινήσεων» προϋπολογισµού 
3.907.000 ευρώ. Το ποσό 
ενίσχυσης για την προµήθεια 
µεµονωµένων κινητών βάσεων 
κυψελών καθορίζεται
σε 5,33 ευρώ ανά κινητή βάση. Για 
τη δράση 3.2 «Οικονοµική στήριξη 
της νοµαδικής µελισσοκοµίας» 
προϋπολογισµού 6.260.290 ευρώ 
το ποσό ενίσχυσης για τους 
επιλέξιµους δικαιούχους µε µόνιµη 
κατοικία στους δήµους Ιστιαίας – 
Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίµνης 
– Αγίας Άννας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας που διατηρούν 
µελισσοκοµική εκµετάλλευση 
µε τουλάχιστον 30 κατεχόµενες 
κυψέλες, καθορίζεται ποσό 
ενίσχυσης 7 ευρώ ανά 
µετακινούµενη κυψέλη. Για τους 
υπόλοιπους επιλέξιµους δικαιούχους 
καθορίζεται ποσό ενίσχυσης 5,96 
ευρώ ανά µετακινούµενη κυψέλη.

ρωµένες προσκλήσεις θα γίνει. 
Μένει να φανεί πάντως και αν 

επιτρέπεται από τους κοινοτικούς 
κανονισµούς, να πάρει χρήµατα α-
πό την ΚΑΠ 2023-2027 η χώρα µας 
για να βολέψει τους Νέους της µε-
ταβατικής περιόδου. Αν λάβει κα-
νείς υπόψη του πως και τα χρήµα-
τα της µεταβατικής ΚΑΠ 2021-2022 
(2 δις ευρώ περίπου) ουσιαστικά 
προέρχονται από τον φάκελο της 
νέας προγραµµατικής, τότε δεν εί-
ναι απίθανο να συµβεί κάτι τέτοιο. 

200.000 ευρώ
Αγρότες-φυσικά πρόσωπα 

θα µπορούν να κάνουν 
αίτηση ενίσχυσης στον 
Αναπτυξιακό Νόµο για 
έργα προϋπολογισµού 
µέχρι 200.000 ευρώ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
∆ιορία έως τις 20 
Νοεµβρίου για αιτήµατα 
πληρωµής στο 20% της 
δηµόσιας δαπάνης των 
δικαιούχων Σχεδίων 
Βελτίωσης. Η ηµεροµηνία 
αυτή αφορά όλες τις 
περιφέρειες της χώρας. 
∆εν επηρεάζεται η διορία 
για το πρώτο αίτηµα 
πληρωµής, η οποία έχει 
παρέλθει στις περισσότερες 
περιφέρειες.

Νέοι Αγρότες
Η διορία για την 
προσκόµιση των επιπλέον 
δικαιολογητικών στους 
εν δυνάµει νέους αγρότες 
λήγει εντός ενός µήνα από 
την έκδοση των διοικητικών 
αποτελεσµάτων, Στις 25 
και 26 Αυγούστου 
αντίστοιχα εκδόθηκαν 
τα αποτελέσµατα 
διοικητικού ελέγχου σε 
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. 
Οι ενστάσεις ξεκίνησαν 
στην Πελοπόννησο και στα 
Ιόνια Νησιά και θα µείνουν 
ανοιχτές για 15 ηµέρες 
µετά τις αποφάσεις ένταξης 
(εκδόθηκαν 23 Αυγούστου). 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με σύνθηµα «Το ονειρευτήκατε. Το κατα-
σκευάσαµε», η Fendt παρουσίασε στις 26 
Αυγούστου την 7η γενιά Vario 700 ως µια 
ολοκληρωµένη σειρά ισχυρών τρακτέρ ευ-
έλικτων εφαρµογών. Η γκάµα των πέντε 
µοντέλων διαθέτει έναν νέο εξακύλινδρο 
κινητήρα AGCO Power 7,5 λίτρων -αντί της 
µονάδας Deutz που χρησιµοποιείται στο 
υπάρχον Vario 700- δίνοντας ισχύ 203 έ-
ως 283 ίππων.  Το κορυφαίο στην γκάµα 

Fendt Vario 728 διαθέτει σύστηµα ώθησης 
ισχύος από το «Dynamic Performance» (DP) 
για να προσφέρει έως και 303 ίππους, προ-
ορισµένο για εφαρµογές µε pto.

Νέο σύστηµα µετάδοσης κίνησης
Αναβαθµισµένο στην 7η γενιά είναι και 

το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, µε το νέο 
Fendt VarioDrive να κατανέµει δυναµικά 
την ισχύ µεταξύ των αξόνων όπως απαιτεί-
ται, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκί-
νητη εναλλαγή εντός και εκτός τετρακίνη-
σης, όταν ο χειριστής κινείται µεταξύ χω-

Την 7η γενιά Vario 
700 αποκάλυψε 
επίσημα η Fendt   
Τα «Gen7» της Fendt πατούν το 2023 στα πεδία 
με εξακύλινδρους κινητήρες 203 έως 283 ίππων

Aναγνωρισμένα 
υλικά χορτοδεσίας 
και ενσίρωσης από 
την HELLAGRO AE
Η εταιρεία HELLAGRO AE τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί 
αξιόπιστο συνεργάτη των µεγάλων επαγγελµατιών που χει-
ρίζονται µηχανήµατα δεµατοποίησης και ενσίρωσης, προ-
σφέροντας µία ευρεία γκάµα επώνυµων προϊόντων των 
µεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων. Τα προϊόντα αυτά πα-
ράγονται µε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και προορί-
ζονται ειδικά για τις καιρικές συνθήκες του Ελλαδικού χώ-
ρου, προστατεύοντας τα δέµατα χορτονοµής από τις υψη-
λές θερµοκρασίες και την ισχυρή UV ηλιακή ακτινοβολία.

Σπάγκος EXTRA και δίχτυ ATLAS
Τα αναγνωρισµένα υλικά, όπως οι σπάγκοι χορτοδε-

σίας EXTRA SD & EXTRA HD (προέλευσης ∆υτικής Ευ-
ρώπης) και το Ελληνικής κατασκευής δίχτυ χορτοδεσίας 
ATLAS, αποτελούν ιδανική λύση για τη διαµόρφωση τε-
τράγωνων και στρογγυλών δεµάτων µε εγγυηµένη απο-
δοτικότητα και οικονοµία.

Φιλµ SILOMAX και SILOFILM
Το ασπρόµαυρο φιλµ ενσίρωσης SILOMAX αποτελεί 

µια αποτελεσµατική λύση για την προστασία απλών δε-
µάτων χορτονοµής ή δεµάτων ενσιρωµάτος. Συνδυαστικά 
µε το SILOMAX τοποθετείται το λεπτό φιλµ SILOFILM, σε 
επαφή µε τον σωρό, προκειµένου να επιτευχθεί η πλή-
ρης αποµάκρυνση του αέρα και να βελτιωθεί η ποιότη-
τα του ενσιρώµατος. Ακόµα, η HELLAGRO ΑΕ προσφέ-
ρει σωλήνες ενσίρωσης σε µεγάλες διαστάσεις και πά-
χη για αυτόµατες µηχανές.

Φιλµ SILOGRASS-5 και SILOGRANO
Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει το φιλµ ενσίρωσης δεµά-

των SILOGRASS-5 µε ενισχυµένη 5-στρωµατική δοµή πο-
λυαιθυλενίου, ενώ στην συγκεκριµένη γκάµα προστίθε-
ται φέτος το Γερµανικό φιλµ SILOGRANO, που κατασκευ-
άζεται από ειδικά πολυµερή πολυαιθυλενίου (LLDPE) τε-
λευταίας γενιάς πολλαπλών στρωµάτων. ∆ιαθέτει υψηλή 
ελαστικότητα κατά το τύλιγµα και αντοχή στη διάτρηση, 
χαρακτηριστικά τα οποία σε συνδυασµό µε τη µοναδική 
µέθοδο επίστρωσης κόλλας, συµβάλλουν στη διαµόρφω-
ση σφιχτά κλεισµένων δεµάτων, υψηλής αντοχής. Η στα-
θεροποίηση στη UV ακτινοβολία, η αδιαφάνεια και ο εξαι-
ρετικός αποκλεισµός του αέρα, προσφέρουν στο δέµα κα-
λύτερη προστασία, καθώς και µακροχρόνια διατήρηση της 
υψηλής θρεπτικής αξίας του ενσιρώµατος. 

Η εταιρεία 
διαθέτει το 
φιλµ ενσίρωσης 
δεµάτων 
SILOGRASS-5 
ενώ στην 
συγκεκριµένη 
γκάµα 
προστίθεται 
φέτος το φιλµ 
SILOGRANO.
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Υποκατάστατα 
γάλακτος για 
αμνούς και ερίφια 
SPRAYFO
Η εταιρεία Ζαχαράκης Κτηνιατρικά Α.Ε. που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο της κτηνοτροφίας προσφέρει στην α-
γορά τα πρωτοποριακά υποκατάστατα γάλακτος 
SPRAYFO Lamb Milk Replacers για αµνούς και ερίφια µε 
στόχο το χαµηλότερο κόστος γαλουχίας και τη µεγαλύ-
τερη ηµερήσια ανάπτυξη χωρίς απώλειες. Συγκεκριµέ-
να, τα Sprayfo Supreme και Sprayfo Primo είναι τα µό-
να που παράγονται µε τη µέθοδο spray-drying. Η µέθο-
δος spray-drying (ψεκασµός – ξήρανση) εξασφαλίζει υ-
ψηλή πεπτικότητα και εξαιρετική ανάπτυξη χωρίς πεπτι-
κές διαταραχές. Με τα προϊόντα αυτά οι αµνοί και τα ε-
ρίφια απογαλακτίζονται σε λιγότερες µέρες και κατα-
ναλώνουν έτσι µικρότερη ποσότητα σκόνης γάλακτος.

ραφιού και δρόµου. Αυτά τα µοντέλα υιο-
θετούν επίσης τη σχεδίαση «Fendt iD» από 
τις υψηλότερες σειρές όπου ο κινητήρας, 
το κιβώτιο ταχυτήτων, το υδραυλικό σύ-
στηµα και το σύστηµα ψύξης έχουν σχεδι-
αστεί για υψηλή ροπή µε χαµηλές στροφές. 

Τα δύο κορυφαία µοντέλα Vario 700 έ-
χουν τελική ταχύτητα 60 χλµ./ώρα στις 
1.450 σ.α.λ, ενώ η µέγιστη ροπή των 1.450 
Nm στο Fendt Vario 728 επιτυγχάνεται στις 
1.300 σ.α.λ.

Τα νέα 700ρια κοντράρουν τη σειρά 800
Όπως αναφέρθηκε, τόσο σε ιπποδύνα-

µη όσο και σε τεχνολογικά εφόδια, τα νέα 
Vario 700 «επισκιάζουν» σε πολλές περι-
πτώσεις τη σειρά 800, υιοθετώντας ακό-
µη και εξοπλισµό από τις ανώτερες σειρές. 

Μια άλλη από τις τεχνολογίες που δανεί-
στηκαν τα 700άρια από τα µεγαλύτερα τρα-
κτέρ είναι το πακέτο ψύξης Concentric Air 
System (CAS) -εµφανίζεται στο 1000 Vario-, 
το οποίο κινείται από τον δικό του υδραυ-
λικό κινητήρα και διαθέτει έναν ανεµιστή-
ρα που σπρώχνει ψυχρότερο αέρα µέσα στο 
πακέτο ψύξης, αντί να τον τραβάει. Αυτό ε-
πιτρέπει τη µείωση της ταχύτητας του ανε-
µιστήρα και, κατά συνέπεια, την απαίτηση 
ισχύος. Ο συµπαγής σχεδιασµός ενισχύ-
ει την ευελιξία του τρακτέρ, µε έναν ανε-
µιστήρα διαµέτρου 56 εκ. που δεν ενοχλεί 
το κοµψό καπό.

Η νέα σειρά 700 Vario φιλοξενεί για πρώτη 
φορά έλεγχο πίεσης ελαστικών VarioGrip, 
επιτρέποντας τη ρύθµιση της βέλτιστης πί-
εσης ελαστικών από την καµπίνα, αυξάνο-
ντας την περιοχή επαφής του ελαστικού µε 
το έδαφος και ενισχύοντας την ελκτική ι-
σχύ έως και 8%.

Bελτιωµένο έρχεται, τέλος, και το FendtOne, 
που δίνει τη δυνατότητα χρήσης joystick 
πολλαπλών λειτουργιών ή του διαµορφώ-
σιµου joystick 3L και διαθέτει το ψηφιακό 
ταµπλό και το ξεχωριστό τερµατικό υποβρα-
χιόνιου 12 ιντσών, καθώς και την περαι-
τέρω επιλογή ενός κεντρικού τερµατικού.

Με κινητήρα AGCO
Η γκάµα των πέντε µοντέλων διαθέ-
τει έναν νέο εξακύλινδρο κινητήρα 
AGCO Power 7,5 λίτρων δίνοντας 

ισχύ 203 έως 283 ίππων

SPRAYFO SUPREME 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
55% ΣΚΟΝΗ 

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 95% των πρωτεϊνών 

προέρχεται από στοιχεία γάλακτος

23% ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ
 ΟΥΣΙΕΣ �ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
  υψηλή ενέργεια

 γρήγορη ανάπτυξη26% ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ
 ΟΥΣΙΕΣ �ΛΙΠΟΣ


0% ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ 
�ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ


 χωρίς αντιθρεπτικούς παράγοντες 
(χωρίς σόγια)

 πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης 
ειδικά επεξεργασµένη <5%

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
SPRAY�DRYING

 ευδιάλυτη σκόνη γάλακτος
 πολύ σταθερό διάλυµα γάλακτος 

που δε δηµιουργεί ίζηµα ή αφρό 
 δε φράζουν οι εσωτερικές σωληνώσεις 

των µηχανών αυτόµατης τεχνητής γαλουχίας
 οι µηχανές και τα σκεύη 

καθαρίζονται εύκολα

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

�ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΛΙΠΟΣΦΑΙΡΙΩΝ <2 ΜM


 >95% πεπτικότητα λίπους
 εύπεπτο υποκατάστατο γάλακτος
 υψηλή αφοµοίωση του λίπους
 χωρίς πεπτικές διαταραχές 

(π.χ. µετεωρισµός ή διάρροιες 
διατροφικής αιτιολογίας)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

 σταθεροποίηση της εντερικής 
µικροβιακής χλωρίδας
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Βάζοντας στόχους 

 ∆ιαχρονικό: Ο σπουδαιότερος 
στόχος της ζωής σου, είναι να 
ξεκινήσεις να βάζεις στόχους.

 Κτηνοτρόφοι: Στην Ισπανία, 
στον Καναδά, στην Καλιφόρνια, 
στην Πορτογαλία και αλλού 
η πολιτεία πληρώνει τους 
κτηνοτρόφους για να περνάνε 
τα πρόβατα και τα κατσίκια τους 
απο τα δάση για λόγους 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
λίπανσης, αλλά και µείωσης 
των κινδύνων πυρκαγιάς, στην 
Ελλάδα έχουµε απλά προσλάβει 
«δασάρχες» για να κυνηγούν 
την κτηνοτροφία ... 20/8/2022

 Σιτηρά: Σε προ-εισβολής 
στην Ουκρανία επίπεδα έχουν 
πάει οι τιµές των σιτηρών λόγω 
υπερεπάρκειας προσφοράς. 

Τα συµβόλαια 
µελλοντικής 
εκπλήρωσης 
σιταριού στο 
Σικάγο είναι 
κάτω από 7,4 $ 
ανά µπουσέλ 
στα µέσα 
Αυγούστου 

2022, το χαµηλότερο επίπεδο 
από τον Ιανουάριο 2022. 
crisismonitor.gr21/8/2022

 Νυχτερίδες: Ο ΟΦΥΠΕΚΑ-
Μονάδα Κεν. Μακεδονίας 
πραγµατοποίησε «βραδιά 
γνωριµίας µε τις νυχτερίδες» 
στις 22/8/2022 στις αλυκές 
Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης 
στα πλαίσια του διεθνούς θεσµού 
«International Bat Nights». 
Η ηµέρα γιορτάζεται από το 1997 
σε 30 χώρες για την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση για τις 
παρεξηγηµένες νυχτερίδες, 
οι οποίες είναι προστατευόµενες 
στην Ευρώπη. Οι νυχτερίδες, ή 
χειρόπτερα, είναι εντοµοφάγες που 
πετάνε σε µεγάλες αποστάσεις για 
να τραφούν. Μια µόνο νυχτερίδα 
µπορεί να καταναλώσει έως και 
2.000 έντοµα µέσα σε µια νύχτα, 
και ο ρόλος τους είναι ανεκτίµητος 
στον έλεγχο της εξάπλωσης 
επιδηµιών & ασθενειών. Στο ∆έλτα 
του Αξιού έχουν καταγραφεί 
15 είδη νυχτερίδων και 6 
στο Αγγελοχώρι. Πληρ. Λία 
Παπαδράγκα, 2310 794811, 
e.papadragka@necca.gov.gr.  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Έχοντας αποφασίσει να εγκαταλείψουν 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα που 
τους προσέφερε η ενασχόληση µε το 
οικογενειακό οινοποιείο, Ρους - Ταµι-
ωλάκη µε έδρα την Κρήτη, προκειµέ-
νου να εκφράσουν τις διαφοροποιη-
µένες δηµιουργικές τους ανησυχίες, ο 
∆ηµήτρης Μανσόλας και η Μαρία Τα-
µιωλάκη αποφάσισαν να δηµιουργή-
σουν ένα νέο εγχείρηµα, βασιζόµενοι 
στη νοµαδική οινοποίηση. Το 2018 ί-
δρυσαν την Οινοποιία Heterό Wines 
µε έδρα επίσης την Κρήτη, µε τους δύο 
οινοποιούς να επιλέγουν µία κοπιώ-
δη και σπάνια διαδικασία οινοποίη-
σης κυρίως για τα ελληνικά δεδοµέ-
να. Οι ποικιλίες που οινοποιούνται α-
πό την Heterό Wines στο Αµύνταιο εί-
ναι το Sauvignon Blanc, το Syrah και το 
Ξινόµαυρο. Στο ∆οκοµό αντίστοιχα το 
κρασί που παράγεται προέρχεται από 
το Ασύρτικο και το Ξινόµαυρο

Αµφότεροι οινολόγοι µε σπουδές στο 
Μπορντώ τάντλησαν επιρροή και από 
τους «ιπτάµενους οινοποιούς» της συ-
γκεκριµένης χώρας που καταπιάνονται 
µε την οινοποίηση σε διαφορετικές χώ-
ρες του πλανήτη. Οι δύο οινολόγοι επι-
δίδονται στην οινοποίηση των σταφυ-
λιών αποκλειστικά στον τόπο που αυτά 
παράγονται, χωρίς να έχουν δικό τους 
οινοποιείο, αντιθέτως συνεργάζονται 
µε κατά τόπους οινοποιητικές µονάδες. 

Ήδη έχουν δηµιουργήσει δύο σειρές 
κρασιών, µε την επιλογή να δραστηριο-
ποιηθούν στο Αµύνταιο και τον κάµπο 
∆οµοκού. Στον προγραµµατισµό τους 
είναι η σταδιακή επέκταση του συγκε-
κριµένου µοντέλου, καθώς ήδη εξετά-
ζουν ποικιλίες σταφυλιών και σε άλ-
λες περιοχές της χώρας. Οι δύο οινο-
λόγοι εκτός από την οινοποιητική τους 
δραστηριότητα συνεργάζονται µε αρκε-
τά οινοποιεία ανά την Ελλάδα ως σύµ-
βουλοι επιχειρήσεων. 

«Πριν από λίγα χρόνια αποφασίσα-
µε να χαράξουµε τη δική µας πορεία, 
έχοντας συνεργαστεί ήδη µε άλλα οι-
νοποιεία αλλά και ως µέλη της οικογε-
νειακής επιχείρησης. Έτσι ξεκινήσαµε 
την Heterό Wines. Η φιλοσοφία της νο-

µαδικής οινοποίησης µας τοποθέτησε 
υπό ένα διαφορετικό πρίσµα σε σχέση 
µε εκείνο που υπηρετούσαµε πριν τη δι-
κή µας επιχείρηση. Παραµένουµε οινο-
ποιοί, επιλέγοντας µία πιο σύνθετη δι-
αδικασία οινοποίησης. Επιλέγουµε πε-
ριοχές που µας ιντριγκάρουν, είτε για-
τί θεωρούµε ότι διαθέτουν ένα εξαιρε-
τικό terroir, είτε γιατί εντοπίσαµε ένα 
µοναδικό αµπελοτόπι, είτε γιατί θέλου-
µε να συνεργαστούµε µε κάποιον οι-
νοποιό. Σε κάθε δουλειά µας δηµιουρ-
γούµε ένα διαφορετικό πρότζεκτ. Επι-
δίωξή µας είναι να αναδεικνύουµε τη 
µοναδικότητα κάθε οινοποιητικού εγ-
χειρήµατος σε συνδυασµό µε τη δική 
µας ταυτότητα», λέει η οινολόγος και 
οινοποιός, Μαρία Ταµιωλάκη. 

Δύο Έλληνες αντισυμβατικοί
νομάδες του κρασιού 
επιλέγουν terroir που τους
ιντριγκάρουν Οι δύο οινολόγοι με σπουδές στο 

Μπορντώ άντλησαν επιρροή από τους 
«ιπτάμενους οινοποιούς» της Γαλλίας

Στο ∆οµοκό επικρατούν υψηλές 
θερµοκρασίες και έντονη υγρασία. 

Ετικέτες µε βάση τον χαρακτήρα 
της κάθε αµπελουργικής περιοχής

Σύµφωνα µε τα βήµατα που ακολουθούν οι δύο παραγωγοί, κάθε περιοχή 
που επιλέγουν να φτιάξουν κρασιά έχει τη δική της ξεχωριστή ετικέτα, 
µέσω της οποίας αποτυπώνεται το προφίλ κάθε δουλειάς που 
παρουσιάζουν. Έτσι, δηµιουργήθηκε η σειρά κρασιών Monarch, η οποία 
παράγεται στο Αµύνταιο, µε την Μαρία Ταµιωλάκη, να αναφέρει ότι 
αποτελεί ένα από τα εµβληµατικά αµπελοτόπια της χώρας. «Η 
µοναδικότητα του σηµείου ήταν και ο λόγος για τον οποίο η σειρά κρασιών 
που παράγουµε εκεί, έλαβε την ονοµασία «Monarch» (µονάρχης). Σε ό,τι 
αφορά τον ∆οµοκό, δεν αποτελεί µία από τις παραδοσιακές αµπελοοινικές 
περιοχές της Ελλάδας. Εκεί οι αµπελουργικές συνθήκες είναι δυσχερείς, 
καθότι επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες και έντονη υγρασία. Το σηµείο 
είναι αντισυµβατικό από τη φύση του, εξ ου και η ονοµασία «Αnarch». 

Επέκταση
Οι δύο οινολό-
γοι εξετάζουν 

ποικιλίες 
σταφυλιών 

και σε άλλες 
περιοχές

Ποικιλίες
Η Heterό 

Wines στο 
Αµύνταιο 
οινοποιεί 

Sauvignon 
Blanc, Syrah, 
και Ξινόµαυρο

Κρήτη
Το 2018 

ίδρυσαν την 
Οινοποιία 

Heterό Wines 
µε έδρα την 

Κρήτη
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Σε ταραχώδεις καιρούς όπως αυτό που 
διανύουµε, ο κόσµος των τροφίµων 
δεν µένει στάσιµος µε όλη την αλυ-
σίδα που απαρτίζει αυτή την τεράστια 
βιοµηχανία να ψάχνει να βρει διεξό-
δους για να µην χάσει την επαφή της µε 
τους καταναλωτές σε αυτό το περίπλο-
κο και ασταθές περιβάλλον. Ο Hanni 
Rützler, ο διάσηµος Αυστριακός δια-
τροφολόγος, ερευνητής των τάσεων 
στα τρόφιµα στην τελευταία του 10η 
Έκθεση Τροφίµων για το 2023 ανα-
λύει τις παγκόσµιες εξελίξεις στα τρό-
φιµα αναδεικνύοντας τρεις κυρίαρχες 
τάσεις, όπου καθεµία από αυτές σχετί-
ζεται µε τη βιωσιµότητα. 

Η πρώτη τάση ονοµάζεται new 
glocal: Αυτό περιγράφει την τρέχουσα 
στροφή στο παγκόσµιο εµπόριο τρο-
φίµων προς περιφερειακές γεωργικές 
δοµές, µικρότερες και πιο διαφανείς α-
λυσίδες εφοδιασµού και εστίαση στις 
εγχώριες αγορές.

Η δεύτερη τάση είναι οι «βιγκανι-
στικές» συνταγές». Η έκθεση περιγρά-
φει λεπτοµερώς µε πόσους τρόπους 
τα παραδοσιακά πιάτα έχουν εκ νέου 
ερµηνευτεί ως vegan και ποια προϊό-
ντα χρησιµοποιούνται στη διαδικασία. 

Η Έκθεση Τροφίµων ξεχωρίζει τα 
αναγεννητικά τρόφιµα ως την τρίτη ση-
µαντική τάση. Πρόκειται για τρόφιµα 
που προέρχονται από τη βιώσιµη γεωρ-
γία, η οποία εστιάζει στη βιοποικιλότη-
τα και την αναγέννηση του εδάφους.

Για πρώτη φορά φέτος, οµαδοποιεί 
τις τάσεις σε clusters, κάνοντας έτσι τις 
πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις τους 
ακόµα πιο εµφανείς. Οι τάσεις ζωντα-
νεύουν µε πολλά παραδείγµατα βέλτι-
στων πρακτικών από όλο τον κόσµο. Οι 
έξυπνες ιδέες εστιατορίων και οι καινο-
τόµοι παραγωγοί δείχνουν πώς αυτές 
οι σηµαντικές τάσεις γίνονται πραγµα-
τικότητα και παρέχουν έµπνευση για 
δράσεις προσανατολισµένες στο µέλ-
λον. Αυτή τη φορά, αφιερώνεται µεγά-

λος χώρος σε αγροκτήµατα που χειρί-
ζονται τους πόρους τους µε προσοχή, 
πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να 
συνεχίσουν να προµηθεύουν τα ευέ-
λικτα προϊόντα τους σε υψηλά πρότυ-
πα ποιότητας στο µέλλον.

Το κρέας µε βέλτιστες πρακτικές 
έχει δυνατότητες

Εκτός από τις τρεις κύριες τάσεις, ο 
Hanni Rützler ασχολείται και µε το κρέ-
ας, εστιάζοντας στις βέλτιστες πρακτικές 
παραγωγής και διάθεσης τους και στους 
πολλούς δηµιουργικούς τρόπους µε τους 
οποίους τώρα αντικαθίσταται και ανα-
παράγεται. Αυτή είναι µια ολοένα και 
πιο σηµαντική αγορά, παρόλο που δεν 
υπάρχει ακόµα ένα ικανοποιητικό υπο-
κατάστατο µοσχαρίσιας µπριζόλας από 
τους «εκτυπωτές κρέατος». Σ’ αυτόν τον 
τοµέα, επιλεγµένα παραδείγµατα βέλ-
τιστων πρακτικών καταδεικνύουν επί-
σης αυτό που είναι ήδη δυνατό σήµερα.

Περιφερειακές γεωργικές δομές,
«βιγκανίστικες» συνταγές και
βιώσιμα τρόφιμα, οι 3 νέες τάσεις 

Μεγάλης ηλικίας ο αμπελώνας της ΕΕ, 
κυρίως με ερυθρές ποικιλίες και ΠΟΠ

Αµπέλια µεγάλης ηλικίας, ερυθρές 
ποικιλίες και ΠΟΠ κρασιά κυριαρ-
χούν στον ευρωπαϊκό αµπελώνα, 
µε βάση τη στατιστική ακτινογρα-
φία της ΕΕ για το 2020. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, που παρουσιάζει 
η ΚΕΟΣΟΕ, τα αµπέλια στην ΕΕ εί-
ναι σχετικά παλιά αφού είναι άνω 
των 30 ετών αντιπροσωπεύοντας 
λίγο περισσότερο από το ένα τρί-
το (36,7%) της έκτασης των αµπε-
λώνων της ΕΕ το 2020, µε τα άλλα 
δύο πέµπτα (41,3%) να αντιστοιχούν 
σε αµπέλια ηλικίας 10 και 29 ετών.

Οι κύριες ποικιλίες αµπέλου για 
το κόκκινο κρασί αντιπροσώπευαν 
το 52,7% των κύριων ποικιλιών α-
µπέλου, µε εκείνες για το λευκό 
κρασί να καλύπτουν το µεγαλύτε-
ρο µέρος των υπολοίπων (44,6%). 
Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία 
(82,4%) των αµπελώνων της ΕΕ το 
2020 αφιερώθηκε στην παραγω-
γή σταφυλιών για ποιοτικό κρα-
σί. Ο οίνος ποιότητας αναφέρεται 
σε προϊόντα τόσο ΠΟΠ (2,1 εκατ. 
εκτάρια-το 65,3% των αµπελώνων 
της ΕΕ) όσο και ΠΓΕ (0,5 εκατ. ε-
κτάρια, που ισοδυναµεί µε 17,1%). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 3,2 ε-
κατ. εκτάρια αµπέλου το 2020, που 

ισοδυναµεί µε περίπου το 45% των 
αµπελουργικών περιοχών του κό-
σµου. Το 2020, υπήρχαν 2,2 εκατ. 
αµπελοοινικές εκµεταλλεύσεις για 
κρασί στην ΕΕ, µε τη συντριπτική 
πλειονότητα να είναι πολύ µικρές.

Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία αντι-
προσώπευαν µαζί τα τρία τέταρτα 
(74,9%) της αµπελουργικής έκτα-
σης στην ΕΕ και περίπου τα δύο πέ-
µπτα (38,7%) των εκµεταλλεύσεων 
αµπελοκαλλιεργειών το 2020. Ω-
στόσο, η Ρουµανία είχε τον υψηλό-
τερο αριθµό αµπελουργικών εκµε-
ταλλεύσεων στην ΕΕ (0,8 εκατ. εκ-
µεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 
37,9% του συνόλου της ΕΕ το 2020).

Μεταξύ 2015 και 2020, υπήρχαν 
257.000 λιγότερες αµπελουργικές 
εκµεταλλεύσεις στην ΕΕ, που ισο-
δυναµεί µε µείωση 10,3%. Παρα-
τηρήθηκε µεταβολή 226.000 λιγό-
τερων εκµεταλλεύσεων από ό,τι το 
2015 στην κατηγορία µεγέθους µε 
λιγότερο από 1 εκτάριο αµπέλων. 
Υπήρξαν απότοµες µειώσεις στον 
αριθµό των αµπελώνων σε ορισµέ-
να κράτη µέλη, αλλά η έκταση των 
αµπελώνων για την παραγωγή κρα-
σιού παρέµεινε σχετικά σταθερή (-
1,1%) µεταξύ 2015 και 2020.

Σε γλυκό 
υποβρύχιο το
«Μacedonia 
The Great»
Ένα κυπελάκι µε 
το δηµοφιλές γλυκό 
κουταλιού 
«υποβρύχιο», είναι 
το πρώτο προϊόν, που 
έχει τοποθετηθεί το 
νέα µακεδονικό σήµα, 
µε την ένδειξη «Μ – 
Macedonia The 
Great», που έχει 
δηµιουργήσει ο ΣΕΒΕ 
για την προστασία,, της 
αυθεντικότητας των 
επωνυµιών, προϊόντων 
που παράγονται από 
µακεδονικές 
επιχειρήσεις, έναντι 
οµοειδών από 
εταιρείες της Βόρειας 
Μακεδονίας.
Το προϊόν µε το σήµα 
παρουσιάστηκε στον 
πρωθυπουργό, από 
τον πρόεδρο του 
ΣΕΒΕ, Συµεών 
∆ιαµαντίδη, ενόψει 
της 86ης ∆ΕΘ.

Για πρώτη φορά οµαδοποιούνται 
φέτος οι τάσεις σε clusters.

Tempranillo tinto
Το 2020, βασικές 
ερυθρές ποικιλίες 

ήταν το Tempranillo 
tinto (13,8%), το 

Merlot noir (11,5%) 
και το Garnacha tinta 

(9,5%)

ΕΡΥΘΡΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ

ΕΓΧΡΩΜΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΑΜΠΕΛΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
30 ΕΤΩΝ

36,7%

82,4%

74,9%ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΕ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ: 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΓΑΛΛΙΑ 
ΙΤΑΛΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΕ

ΑΜΠΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

 ΟΙΝΟΥΣ

ΕΚΑΤ. ΕΚΤΑΡΙΑ

1,5

1,3
0,1
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ΘΕΡΑΠΕΙΟΝ

Από 1.000 στρέμματα 
χειροποίητα προϊόντα 
με συνταγές γιαγιάς
Η Δήμητρα Ματζιουρά άφησε τη λογιστική και μπήκε στη 
μεταποίηση και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 

∆ιάθεση εντός 
και εκτός

Τα παραγόµενα προϊ-
όντα διατίθενται στην 

τοπική αγορά, αλλά και 
µέσω ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων που 

εξυπηρετούν παραγγε-
λίες πανελλαδικά αλλά 

και στο εξωτερικό
Παρασκευάζονται παραδοσιακά 
χειροποίητα ελληνικά προϊόντα, 
όπως κόκκινος τραχανάς 
πικάντικος και γλυκός, χυλοπίτες, 
κους κους, ψιρούκι, γλυκά του 
κουταλιού και µαρµελάδες.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Ένα από τα διόλου αµελητέα 
παραδείγµατα ως προς τον 
αριθµό τους, που σχετίστη-
καν µε την περίοδο της οι-
κονοµικής κρίσης στην Ελ-
λάδα είναι η ∆ήµητρα Ματζι-
ουρά. Στράφηκε στην καλλιέρ-
γεια της γης και στη µεταποίηση 
των αγαθών που προσφέρει, εργαζόµε-
νη προηγουµένως ως λογίστρια, αλλά και υπάλ-
ληλος στα Ελληνικά Ταχυδροµεία. Έτσι, το 2014 
εισήχθη στον πρωτογενή τοµέα µέσα από το πρό-
γραµµα Νέων Αγροτών. «Η κρίση µε οδήγησε να 
αναθεωρήσω τις προτεραιότητες που είχα θέσει έ-
ως τότε ως προς την επαγγελµατική µου ενασχό-
ληση. Κάπως έτσι επέλεξα µία διαφορετική πηγή 
εισοδήµατος, που θα απέδιδε καλύτερα, έτσι ώστε 
να µπορώ να συντηρώ την οικογένειά µου. Έλκο-
ντας την καταγωγή µου από αγρότες γονείς, δια-
τηρούσα ήδη κεκτηµένη γνώση στην παραγωγή 
και τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων κα-

θότι αρκετές οικογένειες της περιοχής 
είχαν αυτάρκεια αγαθών προερχό-
µενη από τον πρωτογενή τοµέα ό-
πως και η δική µου». Τα κτήµατα 
που διατηρεί το «Οικοτεχνείον Θε-
ράπειον» και η ίδια δηµιούργησε, 

εντάσσονται σε περιοχή Natura στο 
δήµο Ορεστιάδας στον Έβρο. 
«Η οικογένειά µου διατηρούσε δρα-

στηριότητα στην παραγωγή κηπευτικών, 
δηµητριακών και βαµβακιού, µόνο για να κα-

λύπτει τις ανάγκες της. Όταν αποφάσισα να γίνω 
αγρότης και στο διάστηµα από το 2014 και έως και 
το 2019, διερευνούσα τις πιθανότητες να συστήσω 
µία οικοτεχνία και να αξιοοποιώ τα προϊόντα που 
βγάζει το χωράφι», λέει η ∆ήµητρα Ματζιουρά.

Ανέλαβε τον οικογενειακό κλήρο, µία πολύ µι-
κρή έκταση γης και κατάφερε να µεγεθύνει την 
παραγωγική της βάση, είτε µε ιδιόκτητα κτήµα-
τα, είτε ενοικιάζοντας και αξιοποιώντας κτήµα-
τα τρίτων για λογαριασµό της. Στο επίκεντρο της 
δραστηριότητάς της βρέθηκε η πιστοποίηση στην 
καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων. 

Η ∆ήµητρα Ματζιουρά έκανε τη στροφή από τη λογιστική στον πρωτογενή 
τοµέα δηµιουργώντας την οικοτεχνεία Θεράπειον, εισερχόµενη εκτός από 
την καλλιέργεια και στην µεταποίηση των παραγόµενων προϊόντων.

∆ήµητρα Ματζιουρά
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Σήµερα η ∆ήµητρα Ματζιουρά καλ-
λιεργεί σκληρό σιτάρι, για την πα-
ραγωγή αλεύρων στις συνταγές των 
ζυµαρικών της, ηλίανθο και σουσάµι 
για την παρασκευή του παραδοσια-
κού τραχανά, αλλά και κηπευτικά ό-
πως ντοµάτα, κρεµµύδι, καρότο, πα-
τάτα, κολοκύθα, πιπεριά, καρπούζι, 
φράουλες και όσπρια. Οι συνολικές 
καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχο-
νται σε περίπου 1.000 στρέµµατα. 

Επίσης διατηρεί ροδώνα, για την 
παραγωγή γλυκών του κουταλιού, 
καθώς και δαµασκηνιές για µαρµε-
λάδα. Όπως αναφέρει η ίδια, ο τρα-
χανάς αποτελεί ένα προϊόν που α-
νέδειξε το Θεράπειον. «Οι τεχνι-
κές που χρησιµοποιούµε όπως το 
ζύµωµα και το στέγνωµα, πραγµα-
τοποιούνται παραδοσιακά σύµφω-
να µε τις γνώσεις που έχουµε κλη-
ρονοµήσει, ανατρέχοντας στις πέ-
ντε γενιές που προηγήθηκαν. Θα 
µπορούσε να µπει κανείς ότι ανα-
δεικνύουµε την άυλη πολιτιστική 
κληρονοµιά του τόπου, καθότι η 
παραγωγή του τραχανά και των πα-
ραδοσιακών προϊόντων, είναι κά-
τι που τείνει να χαθεί στο χρόνο». 

Η οικοτεχνία ενισχύοντας την οι-
κολογική συνείδηση των πελατών 
της, τους παρακινεί να επιστρέψουν 
τα γυάλινα βάζα παρέχοντάς τους έκ-
πτωση στις επόµενες αγορές τους. 
«Την ίδια στιγµή όλα τα προϊόντα 
που χρησιµοποιούµε κάνουν έναν 
κύκλο στη φύση, καθώς τα υπολείµ-
µατα υλικών που χρησιµοποιούνται 
επιστρέφουν σ’ αυτήν, καθώς γίνο-
νται κοµπόστ», συµπληρώνει. Στο 
παραγωγικό εγχείρηµα της οικο-
γένειας συµµετέχουν και τα τέσσε-
ρα παιδιά, καθώς όπως λέει η ∆ή-
µητρα Ματζιουρά, «θέλουµε να µε-
γαλώσουν τα παιδιά µας µέσα στη 
φύση και να µάθουν να τη σέβο-
νται, καθώς και να αξιοποιούν τους 
πόρους που αυτή τους προσφέρει». 

Τα παραγόµενα προϊόντα διατί-
θενται στην τοπική αγορά, αλλά και 
µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων 
που εξυπηρετούν παραγγελίες πα-
νελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό. 
Το «Θεράπειον» διατηρεί επίσης συ-
νεργασίες µε καταστήµατα στην Α-
στυπάλαια και την Αθήνα και παρου-
σία σε σηµεία πώλησης τροφίµων και 
ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης.

Από δενδρώδεις και κηπευτικά, μέχρι 
σιτάρι, ηλίανθο, σουσάμι και όσπρια  

NATURA ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

Τα κτήµατα που διατηρεί η ∆ήµητρα Ματζιουρά, 
µέσα από το «Οικοτεχνείον Θεράπειον» που η ίδια 
δηµιούργησε, εντάσσονται σε περιοχή Natura στο 

δήµο Ορεστιάδας στον Έβρο. Η συνολική έκταση που 
αξιοποιεί η επιχείρηση, µε έδρα την Ορεστιάδα, 

ανέρχεται στα 1.000 στρέµµατα που αποδίδουν 
πολλές διαφορετικές καλλιέργειες.

Γλυκά κουταλιού  
∆ιατηρεί και ροδώνα, 
οι καρποί του οποίου 

χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή γλυκών του 

κουταλιού

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α

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

agrenda@agronews.gr

Ίαν Μπάξτερ
Αλλαγή CEO 
στην Scotland 
Food & Drink
Ο Ίαν Μπάξτερ, πρώην ανώτερο 
στέλεχος στη βιοµηχανία του ουίσκι, 
είναι ο νέος διευθύνων σύµβουλος 
του κορυφαίου φορέα της 
βιοµηχανίας, Scotland Food & Drink. 
Έχει περισσότερα από 15 χρόνια 
εµπειρίας στο σκωτσέζικο ουίσκι και 
σε θέσεις ευθύνης σε: Glenmorangie, 
Inver House, International 
Beverage και τελευταία στην Ian 
Macleod Distillers. Ο Μπάξτερ 
θα αναλάβει στις 31 Οκτωβρίου.

3αλφα
Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο
Αλλαγές στο διοικητικό συµβούλιο 
της 3αλφα - Αφοί Καραγεωργίου 
ΑΕΒΕ, ενέκρινε η τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας, εκλέγοντας οµόφωνα 
τον Κωνσταντίνο Ε. Καραγεωργίου 
ως πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου και διευθύνοντα 
σύµβουλο και τον Άγη 
Καραγεωργίου ως αντιπρόεδρο 
διοικητικού συµβουλίου και 
επίσης διευθύνοντα σύµβουλο.

Coca-Cola Hellas
Νέος γενικός 
διευθυντής
Τον ρόλο του γενικού διευθυντή 
της The Coca-Cola Company για 
Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα 
αναλαµβάνει ο Σταύρος 
Μουρελάτος, µετά από µια 
επιτυχηµένη πορεία 12 ετών στην 
εταιρεία, σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ενέργεια 
και ξηρασία 
ανακατεύουν 
την τράπουλα 
στις ευρωπαϊκές 
αγορές αγροτικών
Εμφανής ο αντίκτυπος, κλειστά ζυθοποιεία, 
εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, 
ελλείψεις σε πρώτες ύλες και περαιτέρω 
συμφόρηση στα λιμάνια της Ευρώπης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εµπόδια σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας των 
αγροτικών προϊόντων έρχεται να βάλει η ενεργεια-
κή κρίση που κατά γενική οµολογία έχει γονατίσει 
πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο στον ορίζοντα 
διαφαίνονται λουκέτα σε εργοστάσια, µπλακ άουτ 
και τιµές ενέργειας βγαλµένες από σενάριο επιστη-
µονικής φαντασίας. Πολλαπλασιαστικά στον αντί-
κτυπο της ενεργειακής κρίσης λειτούργησε και η 
παρατεταµένη ξηρασία στο µεγαλύτερο τµήµα της 
κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, που είδε ποτάµια 
να στερεύουν, χωράφια και βοσκοτόπια να ξεραίνο-
νται καθώς και δελτία για πότισµα που δεν ανταπο-
κρίνεται ούτε στο ελάχιστο που είχαν ζωτικής σηµα-
σίας καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι ή οι πατάτες. 

Όλα αυτά συµβαίνουν σε ένα πολεµικό φόντο, 
µε τη σύγκρουση στην Ουκρανία να αναζωπυρώ-
νεται τα τελευταία 24ωρα, σε µια εξέλιξη που είδε 
εµπορικά κέντρα αγροτικών εµπορευµάτων να α-
ντιδρούν µε ενίσχυση των τιµών σε προϊόντα όπως 
τα σιτηρά και το καλαµπόκι, αφού παράλληλα οι 
αγορές έχασαν σηµαντικά την εµπιστοσύνη τους 
στο σχέδιο απελευθέρωσης σιτηρών από τα σιλό 
της Μαύρης Θάλασσας. 

Ενέργεια και ξηρασία λοιπόν ανακατεύουν εκ 
νέου την τράπουλα στις ευρωπαϊκές αγορές, µε τις 
πρώτες ελλείψεις να έχουν ήδη περάσει στους τίτ-
λους των ειδήσεων. Κλειστά εργοστάσια παραγω-

γής λιπασµάτων, κλειστά ζυθοποιεία, ελλείψεις σε 
βασικές πρώτες ύλες όπως το γυαλί ή το αλουµί-
νιο, περαιτέρω συµφόρηση στα λιµάνια της Ευρώ-
πης, ειδικά σε εκείνα που επικοινωνούν µέσω κα-
ναλιών µε τα µεγάλα ποτάµια – άξονες διακίνησης 
εµπορευµάτων όπως ο ∆ούναβης ή ο Ρήνος. Ο α-
ντίκτυπος εµφανής σχεδόν σε κάθε πεδίο µεταποί-
ησης αγροτικών προϊόντων, από τα λιγοστά βαρέ-
λια που αναζητούν οινοποιεία για να απελευθερώ-
σουν τις δεξαµενές τους ώστε να υποδεχθούν το α-
ποτέλεσµα του φετινού τρύγου µέχρι µειωµένη δι-
αθεσιµότητα διοξειδίου του άνθρακα για τα ζυθο-
ποιεία που σφραγίζουν σε φιάλες και κουτιά αλου-
µινίου τις µπύρες.  

Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα
Το φυσικό αέριο είναι ζωτικής σηµασίας για τη 

βιοµηχανία της Ευρώπης σε πολλά επίπεδα. Πέρα 
από την αξιοποίησή του για την παραγωγή λιπα-
σµάτων, υποπροϊόντα της διαχείρισης του φυσικού 
αερίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, αξιοποιού-
νται κατά κόρον από τη βιοµηχανία τροφίµων. Στη 
δηµόσια συζήτηση, µια πτυχή της κρίσης ενέργειας 
ακουµπά ακόµα και στην ευζωία των ζώων, αφού 
χωρίς πρόσβαση σε διοξείδιο του άνθρακα, αρκε-
τές κτηνοτροφικές µονάδες, χοιροστάσια και πτη-
νοτροφία, καθώς και σφαγεία δεν θα µπορέσουν 
βάσει των υφιστάµενων κανονισµών να λειτουρ-
γήσουν και να τροφοδοτήσουν τη βιοµηχανία επε-
ξεργασίας κρέατος. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι 

Και ενώ η σύγκρουση στην Ουκρανία 
αναζωπυρώνεται τα τελευταία 

24ωρα, εµπορικά κέντρα αγροτικών 
εµπορευµάτων αντιδρούν µε ενίσχυση των 

τιµών σε προϊόντα όπως τα σιτηρά και το 
καλαµπόκι, αφού παράλληλα οι αγορές 

έχασαν σηµαντικά την εµπιστοσύνη τους 
στο σχέδιο απελευθέρωσης σιτηρών από 

τα σιλό της Μαύρης Θάλασσας. 

Agrenda FARMINGREPORT
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καθοριστικής σηµασίας στην παραγωγή και τη συ-
σκευασία τροφίµων, µε τη διαταραχή στην αλυσίδα 
να βρίσκει εν πολλοίς τον κλάδο απροετοίµαστο. 

Φαύλος κύκλος
Αρκετοί πλέον διαπιστώνουν ότι η ενεργειακή 

κρίση επιδεινώθηκε από τις συνθήκες παρατετα-
µένης ξηρασίας στην Ευρώπη, αξιολογώντας πως 
η µια συνθήκη ανατραφοδότησε την άλλη, ενώ και 
οι δύο µαζί έρχονται να εντείνουν το αποτύπωµα 
της υφιστάµενης ισορροπίας στο παραγωγικό δυ-
ναµικό του µπλοκ. Πέρα από την µεγάλη ζηµιά που 
υπέστησαν καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι και τα 
δηµητριακά, για τα οποία η Agrenda έχει αναφερ-
θεί τις τελευταίες εβδοµάδες, ιδιαίτερη αναµένεται 
ότι θα είναι η µείωση της παραγωγής και στην πα-
τατοκαλλιέργεια. Καλλιεργητής στη δυτική Γερµα-
νία, αναφέρει ότι η µισή σοδειά µπορεί να χαθεί 
λόγω ξηρασίας και ότι είναι πολύ αργά, ακόµη και 
εάν σηµειωθούν βροχοπτώσεις. «Τίποτα δεν θα συ-
νεχίσει να αναπτύσσεται εδώ», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά, ενώ το γερµανικό υπουργείο Γεωργίας απέ-
φυγε να κάνει πρόβλεψη στην έκθεση καλλιέργει-
ας που εξέδωσε στις 26 Αυγούστου, αναφέροντας 
µόνο ότι οι προοπτικές για την καλλιέργεια της πα-
τάτας «έχουν επιδεινωθεί δραµατικά».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και η υπηρεσία παρακο-
λούθησης των καλλιεργειών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, µείωσε τις µηνιαίες προβλέψεις της για την α-
πόδοση της πατάτας κατά 2,5%. 

Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ακόµη πιο ανησυ-
χητική. Οι αποδόσεις εκεί µπορεί να είναι τουλάχι-
στον 20% κάτω από τον µέσο όρο των 20 ετών, σύµ-
φωνα µε την οµάδα γαλλικών παραγωγών UNPT, 
µε βάση τις τελευταίες κλαδικές µελέτες. «Τη λει-
ψυδρία µπορούµε να τη χειριστούµε, µε τη θερµι-
κή καταπόνηση όµως δεν µπορούµε να κάνουµε 
τίποτα», υπογραµµίζουν οι καλλιεργητές. «Αυτό 
είναι πρωτόγνωρο», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Τονίζουν µάλιστα ότι η θερµότητα θεωρείται α-
παγορευτική τόσο για τις αποδόσεις όσο και για 
την ποιότητα, µε το σχήµα και το χρώµα των βολ-
βών να κινδυνεύει να αλλοιωθεί από τις υψηλές 
θερµοκρασίες. Όπως είναι αναµενόµενο, κάτι τέ-
τοιο θα σήµαινε καταστροφή για τους καλλιεργη-
τές, καθώς τα συµβόλαιά τους ορίζουν συγκεκριµέ-
να κριτήρια, όπως είναι η διάρκεια του προϊόντος.  

«Θα κοστίσει περισσότερο στη βιοµηχανία, πε-
ρισσότερο στον καταναλωτή, αλλά το µεγαλύτε-
ρο κόστος θα το επωµισθούν οι αγρότες», δήλωσε 
ο διευθύνων σύµβουλος του βελγικού βιοµηχανι-
κού οµίλου Belgapom, εκτιµώντας ταυτόχρονα ότι 
η σοδειά της χώρας µπορεί να µειωθεί έως και 30%.

Ο υποδιευθυντής του Maison Antoine, ενός από 
τα πιο διάσηµα σηµεία των Βρυξελλών που πωλούν 
τις φηµισµένες πατάτες του Βελγίου, υπογραµµίζει 
ότι οι λιγότερο ποιοτικές πατάτες, θα εκτοξεύσουν 
κι άλλο τις τιµές. «Είναι πολύ νωρίς για να πούµε 
πόσο, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να 
κατέβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περασµένο σαββατοκύριακο 1 εκατ. τόνοι σιτηρών και άλλων τροφίµων 
εξήχθησαν µέσω Μαύρης Θάλασσας αφότου ξανάρχισαν τα δροµολόγια.

Πότισµα
Με την παρατε-
ταµένη ξηρασία 
στην κεντρική 

και δυτική 
Ευρώπη, ποτάµια 

στέρεψαν, 
χωράφια και 

βοσκοτόπια να 
ξεράθηκαν, τα 

δελτία για πότι-
σµα δεν αρκούν

Χωρίς διοξείδιο
του άνθρακα τα
σφαγεία και
η βιοµηχανία
τροφίµων
Στην Ιταλία, η εταιρεία του γνωστού 
µεταλλικού νερού San Pellegrino 
ανακοίνωσε πως προσαρµόζει το πρόγραµµα 
της παραγωγής ανθρακούχου νερού εξαιτίας 
της πτώσης στην προµήθεια διοξειδίου του 
άνθρακα. Και η Acqua Sant’Anna, τρίτη 
µεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά 

ανθρακούχου νερού 
αναγκάστηκε να βάλει 
φρένο σε τµήµα της 
παραγωγής για τον 
ίδιο λόγο, όπως 
ανακοίνωσε ο CEO 
της, Αλµπέρτο 
Μπερτόνε. Τα 
παραπάνω αποτελούν 
ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα του 
βάθους που µπορεί 
να έχει η ενεργειακή 
κρίση στην Ευρώπη. 

Η αµµωνία, βασικό συστατικό στα λιπάσµατα, 
έχει επίσης ως υποπροϊόν στη διαδικασία 
παραγωγής της το διοξείδιο του άνθρακα, 
που χρησιµοποιείται στα τρόφιµα (food-
grade carbon dioxide-CO2). Συγκεκριµένα, 
στα ανθρακούχα ποτά, τη µπύρα, στην ψύξη 
των προϊόντων, ενώ το CO2 χρησιµοποιείται 
ακόµη και στα σφαγεία. Η δυναµική στα 
σφαγεία λοιπόν έχει πέσει κατακόρυφα, 
σε µια εξέλιξη που είδε και τις τιµές για το 
χοιρινό κρέας να ενισχύονται, κάτι που 
λειτουργεί συνδυαστικά και µε τον 
περιορισµό του ζωικού κεφαλαίου. Άλλωστε, 
µέσα σε µια παρατεταµένη οικονοµική 
δυσπραγία σχεδόν δύο ετών, ειδικά η 
χοιροτροφία στην Ε.Ε επλήγη σηµαντικά 
τόσο από κορεσµό της αγοράς (απαγόρευση 
εξαγωγών Γερµανίας προς Κίνα, χαµηλές 
τιµές και υψηλό κόστος ζωοτροφών). 
Οι µονάδες αµµωνίας έχουν επίσης το 
χαρακτηριστικό πως στη διαδικασία 
παραγωγής τους βασίζονται ιδιαίτερα στο 
φυσικό αέριο. Εκτιµάται πως πάνω από το 
70% της παγκόσµιας παραγωγής αµµωνίας 
βασίζεται στο φυσικό αέριο, ενώ µελέτη του 
2018 έδειξε πως ως και το 5% της 
παγκόσµιας παραγωγής φυσικού αερίου 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την 
παραγωγή αµµωνίας!

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ ΣΙΤΗΡΩΝ 

Με αργό ρυθμό μέσω Δούναβη οι 
εξαγωγές της Μαύρης Θάλασσας 
Μέσω του ποταµού ∆ούναβη φαίνεται πως γίνονται οι περισσότερες εξαγωγές 
σιτηρών της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέµου στη χώρα, µε τη συµφωνία 
ανάµεσα στη χώρα και τη Ρωσία που υπεγράφη τον προηγούµενο µήνα µε τη 
συνδροµή της Τουρκίας, να έχει συµβάλει ελάχιστα στο συνολικό τονάζ µέχρι 
στιγµής. Από τον Μάρτιο, έχουν εξαχθεί πάνω από 4 εκατ. τόνοι σιτηρών 
από τη χώρα µέσω των ουκρανικών λιµανιών στο ∆ούναβη, σηµειώνει το 
υπουργείο σύµφωνα µε ρεπορτάζ της γερµανικής Handelsblatt. 
Το κέντρο συντονισµού της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ιδρύθηκε δυνάµει της 
συµφωνίας αυτής, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο πως 1 εκατ. τόνοι σιτηρών 
και άλλων τροφίµων εξήχθησαν µέσω Μαύρης Θάλασσας αφότου ξανάρχισαν 
τα δροµολόγια. Συνολικά, 103 πλοία έχουν αποπλεύσει από ή έχουν ελλιµενιστεί 
στην Ουκρανία από τον περασµένο µήνα.
Σύµφωνα µε το ουκρανικό υπουργείο Υποδοµών, κάποιες ποσότητες σιτηρών 
βγήκαν από τη χώρα µέσω πιο δύσκολων διαδροµών, είτε µε φορτηγά πλοία 
που διαπλέουν τον ∆ούναβη προς τη Ρουµανία ή σιδηροδροµικώς.

Φυσικό 
αέριο

Πάνω από 
το 70% της 
παγκόσµιας 
παραγωγής 
αµµωνίας 

βασίζεται στο 
φυσικό αέριο

AgrendaFARMINGREPORT
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Να καταστήσουν ξανά ελκυστικό το θεσµό της 
δηµοπράτησης θερµοκηπιακών κηπευτικών ε-
πιχειρούν φορείς της Κρήτης µέσω ενός φιλό-
δοξου σχεδίου που επιχειρείται τους τελευταίους 
µήνες στην Ιεράπετρα. Στόχος είναι ο έµπορας 
θα παρακολουθεί όλα τα προϊόντα και να µπο-
ρεί να δίνει τιµές, ενώ κάθε δηµοπρατήριο δεν 
θα µπορεί να έχει διαφορετική τιµή. 

Το πρώτο σκέλος για την προµελέτη που αφο-

ρά την ενοποίηση της διαδικασίας δηµοπράτη-
σης κηπευτικών προϊόντων στην ευρύτερη πε-
ριοχή ολοκληρώθηκε, όπως αναφέρει ανακοί-
νωση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπε-
τρας. Μάλιστα, το πρώτο µέρος της έρευνας κο-
ρυφώθηκε µε την οργάνωση οµάδα εργασίας, 
όπου βάση διεθνών ερευνητικών πρωτοκόλλων 
και µεθοδολογιών, αποτυπώθηκαν και αναλύ-
θηκαν ορισµένα αρχικά συµπεράσµατα.

Η ερευνητική οµάδα απαρτίζεται από διεθνώς 
καταξιωµένους καθηγητές Ελληνικών και Ευρω-
παϊκών πανεπιστηµίων µε εξειδίκευση στους 
κλάδους αγροτικής οικονοµίας, κοινωνιολογί-
ας, αγοραστικής δυναµικής, εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, κ.α. Ο στόχος παραµένει ένας και µοναδι-
κός: η εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής διαδικα-
σίας διακίνησης κηπευτικών προϊόντων, όπου 
θα µπορεί να στηριχθεί από όλους.

Μελέτη για ενιαία δημοπράτηση κηπευτικών Κρήτης

ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ 
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

1,00 – 1,05 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

1,15 – 1,20

Στελέχη της 
Διεπαγγελματικής 
Φέτας ζητούν την 
επανεξέταση της 
διαδικασίας ελέγχου, 
τονίζοντας ότι τα 
ισοζύγια γάλακτος 
δεν επαρκούν 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Πυκνώνουν οι πληροφορίες που κάνουν λό-
γο για εισαγωγές πρόβειου γάλακτος από 
την Ιταλία, εξέλιξη η οποία αν δεν αντιµετω-
πισθεί έγκαιρα µπορεί να δηµιουργήσει τε-
ράστιες ανισορροπίες στην εγχώρια αγορά 
γάλακτος και να υπονοµεύσει άλλη µια φορά 
τη Φέτα, ως προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης.  

Η αξία των πληροφοριών ενισχύεται από 
το γεγονός ότι εκτός των εκπροσώπων της 
αιγοπροβατοτροφίας, τις επιβεβαιώνουν και 
καταξιωµένοι γαλακτοβιοµήχανοι, οι οποίοι 
και στο παρελθόν, όταν είχε τεθεί τέτοιο θέµα, 
είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα προ-
κειµένου να σταµατήσει αυτή η παρανοµία. 

Συγκεκριµένα, κυκλοφορούν αυτή τη στιγ-
µή  καταγγελίες για νέες εισαγωγές γάλα-
κτος για παραγωγή φέτας, το οποίο προέρ-
χεται από τη Σαρδηνία. Το γεγονός των ελ-
λείψεων στην εγχώρια αγορά είναι ο παρά-
γοντας που οδηγεί σε νέες εισαγωγές, τις 
οποίες επιβεβαιώνουν τόπο πηγή πολύ κο-
ντά στη διοίκηση της ∆ιεπαγγελµατικής Φέ-
τας, όσο και ο πρόεδρος των Θεσσαλών κτη-
νοτρόφων, Γιάννης Γκουροµπίνος. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, οι τιµές γι’ αυτές τις εισα-
γόµενες ποσότητες πρόβειου γάλακτος, κι-
νούνται στο 1,05 ευρώ το κιλό  και µαζί µε τα 
µεταφορικά η τιµή φτάνει το 1,15 µε 1,20 ευ-
ρώ , µε τις ποσότητες να εκτελωνίζονται στα 
λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας. 

Στο τραπέζι της ∆ιεπαγγελµατικής µε 
το υπουργείο ο έλεγχος των εισαγωγών 

Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί αυτή 
τη στιγµή έχει προκαλέσει την ανησυχία µε-

ρίδας της βιοµηχανίας, καθώς στελέχη της 
∆ιεπαγγελµατικής Φέτας, έχουν θέσει ψηλά 
στην ατζέντα την επανεξέταση της διαδικα-
σίας ελέγχου, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι τα ισοζύγια γάλακτος και οι έλεγχοι µέ-
σω του ΕΛΟΓΑΚ δεν επαρκούν για τον περι-
ορισµό του φαινοµένου που αυτή τη στιγ-
µή επανέρχεται στο προσκήνιο. Σε επικεί-
µενη συνάντηση που θα έχουν τα µέλη της 
∆ιεπαγγελµατικής µε τον υπουργό, Γιώργο 
Γεωργαντά, κατά το προσεχές χρονικό δι-
άστηµα, θα θέσουν στο τραπέζι και το συ-
γκεκριµένο θέµα που έρχεται εκ νέου να 
διαταράξει τις ισορροπίες ως προς το εθνι-

κό µας προϊόν, τη φέτα. Απόρροια της κα-
τάστασης που έχει δηµιουργηθεί, αποτελεί 
το γεγονός ότι υφίστανται σηµαντικές ελ-
λείψεις σε πρώτη ύλη το τελευταίο διάστη-
µα, λόγω της ουσιαστικής αδυναµίας µερί-
δας κτηνοτρόφων να σιτίσουν επαρκώς τα 
ζώα τους κάτι που οφείλεται στην τιµή των 
ζωοτροφών καθώς και σε άλλους ανελα-
στικούς παράγοντες όπως τα καύσιµα και 
οι ενέργεια που έχουν επιβαρύνει δραστι-
κά τον προϋπολογισµό των κτηνοτρόφων.

Μάλιστα, στο τραπέζι της ∆ιεπαγγελµα-
τικής µε τον υπουργό µέσα στις επόµενες 
ηµέρες, θα τεθεί και το ζήτηµα έκτακτης ε-

Οι ελλείψεις 
πρόβειου γάλακτος 
στην εγχώρια αγορά 
είναι ο παράγοντας 
που οδηγεί σε νέες 
εισαγωγές.

Υπονομεύεται η φέτα ως ΠΟΠ 
Πληροφορίες για 
εισαγωγές πρόβειου 
γάλακτος από Ιταλία
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Το 1,25 ευρώ το κιλό όρισαν ως κατώτατη τιµή 
για τη σταφίδα η Παναιγιάλεια Ένωση και όλες 
οι συνεταιριστικές οργανώσεις σε σύσκεψη που 
έγινε την Τρίτη 30 Αυγούστου στα γραφεία της 
ΣΚΟΣ, στην Πάτρα, στην οποία παρότι είχαν προ-
σκληθεί και ιδιωτικές µεταποιητικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, παρέστη µόνο ένας εξαγωγέας. 

Σε σχετική ανακοίνωση-ψήφισµα που εξέδω-
σαν αναφέρουν µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η ηχη-

ρή απουσία των ιδιωτών εµπόρων και εξαγωγέ-
ων καταδικάστηκε από όλους τους παριστάµε-
νους, καθώς εκλήφθηκε ως έλλειψη ενδιαφέρο-
ντος για τα προβλήµατα που απασχολούν τους 
σταφιδοπαραγωγούς, καθώς η οµόφωνη από-
φαση ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
καθορισµό και την εφαρµογή της ελάχιστης τι-
µής σταφίδας στο 1,50 ευρώ το κιλό. Κατόπιν αυ-
τών, όλοι οι µετέχοντες οµόφωνα αποφάσισαν 

τον ορισµό κατώτατης τιµής 1,25 ευρώ το κιλό. 
Επίσης, οµόφωνα αποφασίστηκε να επανεξετα-
στεί η κατάσταση στην αγορά του προϊόντος κι 
αν υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις να στη-
ριχθεί περαιτέρω η τιµή προς όφελος του παρα-
γωγού. Καταδικάζουµε για ακόµη µία φορά τη 
στάση των ιδιωτικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 
για την απουσία τους και την αδιαφορία που ε-
πέδειξαν για εµάς τους σταφιδοπαραγωγούς».

Κατώτατη τιμή 1,25 ευρώ το κιλό ζητούν για τη σταφίδα

Άµεση απόδοση της δεύτερης ενίσχυ-
σης για την αγορά ζωοτροφών όσο οι 
τιµές είναι χαµηλές, εξόφληση όσων 
κτηνοτρόφων δεν έχουν λάβει την ε-
πιστροφή του 2% ή συνδεδεµένη, ενί-
σχυση των µετακινούµενων και εντα-
τικοποίηση ελέγχων στις εισαγωγές αι-
γοπρόβειου γάλακτος για τη θωράκιση 
του κλάδου και της εµβληµατικής φέτας 
ζητά η Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων και 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρό-
εδρος της Οργάνωσης, Ιωάννης Γκου-
ροµπίνος, αναδεικνύονται εµφατικά ο-
ρισµένα από τα ζητήµατα που «καίνε» 
τους Έλληνες κτηνοτρόφους την περί-
οδο που διανύουµε και κρίνονται µεί-
ζονα για τη βιωσιµότητα των εκµεταλ-
λεύσεών τους, ενώ διατυπώνεται και η 
προτροπή να µην υπογράφονται συµ-
βόλαια για την νέα γαλακτική περίο-
δο χωρίς να αναγράφεται συγκεκρι-
µένη τιµή σε αυτά, καθώς και να γίνε-
ται έρευνα αγοράς για τις ζωοτροφές.

Πιο συγκεκριµένα, στην ανακοίνω-
ση της Οµοσπονδίας αναφέρεται πως:

«Η οµοσπονδία κτηνοτρόφων Θεσσα-
λίας εκφράζει την ανησυχία της για τις 
εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος και 
ζητά από τους αρµόδιους φορείς να ε-
ντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε αυτές, κα-
θώς και να βρεθούν πόροι ώστε το ΥΠΑ-
ΑΤ να χρηµατοδοτήσει επιτέλους το σύ-
στηµα ARTEMIS PLUS του ΕΛΓΟ ∆ήµη-

τρα, ένα σύστηµα που θα βάλει ολοκλη-
ρωτικά τέλος στις ελληνοποιήσεις αιγο-
πρόβειου γάλακτος προστατεύοντας έτσι 
τον Έλληνα κτηνοτρόφο και το εµβληµα-
τικό µας προϊόν, τη ΦΕΤΑ. 

Ακόµη ζητάµε την άµεση εξόφληση 
όσων κτηνοτρόφων δεν πήραν την ε-
νίσχυση 2%, καθώς και όποιες άλλες εκ-
κρεµότητες υπάρχουν όπως η συνδεδε-
µένη. Θέλουµε επίσης να τονίσουµε πως 
έχει αργήσει χαρακτηριστικά και υπέρ 
του δέοντος η δεύτερη ενίσχυση για α-
γορά ζωοτροφών, την οποία οι κτηνο-
τρόφοι την έχουµε απόλυτη ανάγκη αλ-
λά και η οµοσπονδία είχε αιτηθεί να είναι 
πραγµατική ενίσχυση (150 εκατ. ευρώ 
)και όχι παρωδία. Θέλουµε τα χρήµατα 
άµεσα ώστε να προµηθευτούµε ζωοτρο-
φές όσο το δυνατόν πιο φθηνές µιας και 
είναι τώρα η περίοδος συγκοµιδής, ακό-
µη και µία µέρα διαφορά έχει σηµασία. 

Σε ότι αφορά το πρόγραµµα των βι-
ολογικών ζητάµε να βρεθούν πόροι ώ-
στε να µπορέσουν να ενταχθούν όλοι 
οι κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφοι.

Τέλος, σχετικά µε τη σύνταξη ΟΓΑ, δεν 
είναι δυνατό να ακούµε καθηµερινά για 
αύξηση κατώτατου µισθού και στις άλλες 
συντάξεις και η σύνταξη του ΟΓΑ να βρί-
σκεται στα 360 ευρώ. Το θεωρούµε απα-
ράδεκτο για τον κτηνοτρόφο να ανταµεί-
βεται µε ένα τόσο µικρό ποσό.

Για το ∆.Σ. ο πρόεδρος
Ιωάννης Γκουροµπίνος

νίσχυσης των κτηνοτρόφων ως µέτρο µερι-
κής αντιµετώπισης του υψηλού κόστους πα-
ραγωγής µε το οποίο έρχονται αντιµέτωποι 
οι παραγωγοί και ως κίνηση για την ευρύ-
τερη στήριξη της αγοράς. Πρόκειται για µία 
πρωτοβουλία, η οποία όπως πληροφορού-
µαστε έχει έρθει σε γνώση του υπουργού, 
ωστόσο οι όποιες οριστικές αποφάσεις θα 
ληφθούν στο προσεχές διάστηµα..

Γκουροµπίνος: Καταγγελίες για εισαγωγές 
γάλακτος από την Ιταλία

Της πληροφορίας περί εισαγωγών γάλα-
κτος από την Ιταλία προηγήθηκε η τοποθέ-
τηση του προέδρου της Οµοσπονδίας Κτη-
νοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας, Γιάννη Γκουροµπίνου, ο οποί-
ος µιλώντας στην Agrenda, κάνει λόγο για 
καταγγελίες που αφορούν στην εισαγωγή 
πρόβειου γάλακτος από την Ιταλία. 

Επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη 
έρχεται τη στιγµή που βρίσκεται σε εξέλιξη 
η διαπραγµάτευση για τα συµβόλαια του γά-
λακτος της φετινής χρονιάς, επισηµαίνοντας 
ότι πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο 
είχαν ήδη κλείσει, ενώ αυτή τη στιγµή τα πά-
ντα στην αγορά είναι ρευστά. 

Τιµές
Οι τιµές για τις 

εισαγόµενες 
ποσότητες 

πρόβειου γάλα-
κτος κινούνται 
στο 1,05 ευρώ 
το κιλό και µε 
τα µεταφορικά 
η τιµή φτάνει 
το 1,15 µε 1,20 

ευρώ

Ενίσχυση για αγορά ζωοτροφών όσο οι τιμές 
είναι ακόμα χαμηλές ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Συµβόλαια 
µόνο µε τιµή
Στην επιστολή, η 
Οµοσπονδία ζητά από 
τους κτηνοτρόφους να 
µην υπογράφουν 
συµβόλαια για τη νέα 
γαλακτική περίοδο 
χωρίς να αναγράφεται 
συγκεκριµένη τιµή σε 
αυτά, καθώς και να 
κάνουν έρευνα αγοράς 
για τις ζωοτροφές.
Ακόµα, όσον αφορά 
τους µετακινούµενους, 
υπενθυµίζουν στον 
υπουργό πως είχε 
δεσµευτεί για ενίσχυση 
αυτής της οµάδας, ως 
θεµατοφύλακες των 
παραδόσεων µας και 
πραγµατικοί φύλακες 
της υπαίθρου. Πλησιάζει 
η περίοδος που θα 
αρχίσουν οι επιστροφές 
των µετακινούµενων 
από τα βουνά και ακόµη 
δεν είδαµε τίποτα από 
τον υπουργό.  
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Συναντήσεις
πρωθυπουργού
με παραγωγικούς 
φορείς
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν λάβει την 
τελική του µορφή το «πακέτο» των 
ανακοινώσεων της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης µετά 
τη στάση στις Σέρρες, µετέβη στη 
συµπρωτεύουσα για συναντήσεις µε 
τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. 
Οι συνοµιλίες µε τους φορείς θα 
αποτελέσουν το τελευταίο κοµµάτι στο 
παζλ της διαµόρφωσης των µέτρων 
θωράκισης για τον κρίσιµο χειµώνα, 
αλλά και των µακροπρόθεσµων 
παρεµβάσεων στήριξης. Με βάση τα 
όσα διαρρέονται, ο κ. Μητσοτάκης, από 
το βήµα της ∆ΕΘ, θα ανακοινώσει:

Νέες επιδοτήσεις σε ρεύµα-φυσικό 
αέριο-καύσιµα.

Μέτρα ανακούφισης απέναντι στην 
ακρίβεια.

Κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες.

Αύξηση στις συντάξεις, µετά από 
δώδεκα χρόνια.

Νέα αύξηση στον κατώτατο µισθό.
Πρόγραµµα «φθηνής» στέγης για νέα 

ζευγάρια και νέους εργαζόµενους.
∆ιατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ 

σε εστίαση, µεταφορές, καφέ κ.ά.
Αναστολή ΦΠΑ 24% στην οικοδοµή 

για δύο χρόνια.

Φρενάρει την παροχολογία
ενόψει ΔΕΘ ο Μητσοτάκης 
Μέτρα, όχι αόριστες αναφορές με ορίζοντα 4ετίας, περιμένουν στη ΔΕΘ οι αγρότες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με τον κλοιό της ακρίβειας να σφίγγει δραµατι-
κά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, µετρη-
µένες παροχές, στη λογική του.. τόσο-όσο φαί-
νεται πως θα περιλαµβάνει το πακέτο εξαγγε-
λιών που επιχειρεί να «κλειδώσει» το κυβερνη-
τικό επιτελείο ενόψει της έκθεσης ορόσηµο για 
την οικονοµία, της ∆ΕΘ στις 10-11 Σεπτεµβρίου.

Μάλιστα, το τι θα περιέχει το «καλάθι» της 
∆ΕΗ θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµο, ενώ δεν εί-
ναι λίγες οι κοινωνικές οµάδες, όπως οι α-
γρότες-κτηνοτρόφοι, που περιµένουν να α-
κούσουν κάτι ουσιαστικό στο θέµα της µείω-
σης του κόστους παραγωγής και όχι αόριστες 
αναφορές για νοµοθετήµατα…που ήρθαν ή 
θα έρθουν µέσα στην επόµενη 4ετία. 

Αν ανέµενε κάτι στο πλαίσιο των κρατικών 
παροχών και επιδοτήσεων ο αγροτικός τοµέ-
ας, αυτό θα σχετιζόταν µε το κόστος της ενέρ-
γειας αλλά και των λιπασµάτων, αφού οι εξε-
λίξεις των τελευταίων 24ώρων προϊδεάζουν 
για µια απαιτητική καλλιεργητική περίοδο. Σ’ 
αυτούς τους τοµείς, λοιπόν, κρίνοντας από τις 
τελευταίες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού 
και σε συνάρτηση πάντα µε τη γραµµή Σταϊ-
κούρα περί αναλογικότητας ενισχύσεων και 
συµβολής στο ΑΕΠ, οι αγρότες δεν έχουν να 
περιµένουν και πολλά.

Βέβαια µε τις εκλογές να απέχουν το πολύ 
εννέα µήνες, τίποτα δεν µπορεί να αποκλει-
στεί. Από τις υπόλοιπες ρυθµίσεις που είναι 
βέβαιο ότι θα ανακοινωθούν εντός του Σε-
πτεµβρίου και ξεκινώντας από τις εξαγγελί-

ες Μητσοτάκη, αναµένεται να δροµολογηθεί:
Η υπόθεση της ενίσχυσης των κτηνοτρόφων 

για την αγορά ζωοτροφών. Πρόκειται για τα 90 
εκατ. ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων 
προέρχεται από το Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης της µεταβατικής ΚΑΠ, που θα κατα-
νεµηθούν βάσει ενός αλγόριθµου που συνυ-
πολογίζει πολλούς παράγοντες απέχοντας α-
πό τη λογική του τζίρου µε τον οποίο πληρώ-
θηκε το 2% τον περασµένο Απρίλιο. 

Στο πλαίσιο του νοµοθετικού προγραµµατι-
σµού της κυβέρνησης βρίσκεται ως γνωστόν 
και η ρύθµιση που αφορά στις αγροτικές συ-
ντάξεις. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, 
αναφέρεται πως προωθείται µια αύξηση του ο-
ρίου οφειλών προς τον ΕΦΚΑ - ΟΓΑ για την δι-
ευκόλυνση των αγροτών στην έκδοση σύντα-
ξης. Η εν λόγω ρύθµιση, λειτουργεί συµπλη-
ρωµατικά µε εκείνη που θέλει παραγραφή χρε-
ών δεκαετίας στον ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, η οποία είχε α-
νακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου.

Η παραχώρηση εκτάσεων σε κτηνοτρόφους 
ιδίως στα ορεινά (όπου υπάρχει και πλεόνα-
σµα εκτάσεων) και στα µικρά νησιά του Αιγαί-

ου. Πηγές από τη Βάθη, αναφέρουν ότι ετοιµά-
ζεται ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα τροπο-
ποιήσει το νόµο 4061/12 «∆ιαχείριση και προ-
στασία ακινήτων υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων». Ο σχεδιασµός δεν πε-
ριορίζεται στην παραχώρηση βοσκοτόπων για 
βοσκή αλλά θα δίνει την δυνατότητα επενδύσε-
ων στις εκτάσεις που θα διευκολύνουν την ανά-
πτυξη παραγωγικής δραστηριότητας.

Αν µη τι άλλο, ο πρωθυπουργός – παρότι έχει 
βρεθεί στη δίνη των αποκαλύψεων για της παρα-
κολουθήσεις - δεν θέλει να «τινάξει τη µπάνκα 
στον αέρα», προκειµένου να αλλάξει το κλίµα, 
όχι µόνο γιατί θα πρέπει να µείνουν εφεδρείες 
και για τους επόµενους µήνες και τον δύσκολο 
χειµώνα που έρχεται, αλλά γιατί µια άκρατη πο-
λιτική παροχών θα δώσει το λάθος µήνυµα στις 
αγορές, την ώρα που στόχος της χώρας είναι να 
επιστρέψει στην επενδυτική βαθµίδα εντός του 
2023. Κάτι που µε τη σειρά του είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό για το δηµόσιο χρέος.

Έχοντας επανειληµµένα τοποθετήσει χρο-
νικά τις εθνικές κάλπες στο τέλος της τετραετί-
ας και σχεδόν µία εβδοµάδα πριν από τη ∆ΕΘ, 
ο πρωθυπουργός άνοιξε την Πέµπτη από τις 
Σέρρες, ένα από το ισχυρά προπύργια της Ν∆ 
στον εκλογική χάρτη, τον επόµενο µεγάλο κύ-
κλο των περιοδειών του στη λογική αναθέρ-
µανσης των σχέσεων µε την παραδοσιακή βά-
ση του κόµµατος. Ο περιοδείες, µάλιστα θα ε-
νταθούν αµέσως µετά την άνοδο του κ. Μητσο-
τάκη στη ∆ιεθνή Έκθεση, όπως και οι στοχευ-
µένες κινήσεις στήριξης µε το πρώτο κύµα ανα-
κοινώσεων να έρχεται στις 10 Σεπτεµβρίου στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Λιπάσµατα
Αν περίµενε κάτι από κρατικές 

παροχές και επιδοτήσεις ο αγροτι-
κός τοµέας, αυτό θα σχετιζόταν 

µε το κόστος της ενέργειας 
αλλά και των λιπασµάτων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από τις Σέρρες.
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Το σχέδιο για τη θέσπιση πλαφόν στις τιµές της 
ενέργειας στις 14 Σεπτεµβρίου πρόκειται να 
περιγράψει η πρόεδρος της Κοµισιόν, Ούρσουλα 
Φον ντερ Λάιεν. Λίγες ηµέρες νωρίτερα, 
προγραµµατίζεται η έκτακτη σύνοδος των 
υπουργών Ενέργειας της ΕΕ θα γίνει στις 9 
Σεπτεµβρίου. Εκεί θα εξεταστούν οι προτάσεις 
ή παρεµβάσεις για να αποτραπούν δυσλειτουργίες 
στην αγορά. Ένα από τα κυρίαρχα σενάρια που 
εξετάζονται θέλει την επιβολή πλαφόν στην τιµή 
του φυσικού αερίου που προορίζεται για 

ηλεκτροπαραγωγή κατά το πρότυπο που 
εφαρµόζεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. 
Η λύση αυτή συνοδεύεται µε αποζηµίωση των 
ηλεκτροπαραγωγών για τη διαφορά του πλαφόν 
από την πραγµατική τιµή του φυσικού αερίου. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα έπρεπε να συνοδευτεί 
και από την επιβολή ενιαίου πλαφόν στην τιµή 
αποζηµίωσης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
που θα προκύπτει από το µέσο όρο του κόστους 
των µονάδων, µε επιδότηση εκείνων που έχουν 
υψηλότερο κόστος από το µέσο όρο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πλάνο των Πολωνών που θα διευ-
κολύνει την υπόθεση εξασφάλισης 
αξιόλογου όγκου φυσικού αερίου 
για τα εργοστάσια παραγωγής λι-
πασµάτων της Ευρώπης αναµένε-
ται ότι θα αξιολογήσουν οι υπουρ-
γοί γεωργίας της Ε.Ε στην επερχό-
µενη συνάντηση τους στην Πρά-
γα. Στο πλαίσιο της Άτυπης συνε-
δρίασης που θα γίνει από τις 14 έ-
ως τις 16 Σεπτεµβρίου στην πρω-
τεύουσα της Τσεχίας, πέρα από τις 
καθιερωµένες ξεναγήσεις σε πρό-
τυπες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
θα µπουν οι βάσεις της θεσµικής 
συζήτησης που θα ακολουθήσει 
στις 26 του µήνα στις Βρυξέλλες, 
στην επίσηµη συνάντηση, µε αιχ-
µή τη διασφάλιση της ικανότητας 
του µπλοκ στο πεδίο της αγροτι-
κής παραγωγής. 

Ήδη οι ανησυχίες για τις προ-
οπτικές της επόµενης καλλιεργη-
τικής περιόδου που εγκαινιάζεται 
µε τις φθινοπωρινές σπορές έχουν 
φουντώσει, ενώ το ελλειµµατικό το-
νάζ στις καλλιέργειες δηµητριακών 
και καλαµποκιού έχουν διαταράξει 
σηµαντικά τα δεδοµένα της εσωτε-
ρικής αγοράς του µπλοκ. 

Την κατάσταση δυσχεραίνει η 
τελευταία εξέλιξη της ενεργειακής 
κρίσης, που φέρνει σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις αναλυτών στο 50% τη 
δυναµική παραγωγής αζώτου και 
κατ’ επέκταση λιπασµάτων εντός 
της ΕΕ, κάτι για το οποίο θα χρεια-
στεί πλέον µια πολιτική παρέµβα-
ση από τις Βρυξέλλες, αφού η πι-
θανότητα ελλείψεων στην αγορά 
λιπασµάτων στερεώνει σε πήλινα 
πόδια την προοπτική της σοδειάς 
του 2023, σε µια περίοδο πληθω-

ρισµού και οριακής ανεπάρκειας 
τροφίµων. 

Τον σχεδιασµό της Πολωνίας για 
αγορά φυσικού αερίου σε επίπεδα 
τιµών χαµηλότερα από αυτά που ε-
πιτρέπουν οι διακυµάνσεις στα χρη-
µατιστήρια ενέργειας διέρρευσε 
στον ευρωπαϊκό Τύπο ο υπουργός 
γεωργίας της χώρας, Χένρικ Κοβάλ-
τσικ, ο οποίος ανέφερε πως υπάρ-
χουν και άλλες ιδέες στο τραπέζι, 
ενώ αρκετοί από τους οµολόγους 
του στο µπλοκ συµφωνούν µε τον 
βασικό άξονα του πλάνου. 

Από την πλευρά της η Κοµισιόν, 
έχει προτείνει µια προσωρινή άρ-
ση δασµών σε βασικές πρώτες ύ-
λες που αξιοποιούνται από τη βι-
οµηχανία παραγωγής αζωτούχων 
λιπασµάτων, κάτι που επίσης προ-
γραµµατίζεται να συζητηθεί και να 

επικυρωθεί εντός του Σεπτεµβρί-
ου από τους υπουργούς Γεωργίας 
των κρατών µελών. Πάντως, το συ-
γκεκριµένο πλάνο ήταν ενταγµέ-
νο στην ατζέντα των διαβουλεύσε-
ων που απασχόλησε και στις προ-
ηγούµενες συναντήσεις, τον Ιού-
νιο και τον Ιούλιο, κάτι που σηµαί-
νει ότι η όποια ελάφρυνση µπορεί 
να προκύψει από την άρση των δα-
σµών τόσο για τις βιοµηχανίες όσο 
και -κατ΄επέκταση- για τους αγρό-
τες, να είναι ζυγισµένη στην προη-
γούµενη συνθήκη που επικρατού-
σε στην αγορά λιπασµάτων. 

Έκτακτη σύνοδος των υπουργών 
Ενέργειας 

Στο µεταξύ, έκτακτη σύνοδο του 
Συµβουλίου Ενέργειας της ΕΕ το 
συντοµότερο δυνατό προγραµµα-

τίζει η Τσεχική ∆ηµοκρατία, προε-
δρεύουσα χώρα της Ένωσης αυτό 
το εξάµηνο, προκειµένου να αντι-
µετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
η εκτίναξη των τιµών της ενέργει-
ας, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Βι-
οµηχανίας Γιόζεφ Σικέλα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δήλωσε πρόσφατα 
ότι «αξιολογεί επειγόντως τις δια-
φορετικές δυνατότητες εισαγωγής 
ανώτατων τιµών για το φυσικό α-
έριο», χωρίς να διευκρινίσει ποια 
µορφή θα έχει ένα πλαφόν. Η Ευ-
ρώπη αντιµετωπίζει τεράστιες αυξή-
σεις στους λογαριασµούς ενέργει-
ας λόγω της εκτόξευσης των τιµών 
του φυσικού αερίου, ενώ ο πόλεµος 
στην Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές 
κυρώσεις στη Ρωσία εντείνουν τις 
ανησυχίες για την ασφάλεια του ε-
φοδιασµού µε φυσικό αέριο.

Παράκαμψη 
για... άζωτο

στα συμβούλια
Φθηνό φυσικό αέριο 

για τα εργοστάσια 
παραγωγής 

λιπασμάτων και 
άρση δασμών σε 

κρίσιμες πρώτες ύλες 
θα απασχολήσουν 

στα συμβούλια των 
υπουργών της ΕΕ 

τον Σεπτέμβριο

Πλαφόν στις τιµές
ενέργειας φέρνει 

η Κοµισιόν στις 
14 Σεπτεµβρίου 

Πράγα
Στο πλαίσιο της Άτυπης 
Συνόδου γεωργίας στις 
14-16 Σεπτεµβρίου στην 
πρωτεύουσα της Τσεχίας, 
θα  µπουν οι βάσεις της 
θεσµικής συζήτησης ενόψει 
της τακτικής συνεδρίασης 
στις 26 το µήνα για την 
διασφάλιση της 
παραγωγικής ικανότητας 
του µπλοκ.

Παρέμβαση
Η πιθανότητα ελλείψεων 
στην αγορά λιπασµάτων 
εγείρει την ανάγκη πολιτικής 
παρέµβασης από τις 
Βρυξέλλες για να µην 
απειληθεί η σοδειά του 
2023, σε µία περιόδο 
πληθωρισµού και οριακής 
ανεπάρκειας τροφίµων.

Κοβάλτσικ
Το σχεδιασµό της Πολωνίας 
για αγορά φυσικού αερίου 
σε επίπεδα τιµών 
χαµηλότερα από αυτά που 
επιτρέπουν οι διακυµάνσεις 
στα χρηµατιστήρια 
ενέργειας διέρρευσε ο 
υπουργός Γεωργίας της 
χώρας, Χένρικ Κοβάλτσικ.
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ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΠΡΩΗΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ, 
έγραψε την Ιστορία του 
κόσµου και άλλαξε τη ζωή 
µου ριζικά. Έδειξε πώς 
ένας πολιτικός µπορεί να 
αλλάξει τον κόσµο προς το 
καλύτερο. Χωρίς το 
θάρρος του, η ειρηνική 
εξέγερση στη Λαοκρατική 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας 
δεν θα ήταν δυνατή».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΛΜΑΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Έχω κακοποιηθεί από 
τον Τύπο, σε βαθµό 
κακουργήµατος. Μου είχαν 
ζητήσει παλιά να πάω σε 
ένα µεσηµεριανό και είπα 
ότι δεν θέλω. Την άλλη 
µέρα αυτή η εκποµπή είχε 
δηµιουργήσει µια ψεύτικη 
ιστορία ότι το προηγούµενο 
βράδυ σε κάποιο µπαρ 
χαστούκισα µια γυναίκα».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«H Ρωσία εκβιάζει, µειώνει 
τις ροές φυσικού αερίου 
προς την Ευρώπη, κάθε 
ανακοίνωση της Gazprom 
ότι κλείνει τις στρόφιγγες 
εκτινάσσει τις τιµές στα 
διεθνή χρηµατιστήρια. 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
εδώ και επτά µήνες ζητά 
να τεθεί ένα πλαφόν στις 
τιµές του φυσικού αερίου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΦΕΤΑ Ή ΠΕΚΟΡΙΝΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ραδίκια
«Πριν καλλιεργήσετε φροντίστε 
να µαζέψετε τα ραδίκια! Με την 
πείνα που έρχεται θα είναι 
τέλειος µεζές!», σχολιάζουν 
αναγνώστες αναφορικά µε την 
έγκαιρη προµήθεια λιπασµάτων 
σε σχέση µε το timing για πιο 
χαµηλές τιµές. Η αβεβαιότητα 
των παραγωγών βρίσκεται 
στο κόκκινο και ουδείς από 
το κυβερνητικό επιτελείο µιλάει 
επί της ουσίας για λύσεις.

Επιλεκτικά
Αµπελουργοί, βιοκαλλιεργητές, 
Ο.Π. οπωροκηπευτικών που 
είναι ενταγµένοι σε δράσεις 
φιλοπεριβαλλοντικές θα 
πάρουν κάτι από τα 26 εκατ. 
του αποθεµατικού κρίσης. 
Οι υπόλοιποι, που παράγουν 
-όπως λέει η ΚΕΟΣΟΕ- 
τη συντριπτική ποσότητα 
της ελληνικής οινοπαραγωγής, 
αποκλείονται λόγω επιλεκτικής 
πολιτικής…

Σαρδηνία
Είχαµε τα φορτηγά από 
τη Βαλκανική που 
πηγαινοέρχονταν µε γάλα, 
τώρα έχουµε και από τη 
Σαρδηνία όπως λένε κάποια 
πουλάκια. Εξέλιξη, που 
αν επιβεβαιωθεί και δεν 
αντιµετωπιστεί θα υπονοµεύσει 
εκ νέου την ΠΟΠ ναυαρχίδα 
Φέτα. Ακούει κανείς; Οι 
καταγγελίες έχουν περιέλθει 
εις γνώση θεσµικών οργάνων…

Το επίδοµα ∆ΙΑΣ για το αγροτικό πετρέλαιο 
σε στέλνει στον Όλυµπο

«Το επίδοµα ∆ΙΑΣ είναι να πας διακοπές στον Όλυµπο, να βρεις την 
Πυθία που είναι η νέα σύντροφος του ∆ία και να τη ρωτήσεις ποιο 
είναι το µέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας». Ένα 
από τα δεκάδες σχόλια άµα της ανακοίνωσης για την πίστωση του 
ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες. Πλήθος οι αντιδράσεις καθώς το πο-
σό δεν καλύπτει ούτε στο 5% την πραγµατική δαπάνη για καύσιµα 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ενώ µοιράστηκε βάσει ΟΣ∆Ε σε κα-
τόχους αγροτικών εκτάσεων (µισακά). Πολλοί έµειναν απλήρωτοι 
επειδή δεν είχαν ενηµερωµένο ΙΒΑΝ στην ΑΑ∆Ε. Τουρλουµπούκι!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η ζηµιά από την 
ξηρασία στην Ιβηρική 
και η προβληµατική 
επερχόµενη παραγωγή 
της Ιταλίας ανατρέπει 
τα δεδοµένα τιµών 
για το ελαιόλαδο και 
φέρνει σε πλεονεκτική 
θέση το ντόπιο. Βέβαια 
ανησυχίες λόγω δάκου  
και γλοιοσπόριου.

Αλήθεια, προς τι 
τόση κωλυσιεργία 
(τουλάχιστον 1,5 
χρόνος) για την 
ΚΥΑ µε το εθνικό 
πλαίσιο για τα τα 
λιπάσµατα; Έξαλλοι 
οι εκπρόσωποι της 
αγοράς, που µιλούν 
για εµπαιγµό, παρά 
τις διαβεβαιώσεις 
της πλατείας Βάθη.

Υβρίδια
Στο δρόµο προς τη ∆ΕΘ, 

και οι προσδοκίες του 
αγροτικού κόσµου για κάτι τις 
από τις παροχές που είθισται 
να εξαγγέλλει ο εκάστοτε 
πρωθυπουργός, δείχνουν 
να ξεφουσκώνουν. 

Σ’ αυτό, εξάλλου, φαίνεται 
να βοηθούν και οι συνεχείς 
αναφορές από τα πάσης 
φύσεως δελτία για ένα βαρύ 
χειµώνα, µε ακρίβεια, 
πληθωρισµό, κρύο, σκοτάδι 
και αγωνία…

Τώρα, πάλι πως κάποιοι 
θυµήθηκαν την εξαγγελία 
Βεσυρόπουλου για κορωνο-
ενίσχυση στο βαµβάκι; Να ‘ταν 
η µόνη που δεν εκπληρώθηκε. 
Κατά τα λοιπά, το κλίµα για 
κάποιους είναι ήδη…θερµό, 
εξ ου και οι προετοιµασίες 
για εκδηλώσεις διαµαρτυρίας 
στα εγκαίνια της έκθεσης.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«’Εχω βάλει έναν στόχο να 
βρεθώ στο Τop-3 µέχρι το 
τέλος της χρονιάς, δηλαδή 
να µπω στην τριάδα. Κάτι το 
οποίο νοµίζω είναι εφικτό, 
µε λίγο παραπάνω διάθεση, 
καθηµερινή δουλειά στο 
γήπεδο, δεν αποκλείεται 
καθόλου. Νοµίζω είναι ένας 
στόχος ο οποίος µπορεί 
να κατακτηθεί φέτος».

Κάτι πρέπει 
να κάνουµε και 
για τα βουβάλια 
της Κερκίνης!

Όσο και να το πάλεψαν, η ουσία είναι 
µία. Ο αγροτικός κόσµος για άλλη µια φορά 
απογοητεύτηκε. Από τον περασµένο Ιούλιο 
έλεγαν θα πληρωθεί το πετρέλαιο και τελικά 
στο έβγα του Αυγούστου µπήκαν κάποια 
λεφτά, ο θεός να τα κάνει! ∆εν φτάνουν 
ούτε το 5% της δαπάνης κάθε 
εκµετάλλευσης για καύσιµα. Το θέµα, όµως 
δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και αυτοί που δεν 
πληρώθηκαν επειδή δεν είχαν ενηµερωµένο 
IBAN στην ΑΑ∆Ε, χωρίς να τους είχε 
ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Τώρα, σου λέει, εκ των υστέρων, δίνεται 
περιθώριο στοςυ αγρτότες µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου να ενηµερώσουν για το IBAN 
την ΑΑ∆Ε και µέχρι τις 30 Οκτωβρίου να 
τακτοποιήσουν την εγγραφή τους στο 
Μητρώο Αγροτών. Ας έλεγαν από την αρχή 
δεν προλαβαίνουµε, να γίνουν πρώτα σωστά 
τα πράγµατα, και να µπουν τα λεφτά σε 
όλους έστω και λίγο αργότερα. Άλλωστε, 
µια τρύπα στο νερό πέτυχαν. 

Έρχεται εν τω µεταξύ ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Πληρωµών να διαβεβαιώσει τον 
βουλευτή Λάρισας Κέλλα ότι µέχρι τα µέσα 
Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποιηθεί όλες 
οι εκκρεµότητες από διοικητικές πράξεις και 
διασταυρωτικούς ελέγχους για όσα αφορούν 
την περσινή χρονιά. Λες και θα γινόταν 
αλλιώς; Λες και δεν είναι υποχρεωµένοι, 
πριν µπει το τσεκ, να βγάλουν την τελευταία 
εκκαθάριση; Λες και δεν το έχει γράψει 
η Agrenda εδώ και τόσο καιρό;

«Σύµφωνα µε τον ν.3852/2010 (Α’ 87), 
η ευθύνη της εφαρµογής του προγράµµατος 
δακοκτονίας ανήκει στις ∆ΑΟΚ των 
Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας». Σαφές, λέει 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε 
απάντησή του στη Βουλή. Τον «τάπωσε» 
δηλαδή τον βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη 
Κεγκέρογλου. Λες και το πρόβληµα µε τις 
εξάρσεις των δακοσυλλήψεων σε πολλές 
περιοχές της Κρήτης είναι ποιος φταίει! 
Για το τι θα κάνουν οι παραγωγοί από δω 
και στο εξής και ποιες οι συνέπειες στην 
επερχόµενη σοδειά, ούτε κουβέντα.

Βρήκαν, πάντως, µια καλή ιδέα, να 
αξιοποιήσουν παλιά στρατόπεδα σε 
αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας για να 
στήσουν εκεί οικίσκους διαµονής εργατών 
γης. Και µάλιστα, σου λέει, θα γίνει µέσω 
της εκµίσθωσής τους από συνεταιριστικές 
οργανώσεις έναντι χαµηλού µισθώµατος. 
Μοιάζει µε ευκαιρία, αφού υπάρχουν 
διαθέσιµοι πόροι µέσω αναπτυξιακών 
προγραµµάτων. Άντε να δούµε!

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο καλοκαίρι, ηµερολογιακά τουλάχι-
στον, τελείωσε και µαζί τελειώνει και η 
όποια χαλαρή στάση των πολιτών και 
εν προκειµένω των αγροτών, απένα-

ντι στα πολλά και κρίσιµα ζητήµατα που διαχει-
ρίζεται η κυβέρνηση µε άµεσο πολλές φορές α-
ντίκτυπο στη δραστηριότητά τους, αλλά και στην 
ίδια τη ζωή τους. Άλλωστε, ο χειµώνας που έρχε-
ται, κατά κοινή οµολογία, προβλέπεται δύσκο-
λος οικονοµικά, οπότε και οι όποιες επιλογές, 
θα πρέπει να είναι καλά µετρηµένες.

Ούτε λέξη για τα σοβαρά
ΒΕΒΑΙΩΣ, οι προεκλογικές αγωνίες από τις ο-
ποίες διακατέχονται σ’ αυτή τη φάση οι κυβερνη-
τικές προτεραιότητες δεν αφήνουν πολλά περι-
θώρια για γενναίες αποφάσεις. Ειδικά όταν πρό-
κειται για στρατηγικής σηµασίας θέµατα, όπως 
είναι η κατοχή της αγροτικής γης και η διευκό-
λυνση λύσεων ώστε να περάσει στα χέ-
ρια των καλλιεργητών, η ουσιαστι-
κή ενίσχυση της θέσης των α-

γροτικών συνεταιρισµών, ο έλεγχος µεταποιη-
τών και µεσαζόντων και η ενίσχυση της υπερα-
ξίας που φθάνει στους παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων, ο περιορισµός της διαρροής κοινο-
τικών πόρων που προορίζονται για αγρότες και 
καταλήγουν σε άλλες κατευθύνσεις. 

Παιδιά απ’ τη Σαμαρίνα  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δεν έχει τέλος η λίστα µε τα µεγά-
λα και σοβαρά αγροτικά ζητήµατα, µε τα οποία 
ούτε κατά διάνοια δεν θέλησε να ασχοληθεί η 
σηµερινή κυβέρνηση, όπως και πολλές βέβαια 
από τις προηγούµενες. Όπως δεν προσπάθησε 
να δώσει προτεραιότητα, εποµένως και ανάλο-
γη ώθηση, σε κάποιες καλλιέργειες ή τελοσπά-
ντων σε κάποιον ειδικότερο κλάδο της αγροτι-
κής παραγωγής. Κάτι που ψελλίζουν κατά και-
ρούς για τον κλάδο της κτηνοτροφίας, µάλλον 
είναι κι αυτό προς άγραν ψήφων. Γιατί, µέχρι 

στιγµής, ακόµα και τα βοσκοτόπια, συνεχίζουν 
να τα λυµαίνονται οι αστοί. 

Κάτι ξέρει ο Luis Planas 
ΤΟ ΕΓΡΑΦΑ και πρόσφατα. Οι Ισπανοί π.χ. α-
ποφάσισαν να στηρίξουν το ελαιόλαδο και το 
στήριξαν. Έγιναν παγκόσµια δύναµη. Αποφά-
σισαν να δουλέψουν µε τα κηπευτικά και καθο-
ρίζουν τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Τώρα τελευταία, έχουν εστιάσει στο κρασί και 
δεν έχω καµιά αµφιβολία ότι σε λίγα χρόνια θα 
τρίβουµε τα µάτια µας µε τα επιτεύγµατά τους. 
Μπορεί να µου πει κάποιος ένα ανάλογο παρά-
δειγµα από την ελληνική γεωργία; Το ελαιόλα-
δο κοντεύουµε να το βουλιάξουµε, στο βαµβά-
κι έχουµε µείνει οι τελευταίοι των ευρωπαίων, 
στο σκληρό πάµε µε βήµα σηµειωτόν, στο αιγο-
πρόβειο γάλα γίναµε ελλειµµατικοί. 

 Εμείς, για τρία σπίτια
ΚΑΤΙ ΠΗΓΕ να γίνει πριν από 

λίγα χρόνια στο κρασί. Σίγου-
ρα έχει προχωρήσει καλύ-
τερα από άλλους κλάδους. 
Όµως κι εδώ, τα τελευταία 
χρόνια βαδίζουµε χωρίς 
πυξίδα. Κάτι µαθαίνω για 
µια καινούργια ταξινόµη-
ση στις οινοποποιήσιµες 
ποικιλίες, η οποία έχει τε-
θεί υπόψιν των αρµοδίων. 
Ο κολλητός, του κολλη-
τού, ώ κολλητέ! Αλήθεια, 
ποιος κυβερνάει αυτόν τον 

κλάδο; Κάποτε υπήρχε τουλάχιστον µια Σταυ-
ρούλα Κουράκου και ένας Γιάννης Μπουτάρης. 
Σήµερα; Ένας κλάδος, χάρισµα, σε τρία σπίτια!  

Μαρία Πενταγιώτισσα  
ΩΡΑΙΑ, φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια χίλια 
οινοποιεία. Όπως είχαν γίνει κάποτε δύο χιλιά-
δες ελαιοτριβεία. Μπορεί να καθορίσει την ανα-
πτυξιακή πορεία ενός κλάδου από µόνη της η ι-
διωτική πρωτοβουλία; Στο τέλος ο ένας θα φάει 
τον άλλον. Εδώ χρειάζεται η συντεταγµένη Πο-
λιτεία. Να βάλει κανόνες στο παιχνίδι. Να ξυ-
πνήσει τους αµπελοκαλλιεργητές. Να εντοπίσει 
και να αναδείξει το δυναµικό των ποικιλιών. Να 
µην χάνεται ο καθένας στα δικά του ψευτο-πει-
ράµατα. Αυτό όµως προϋποθέτει ισχυρή δηµό-
σια διοίκηση και υπουργούς µε εκτόπισµα. Που 
δεν σέρνονται πίσω από την ποδιά του κάθε οι-
νοποιού. Όσο πετυχηµένος κι αν είναι! 

∆εν θα µείνει τίποτα όρθιο
Το ελαιόλαδο κοντεύουµε να το 

βουλιάξουµε, στο βαµβάκι έχουµε 
µείνει οι τελευταίοι των ευρωπαίων, στο 

σκληρό πάµε µε βήµα σηµειωτόν, στο 
αιγοπρόβειο γάλα γίναµε ελλειµµατικοί

H 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία στο-
χεύει να µειώσει τις εκποµπές αερί-
ων του θερµοκηπίου της Ευρώπης 
στο µηδέν µέχρι το 2050, κυρίως µέ-

σω της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπο-
µπές του ενεργειακού τοµέα. Όµως, ενώ η Ευ-
ρώπη θέλει να είναι παγκόσµια ηγέτιδα στον 
αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής, το ερώ-
τηµα είναι αν µπορεί να πετύχει τον στόχο της 
και µε ποιο κόστος. Το έργο είναι τεράστιο και 
τα εµπόδια τροµακτικά. Η κρίση της Covid-19 
έδειξε την κλίµακα των αλλαγών που απαιτού-
νται για τη µαζική µείωση της χρήσης άνθρα-
κα. Οι καταναλωτές και οι πολιτικοί θέλουν 
να αποφύγουν ένα τέτοιο σοκ µε τη σταδιακή 
παροχή σταθερών προµηθειών φθηνής, πρά-
σινης ενέργειας. Η σωστή πολιτική προσέγγι-
ση και η τεχνολογική πρόοδος θα κάνουν τον 
στόχο εφικτό, αλλά χρειάζονται συµβιβασµοί.

Επειδή ο άνθρακας πρέπει να φορολογείται 
επαρκώς ώστε να λαµβάνεται υπόψη η κλιµατι-
κή επίδρασή του, η τιµή των εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα πρέπει να αυξηθεί, γεγονός 
που θα κάνει την ηλεκτρική ενέργεια πιο ακρι-
βή. Αυτός, µαζί µε την αύξηση των τιµών του 
φυσικού αερίου, είναι ο λόγος για τον οποίο 
οι Ευρωπαίοι βλέπουν άνοδο στις τιµές χον-

δρικής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η Ευρώ-
πη πρέπει να εισά-
γει το µεγαλύτερο 
µέρος του φυσικού 
αερίου που χρειάζε-
ται. Αλλά για να εγ-
γυηθεί έναν ασφα-
λή εφοδιασµό, τίθε-
ται στο έλεος Ρωσί-

ας και Αλγερίας, που τείνουν να χρησιµοποι-
ούν γεωπολιτικά τους πόρους φυσικού αερίου 
τους εναντίον της Ουκρανίας και του Μαρόκου.

Εάν η Ευρώπη θέλει να απελευθερώσει την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής από την 
πολιτική της ενεργειακής ασφάλειας, πρέπει 
πρώτα να επιτύχει ένα ισορροπηµένο ενεργει-
ακό µείγµα σε µια ολοκληρωµένη αγορά. Αυ-
τό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να αγνοήσει πιθα-
νή συµβολή πυρηνικής τεχνολογίας. Επιπλέον, 
είναι απαραίτητη µια ενοποιηµένη ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική για την προµήθεια και α-
ποθήκευση φυσικού αερίου, όπως και οι επεν-
δύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Αλλά η ΕΕ δεν µπορεί να είναι αφελής. Αν 
οι µειώσεις των εκποµπών της Ευρώπης αντι-
σταθµιστούν σε άλλα µέρη του κόσµου, δεν 
θα έχει σηµειωθεί πρόοδος και η Ευρώπη θα 
καταλήξει λιγότερο ανταγωνιστική. Η ΕΕ έχει 
τη φήµη ότι ενεργεί µόνο όταν βρίσκεται στο 
χείλος της καταστροφής. Ο χειµώνας έρχεται.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ IESE 

BUSINESS SCHOOL

Ο χειμώνας 
έρχεται 

ΤOY  ΞΑΒΙΕ ΒΙΒΕΣ*
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Άνοδο της τιµής τουλάχιστον στο 1,80 
ευρώ το κιλό στο πρόβειο γάλα, για 
τη νέα γαλακτική περίοδο, εντατικο-
ποίηση ελέγχων στις εισαγωγές α’ ύ-
λης για περιφρούρηση της φέτας και 
των άλλων ΠΟΠ προϊόντων, άµεση 
χορήγηση της υπεσχηµένης κρατι-
κής στήριξης, ώστε να γίνουν έγκαι-
ρα αγορές ζωοτροφών και να µη κα-
ταστεί «δώρο - άδωρο», αλλά και ευ-
ρύτερες παρεµβάσεις µείωσης του κό-
στους παραγωγής, θέτουν ως προϋ-
πόθεση βιωσιµότητας των εκτροφών 
τους οι κτηνοτρόφοι.

Το πλαίσιο τέθηκε σε διευρυµένη 
συνέλευση, που πραγµατοποιήθηκε 
την προηγούµενη Τρίτη 30 Αυγού-
στου στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, για 
τα προβλήµατα και τις προοπτικές του 
κλάδου, έπειτα από πρόσκληση του 
τοπικού Συλλόγου Αιγοπροβατοτρό-
φων, µε συµµετοχή παραγωγών και 
εκπροσώπων τους από τη Θεσσαλονί-
κη, τη Χαλκιδική, το Κιλκίς, τις Σέρρες, 
την Ηµαθία και τη ∆υτική Θεσσαλία.

Οι τσιφλικάδες από το σπίτι και οι 
αχυρώνες στην… Τσιµισκή

Το µεγάλο σκάνδαλο των βοσκο-
τόπων ανέδειξε ο κτηνοτρόφος, Γιάν-
νης Τυχάλας, ο οποίος ανέφερε πως 
«παράγω 250 τόνους γάλα και παίρ-
νω δικαιώµατα 1.200 ευρώ, ενώ την 
ίδια στιγµή άλλοι χωρίς να παράγουν 
γίνονται τσιφλικάδες από το σπίτι και 
παίρνουν τεράστιες επιδοτήσεις» και 
ζήτησε να πάψουν να ενεργοποιού-
νται δικαιώµατα χωρίς ζωικό κεφά-
λαιο. Ο ίδιος άφησε αιχµές για επι-

στήµονες που παίρνουν πολλά χρή-
µατα από προγράµµατα έρευνας, αλ-
λά τα πέντε κέντρα γενετικής βελτίω-
σης που διαθέτει η χώρα στην ουσία 
υπολειτουργούν, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως «για να µπορέσω να βελ-
τιώσω το κοπάδι αναγκάζοµαι να δώ-
σω 12.000 ευρώ για να φέρω κριάρια 
από τη Γαλλία. Γιατί θα πρέπει να ε-
πωµιστώ αυτό το κόστος;». 

Καταπέλτης ήταν και για το µπάχαλο 
που επικρατεί µε τις άδειες λειτουργί-
ας των εκτροφών, σηµειώνοντας πως 
«µια αποθήκη για χόρτα να θέλεις να 
κάνεις και σε αντιµετωπίζουν λες και 
έχεις µαγαζί στην Τσιµισκή, στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης».

Μικρής διάρκειας συµβόλαια
Κυρίαρχο θέµα στη συζήτηση που 

κράτησε για περισσότερες από τρεις 
ώρες, όµως, αποτέλεσε η διαπραγµά-
τευση µε τις γαλακτοβιοµηχανίες για 
τον προσδιορισµό της τιµής στο πρό-
βειο γάλα, που θα ισχύσει στη νέα γα-

λακτική περίοδο, µε τους παραγωγούς 
να επισηµαίνουν πως µε τη µεγάλη 
αύξηση που έχει πάρει το κόστος πα-
ραγωγής είναι ζήτηµα επιβίωσης για 
τον κλάδο το τί αποτέλεσµα θα έχει 
το εν εξελίξει παζάρι.

Στην παρέµβασή του ο πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Αγελαδοτρόφων 
– Προβατοτρόφων ∆υτικης Θεσσαλί-
ας, Γιώργος Βαϊόπουλος, εκτίµησε ό-
τι για να έχει µέλλον η κτηνοτροφία 
θα πρέπει να πιάσει το γάλα τα 1,80 
ευρώ το κιλό, αλλά έσπευσε να ση-
µειώσει πως «δεν πρέπει να πάµε σε 
ετήσια συµβόλαια αλλά σε ευέλικτα 
µικρής διάρκειας για να δούµε πως 
πάει και η αγορά και να µην την πά-
θουµε όπως πέρυσι. ∆ιότι στην αρχή 
τα 1,20-1,30 ευρώ το κιλό µας φάνη-
καν καλή τιµή, αλλά στη συνέχεια δι-
απιστώσαµε ότι το κόστος ενέργειας 
και των ζωοτροφών εκτοξεύτηκε, µε 
συνέπεια να είµαστε σε χειρότερη θέ-
ση από όταν πουλούσαµε το πρόβειο 
γάλα µε 1 ευρώ».

Μικρής διάρκειας συμβόλαια 
και 1,80 ευρώ πρόβειο γίνεται;   
Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης για ζωοτροφές πριν είναι αργά ανέδειξαν οι κτηνοτρόφοι

Κόστος στο 1,65
Βάση διαπραγµάτευ-

σης τα 1,80 ευρώ 
στο πρόβειο «διότι το 
κόστος παραγωγής 

έχει φθάσει στο 1,65 
ευρώ το κιλό», έθεσε 
και ο Θωµάς Καρυ-

πίδης, πρόεδρος του 
Αγροκτηνοτροφικού 
Συλλόγου Παιονίας 

Κιλκίς

Με σφραγίδα 
Tα ΠΟΠ τυροκο-
µικά προϊόντα να 
παρασκευάζονται 
σε συγκεκριµένα 

εργοστάσια και να 
βγαίνουν στην αγορά 
µε σφραγίδα, όπως 

στην Ιταλία, τη Γαλλία 
και την Ισπανία

Άµεση χορήγηση
της στήριξης, αλλιώς
θα είναι «δώρο -
άδωρο»
Την κυβέρνηση να σπεύσει να 
δώσει εντός Σεπτεµβρίου τα 
90 εκατ. ευρώ, που έχει 
υποσχεθεί για τους 
κτηνοτρόφους, γιατί σε άλλη 
περίπτωση θα είναι δώρο – 
άδωρο, κάλεσε παράλληλα ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
Γιώργος Βαϊόπουλος. Άφησε 
επίσης αιχµές και για την 
επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης πετρελαίου, 
λέγοντας πως τα 0,60 ευρώ 
ανά προβατίνα, δεν φτάνουν 
ούτε για ένα ρεζερβουάρ 
καυσίµων στο τρακτέρ. 
«Μέχρι τον Οκτώβριο εάν ο 
Έλληνας κτηνοτρόφος δεν 
έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 
το 35% των αναγκών του σε 
ζωοτροφές, θα οδηγηθεί σε 
σφαγή το 35% - 40% των 
ζώων του για να µπορέσει να 
συντηρήσει το υπόλοιπο 
κοπάδι», είπε χαρακτηριστικά 
και ζήτησε να υιοθετηθεί το 
ισπανικό µοντέλο, µε τη 
χορήγηση 15-20 ευρώ ανά 
κεφάλι στα πρόβατα και 200 
ευρώ για τις παραγωγικές 
αγελάδες. Στήριξη της 
κτηνοτροφίας για να µπουν και 
νέοι στο επάγγελµα ζήτησε κι ο 
πρόεδρος συλλόγου 
αιγοπροβατοτρόφων Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης, ∆ηµήτρης 
Στραζέµης. Μεταξύ άλλων, 
πρότεινε το διπλασιασµό της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης. Ο 
παριστάµενος διευθυντής του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Στράτος 
Νικολάου, αν και παραδέχθηκε 
πως «θα µπορούσε να γίνει 
καλύτερος έλεγχος καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου», 
ξεκαθάρισε πως «υπάρχει 
έλεγχος στην αγορά, δεν είναι 
δεν είναι ξέφραγο αµπέλι», 
ενώ δεν παρέλειψε να 
σηµειώσει πως «στη φέτα 
βγάλαµε τα µάτια µας µόνοι 
µας».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Η 13η Γιορτή 
Πατάτας Νάξου 
έως 4 Σεπτεµβρίου
Μετά από δύο χρόνια απουσίας, επιστρέφει η 
µεγάλη γιορτή της Πατάτας Νάξου από 2-4 
Σεπτεµβρίου. Παραδοσιακά τα τεράστια καζάνια 
της Ένωσης Αγροτικων Συνεταιρισµών Νάξου 
θα ανάψουν και θα σερβίρουν την διάσηµη 
φρεσκοτηγανισµένη πατάτα. Το παραδοσιακό 
γλέντι το Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου (21:00) στην 
Αγία Άννα. Παράλληλα διοργανώνεται το Food 
Experience Patata Naxos.

Ανοιχτές Πόρτες 
στη Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
9-11 Σεπτεµβρίου 
Η Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. περιµένει τους αγρότες σε µια 
εκδήλωση που έχει καταστεί θεσµός τόσο για την 
εταιρεία αλλά και για όλο τον αγροτικό κόσµο. Η 
«Ανοιχτές Πόρτες» της εταιρείας Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

φέτος θα πραγµατοποιηθεί για 23η χρονιά στα 
καταστήµατα: 9 Σεπτεµβρίου στην Ορεστιάδα, 10 
Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη και 11 Σεπτεµβρίου 
στη Λάρισα. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα 
υπάρξουν ζωντανές παρουσιάσεις και δοκιµές όλων 
των νέων µοντέλων από τα εργοστάσια που 
προµηθεύεται η εταιρεία, εκπληκτικές και µοναδικές 
προσφορές σε αναλώσιµα και µηχανήµατα µόνο για 
τη διάρκεια του τριηµέρου, ζωντανές κληρώσεις µε 
δώρα έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες: higas.gr

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α

Στις 2 µε 4 
Σεπτεµβρίου 
οι Μεγάλες Μέρες 

Από την Παρασκευή 2 
Σεπτεµβρίου και για τρεις 
µέρες οι Μεγάλες Ηµέρες 
οίνου της Νεµέας στον 
αρχαιολογικό χώρο στην 
αρχαία Νεµέα. 
Στο εορταστικό τριήµερο 
που πραγµατοποιείται από 
τον Σύνδεσµο Οινοποιών 
Νεµέας, τον ∆ήµο Νεµέας 
και τον ΑΟΣ Νεµέας, θα 
πραγµατοποιηθούν master 
class, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις και επισκέψεις 
σε οινοποιεία.
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.nemeawineland.
com.

NEMEA

ΝΑΞΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

«Ανοιχτά Ζυθοποιεία»
10 και 11 Σεπτεµβρίου

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, 
λόγω των περιοριστικών µέτρων της 
πανδηµίας επιστρέφει, η εκδήλωση 
«Ανοιχτά Ζυθοποιεία» το διήµερο 10 
& 11 Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για την 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης 
Ζυθοποιών που πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόµενες 
χρονιές, το 2018 και το 2019. Στην 
πρωτοβουλία συµµετέχουν πολλά 
από τα παλαιότερα και πιο γνωστά 
ζυθοποιεία, αλλά και νέα, µικρότερα 
σε όλη τη χώρα, προσφέροντας µια 
ευρεία γκάµα ζύθων από όλες τις 
κατηγορίες. Η είσοδος στα 
συνεργαζόµενα ζυθοποιεία θα είναι 
ελεύθερη, ενώ για κάποιες δράσεις, 
ζητείται προεγγραφή ή/και τηρείται 
σειρά προτεραιότητας.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 40 γίδες και 20 κατσικά-
δες(βελτιωµένες) Περιοχή Καλαβρύτων.
Τηλ.6972/847648. 

Πωλούνται 270 πρόβατα υψηλής γαλακτο-
παραγωγής διασταύρωσης Λακον µε Χιώτι-
κα. Γεννάνε τον Οκτώβριο. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6945/507072.

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ.6986/901829.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µα-
κεδονίας.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 αρνά-
δες Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 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 διαβατή-
ρια σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρι-
κής 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.

Πωλούνται 200 πρόβατα γερµανοχιώτικα. 
Περιοχή Τριταίας Νοµού Αχαΐας.Γεννάνε απο 
τέλος Σεπτέµβρη. Τηλ 6975/599826

Πωλούνται 200 Πρόβατα Λακόν (Lacaune), 
στον νοµό Τρικάλων, πλήρως εµβολιασµένα, 
δεκτός έλεγχος από κτηνίατρο. Τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ. 6981/706863 (10.00π.µ – 13.00µ.µ.) 

Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γονείς 
που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γονιµοποίη-
ση µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης. Τιµή 600 
ευρώ. Περιοχή ∆ράµας.Τηλ. 6942/427966.

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κου-
φά, κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαι-
ρος Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6908/383537.

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

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 µπιζελιού ποικιλίας Ολύ-
µπου.Τηλ.6934/405572. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέας 
εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.Τηλ. 
6937/253885.

Πωλούνται αχλάδια ποκιλίας Σισσυ,περιοχή 
Σερρών.Τηλ. 6937/253885.

Πωλούνται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµέ-
νος απο παραγωγό.Τηλ.6981/088723.

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 καλλιεργητι-
κής 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 βίκος-κουκιά κτηνοτροφικά 
από παραγωγό καθαρισµένα,απολυµασµένα.
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος,απολυµασµέ-
νος απο παραγωγό.Τηλ.6981/088723.

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

Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κιλά το στρέµ-
µα. Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.Τηλ.6945/527293.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετραγωνική µπά-
λα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6945/805371 , Κος Χρήστος. 

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας, 
σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαραγω-
γή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ. 6944/785864.

Πωλείται σπόρος ποικιλίας Σιµετο σε σα-
κιά των 40 κιλών.Τιµή 0,73 λεπτα/κιλό.
Τηλ.6937/436309.

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλίας 
Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σπορο-
παραγωγή.Παρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρί-
ζει, δεν πλαγιάζει µε πολλη πρωτείνη απο πα-
ραγωγό.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βίκος, για σπόρο ποικιλίας Αλέ-
ξανδρος, καθαρισµένος, απολυµασµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται γλυκάνισος,ρεβύθια βρα-
στερά. Περιοχή µεσηµέρι Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6977/761510.

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

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

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

Πωλείται ποσόστωση σε 150 στρέµ-
µατα, περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6946/482582. 

∆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 πανο-
ραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού 
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από 
το χωριό Κερί Ζακύνθου. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6937/314086.

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

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου 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 Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 
µέτρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήπο-
τε χρήση.Τηλ.6949/474535. 

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση 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. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φω-
τοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τι-
µή 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.

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσαλονίκης 1 
στρέµµα πάνω στο δρόµο .Τηλ. 6977/259636

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χρι-
στίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων και προ-
βάτων. περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 32 kwh 
καινούρια(ολίγων ηµερών δουλεµένη),περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6944/614947.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 3200 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

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

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργη-
τής(16 δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία 
αντλία νερό κεντρόφυγκα CAPRARI και 20 
µπέκ µε ακροφύσια 10αρια.Πληροφορίες.
Τηλ.6949/093007. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 1000αρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σε δυσεπίλυτο ζήτηµα έχει αναδειχθεί 
ο έλεγχος των πληθυσµών αγριογού-
ρουνων στη χώρα καθώς την τελευ-
ταία 2ετία λόγω και των περιορισµών 
θήρας ελέω και του κορωνοϊού η κα-
τάσταση ξέφυγε περαιτέρω, µε απο-
τέλεσµα δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα 
καλλιεργειών µε καλαµπόκια, σιτηρά, 
ηλιόσπορο και µπιζέλια να γίνονται 
βορά στις επιδροµές των αγριογού-
ρουνων. Βέβαια, την ίδια ώρα, το γε-
γονός ότι ολόκληρες οικογένειες α-
γριογούρουνων διασχίζουν τµήµατα 
οδικών αρτηριών αποτελεί ένα τερά-
στιο πρόβληµα καθώς πολλές φορές 
προκαλούνται σοβαρά ατυχήµατα.

Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα 
της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας 
Κυνηγών Νικόλαο Σταθόπουλο, «µε 
καταµετρήσεις και αναγωγή έχουµε 
καταγράψει πανελλαδικά 550 µε 600 
χιλιάδες αγριόχοιρους σε όλη τη χώ-
ρα. Για να επανέλθει η φυσιολογική 
εικόνα πρέπει να θηρευτούν 270 χι-
λιάδες, ενώ µέχρι στιγµής έχουν θη-
ρευτεί µόλις 60 χιλιάδες».

Στη µάχη για τον έλεγχο των πλη-
θυσµών αγριογούρουνων έχουν µπει 
και κυνηγετικοί σύλλογοι ανά τη χώ-
ρα, οι οποίοι σε συνεργασία µε τα κατά 
τόπους δασαρχεία εφαρµόζουν πλά-

νο και σχέδιο δράσης, για να µην γί-
νει ασύδοτη εξόντωση τους. Η επιχεί-
ρηση διαρκεί πέντε ώρες και ο εντοπι-
σµός των αγριογούρουνων γίνεται σε 
περιοχές που καθορίζονται µε συντε-
ταγµένες, ιχνηλάτηση και σκύλους.

Το κυνήγι του αγριόχοιρου, σύµφω-
να και µε τη φετινή ρυθµιστική από-
φαση του ΥΠΕΝ για τη θήρα, επιτρέ-
πεται από 15 Σεπτεµβρίου 2022 µέ-
χρι 28 Φεβρουαρίου 2023, κάθε Τε-
τάρτη, Σάββατο και Κυριακή. 

Το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέ-

πεται σε οµάδες µέχρι δέκα κυνηγών, 
µε δικαίωµα θήρευσης χωρίς περιο-
ρισµό στο όριο κάρπωσης ανά οµά-
δα και έξοδο. Για λόγους προστασί-
ας της φυσικής παραγωγής του αγρι-
όχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε 
όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοι-
ρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηρι-
στικές ραβδώσεις στο σώµα του, κα-
θώς και των χοιροµητέρων. Προς α-
ποφυγή ατυχηµάτων, οι κυνηγοί υ-
ποχρεούνται να φορούν ένδυµα φω-
σφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί.

Κάρπωση 
χωρίς περιορισµό

Το κυνήγι του αγριόχοιρου 
επιτρέπεται σε οµάδες µέχρι 

δέκα κυνηγών, χωρίς περιορι-
σµό στο όριο κάρπωσης

Προς δηµοπράτηση
το φράγµα Σκοπιάς
Μετά τη γνωστοποίηση του 
διαγωνισµού Σ∆ΙΤ στην Κοµισιόν 
είναι θέµα ηµερών η δηµοπράτηση 
του φράγµατος στη Σκοπιά στον 
ποταµό Ενιπέα, στη θέση 
Παλιοδερλί, αίτηµα δεκαετιών για 
την επαρχία των Φαρσάλων. Η 
διαδικασία προχωρά οµαλά, όπως 
ενηµέρωσε τον βουλευτή Λάρισας 
Μάξιµο Χαρακόπουλο, ο υπουργός 
Υποδοµών Κώστας Καραµανλής 
ενώ έχουν διαφαλιστεί πόροι 230 
εκατ. για χρηµατοδότησή του.

Eκτός συνόρων η φήµη 
των κρασιών Ραψάνης 
«Η Ραψάνη, ως τόπος µε ευνοϊκές 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες δικαίως 
θεωρείται µια από τις ονοµαστές 
οινοπαραγωγικές περιοχές µε τη 
φήµη της να ξεπερνά τα σύνορα 
της χώρας. Για να διατηρηθεί αυτή 
η προοπτική, είναι απαραίτητο να 
συνυπάρξουν η παράδοση και η 
πολύχρονη εµπειρία µε τις νέες, 
σύγχρονες τακτικές καλλιέργειας 
και προώθησης». Αυτά τονίζει ο 
βουλευτής Ν∆ Λαρίσης Μάξιµος 
Χαρακόπουλος σε µήνυµά του. 

Αυστηρές οι κυρώσεις
για τη µη ευζωία ζώων
Εντολές για πιστή εφαρµογή των 
διατάξεων περί ευζωίας των ζώων 
και ιδιαίτερα των ιπποειδών κατά 
τη µεταφορά τους, έδωσε ο 
υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σίµος Κεδίκογλου, µε 
αφορµή το περιστατικό 
κακοποίησης όνου στις 27 
Αυγούστου στο ∆ήµο Ζίτσας 
Ιωαννίνων. Ο ίδιος προχώρησε σε 
αυστηρές συστάσεις προς τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την 
επιβολή αυστηρών κυρώσεων.

Αποζηµιώσεις σεισµού µη 
κατ’ επάγγελµα αγροτών
Επιχορήγηση των σεισµόπληκτων 
κατόχων αγροτικών µονάδων της 
27ης Σεπτεµβρίου 2021, ζητά 
ο Βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου.
Mε ερώτησή του στα αρµόδια 
υπουργεία ο βουλευτής θεωρεί 
άδικο οι ετεροεπαγγελµατίες 
αγρότες να µην λάβουν έως 50% 
αποζηµίωση, αφού υπάρχουν 
ζηµιές στις εγκαταστάσεις τους 
και έχουν διενεργηθεί και 
ολοκληρωθεί οι σχετικοί έλεγχοι.

Εκτός από ατυχήµατα οι ανεξέλεγκτοι πληθυσµοί αγριογούρουνων και οι αλεπάλληλες επιδροµές τους 
προκαλούν σηµαντικές ζηµιές σε καλλιέργειες µε καλαµπόκια, σιτηρά, ηλιόσπορο και µπιζέλια.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πορτοκαλί γιλέκα 
για τον αγριόχοιρο
Τουλάχιστον 270.000 αγριογούρουνα πρέπει να θηρευτούν για να 
επανέλθει η φυσιολογική εικόνα των πληθυσμών τους, λένε ειδικοί

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

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο,τσανιο 12αρι. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16,938 και 
13,628 .Όλα radial. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα 
επισκευασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλoύνται 3 δισκοσβάρνες.Οι 2, 32αρες,η µία 
28αρα. Τηλ 6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή 
ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται πρεσα Welger 530 µε σκοινί.Τηλ 
6982/551234.

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

Πωλείται σποροδιαλογέας(τριόρι δι-
πλό),ανατολικής γερµανίας ΠΕΤΚΟΥΣ Κ531 
αδούλευτο.Τηλ. 6937/313613.

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

Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού αµνο-
εριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δε-
ξαµενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθή-
νας.Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατα-
σκευής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Πε-
ριοχή Αθήνας Τηλ.6936/779887.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη 
14αρα και µια δισκοσβάρνα 24αρα Βεκαµ. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
100 άλογα ,4χ4.Tηλ.6972/307674.

Πωλείται αλέτρι µονόυνο,2υνο,3υνο,4υνο,7υ-
νο και 8υνο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και καρούλι 
Φ62 200 µέτρα. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων 
µε 3000 ώρες χρήσης.Τιµή 8.300 ευρώ.
Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή 
Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6980/048507.
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Στο Μιλάνο 
με όλα τα όπλα
Η Εθνική ψάχνει διάκριση στο Eurobasket

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις των Ε-
θνικών οµάδων στα πλαίσια του Ευ-
ρωµπάσκετ. Η Εθνική Ελλάδος βρί-
σκεται στο Μιλάνο για τον τρίτο Ό-
µιλο και το Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου 
αγωνίζεται ενάντια στην Ιταλία. Τη 
∆ευτέρα αντιµετωπίζει τη Μεγάλη 
Βρετανία, την Τρίτη την Ουκρανία 
και την Πέµπτη την Εσθονία. Ο γύ-
ρος των «16» θα ξεκινήσει στις 10 
Σεπτεµβρίου. Η Εθνική µας οµά-
δα διαθέτει ένα από τα πληρέστε-
ρα ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας 
της και µένει να φανεί το πόσο ψη-
λά µπορεί να φτάσει, µε τα αδέλφια 
Αντετοκούµπο να πρωταγωνιστούν 

στην περιπέτεια αυτή.
Στον µηχανοκίνητο αθλητισµό 

τώρα, τα µονοθέσια της Formula 
1 βρίσκονται στην Ολλανδία, για 
το γκραν πρι της 4ης Σεπτεµβρίου.  
Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull έχει 
δείξει πως είναι το αδιαφιλονίκη-
το φαβορί για να κατακτήσει και 
φέτος τον τίτλο του παγκόσµιου 
πρωταθλητή, και στην... έδρα του, 
αναµένεται να το επιβεβαιώσει.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην 
Ιταλία, ξεχωρίζει το µεγάλο ντέρ-
µπι µεταξύ Μίλαν και Ίντερ που 
διεξάγεται στο Σαν Σίρο στα πλαί-
σια της 5ης αγωνιστικής. Στη χώ-
ρα µας, την Κυριακή, στο πρώτο 
ντέρµπι της χρονιάς, ο Άρης υπο-
δέχεται τον ΠΑΟΚ. 

Την ερχόµενη εβδοµάδα ξεκινάει το Τσάµπιονς Λιγκ, 
µε το µατς που ξεχωρίζει να είναι το Παρί Σεν 
Ζερµέν-Γιουβέντους, την Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου. 
Σούπερ ντέρµπι επιφυλάσσει και η επόµενη ηµέρα, 
καθώς η Ίντερ θα αντιµετωπίσει τη Μπάγερν. Την 
Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου, ο Ολυµπιακός αντιµετωπίζει 
εκτός έδρας τη Ναντ στα πλαίσια του Γιουρόπα Λιγκ. 

Με Παρί-Γιούβε 
το Τσάμπιονς Λιγκ  

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Μεγάλη Βρετανία - Κροατία 15.15 ΕΡΤ3

Formula 1 (Ολλανδία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Εσθονία - Ουκρανία 18.00 ΕΡΤ1

Λιθουανία – Γαλλία 18.45 ΕΡΤ Sports 1

Ελλάδα – Ιταλία 22.00 ΕΡΤ1

Formula 1 (Ολλανδία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Ισπανία- Βέλγιο 17.15 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 21.30 Novasports Prime

ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Γαλλία- Ουγγαρία 21.30 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Μεγάλη Βρετανία - Κροατία 15.15 ΕΡΤ3

Formula 1 (Ολλανδία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Εσθονία - Ουκρανία 18.00 ΕΡΤ1

Λιθουανία – Γαλλία 18.45 ΕΡΤ Sports 1

Ελλάδα – Ιταλία 22.00 ΕΡΤ1

Formula 1 (Ολλανδία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Ισπανία- Βέλγιο 17.15 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 21.30 Novasports Prime

ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Γαλλία- Ουγγαρία 21.30 ΕΡΤ3

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ξαναζεσταίνει 
την επιδότηση  
λιπασμάτων 
το βήμα της ΔΕΘ 

Ανησυχίες    
των παραγωγών 
για τις φετινές τιμές 
των αμυγδάλων

Επιστρέφει 
η προαιρετική 
ασφάλιση με το νέο 
κανονισμό ΕΛΓΑ 

Στα κορτ των ΗΠΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το µεγάλο 
τουρνουά τένις US Open, µε όλα 
τα βλέµµατα να βρίσκονται στη 
Σερένα Γουίλιαµς, η οποία όµως 
έχει πει µετά το grand slam θα 
αποσυρθεί από την ενεργό δράση. 
Το τουρνουά βρίσκεται στον τρίτο 
γύρο, µε τον Στέφανο Τσιτσιπά 
πάντως να έχει ήδη αποκλειστεί. 
Ο τελικός των ανδρών έχει οριστεί 
για τις 11 Σεπτεµβρίου και των 
γυναικών για τις 10 του µήνα. 

Ρεκόρ µεταγραφής
Στην Αγγλία βρίσκεται το νέο 
µεταγραφικό απόκτηµα της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
ο Βραζιλιάνος εξτρέµ Άντονι 
που αποκτήθηκε αντί 100 εκατ. 
ευρώ από τον Άγιαξ. Ένα deal 
που αναµένεται να γράψει ιστορία 
στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, αφού 
πρόκειται για την ακριβότερη 
πώληση που έχει ολοκληρώσει 
ποτέ οµάδα της Eredivise.

Φιλικό τεστ για ΑΕΛ
Η ΑΕΛ φιλοξενεί την Κηφισιά 
σε φιλικό αγώνα το προσεχές 
Σάββατο, µε τους Θεσσαλούς 
να ανακοινώνουν πως βρίσκονται 
σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του 
µατς. Οι φίλαθλοι της θεσσαλικής 
οµάδας µπορούν να προµηθευτούν 
τα εισιτήριά τους από τα γραφεία 
της ΠΑΕ ΑΕΛ το Σάββατο, 
ανήµερα του αγώνα, από τις 10 
το πρωί µέχρι τις 2 το µεσηµέρι. 
Στη συνέχεια και από τις 4.30 µ.µ. 
θα λειτουργήσουν εκδοτήρια 
στο στάδιο Αλκαζάρ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ο Λεμπρόν 
και η Μίλαν
Σε νέα εποχή βρίσκεται 
εδώ και λίγη ώρα η Μίλαν αφού 
επισηµοποιήθηκε η εξαγορά της 
από την αµερικανική RedBird 
Capital Partners, στην οποία 
µέτοχος είναι και ο σούπερ σταρ 
του ΝΒΑ Λεµπρόν Τζέιµς. Η 
εξαγορά έκλεισε µε ένα ποσό 
κοντά στα 1,2 δις ευρώ και στους 
µετόχους πλέον της Μίλαν θα 
είναι ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ 
Λεµπρόν Τζέιµς και ο ράπερ 
Ντρέικ. Οι δύο τους αναµένεται 
να λάβουν και θέση στη διοίκηση 
της οµάδας. Η RedBird Capital 
Partners κατέχει το 11% της 
ιδιοκτήτριας εταιρείας της 
Λίβερπουλ. Στη µετοχική 
σύνθεση της Μίλαν θα είναι 
η Yankee Global Enterprises, 
ιδιοκτήτρια εταιρεία της µεγάλης 
οµάδας µπέιζµπολ Νιου Γιορκ 
Γιάνκις, η οποία κατέχει το 20% 
της Νιου Γιορκ Σίτι, όπως 
και η επενδυτική εταιρεία 
Main Street Advisor.

Ασταμάτητος 
ο Χάαλαντ
Μετά το χατ τρικ απέναντι στην 
Κρίσταλ Πάλας, ο Έρλινγκ 
Χάαλαντ σκόραρε τρεις φορές 
και κόντρα στη Νότιγχαµ Φόρεστ.
Με το τελευταίο του χατ τρικ 
ο Νορβηγός έφθασε τα 9 γκολ 
σε 5 συµµετοχές στο φετινό 
πρωτάθληµα. Πρόκειται για ρεκόρ 
στην Premier League, καθώς 
κανένας ποδοσφαιριστής στο 
παρελθόν δεν είχε σκοράρει 
τόσες φορές στις πέντε πρώτες 
αγωνιστικές, ξεπερνώντας έτσι τον 
Αγκουέρο και τον Μικ Κουίν, οι 
οποίοι είχαν φθάσει µέχρι 8 γκολ.

Για επιταγές ακρί-
βειας ακούει και ο αγροτικός 
κόσµος, που περιµένει έστω 

και στη ∆ΕΘ, µια κάποια επι της ουσί-
ας παροχή που θα αµβλύνει τα τερά-
στια κόστη ενέργειας και εφοδίων που 
τον ταλανίζουν. Αν πάλι κρίνουν από 
τις τελευταίες τοποθετήσεις του πρωθυ-
πουργού και σε συνάρτηση πάντα µε 
τη γραµµή Σταϊκούρα περί αναλογικό-
τητας ενισχύσεων και συµβολής στο Α-
ΕΠ, οι αγρότες ως είθισται δεν έχουν να 
περιµένουν πολλά… Πάντως, 
η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πε-
τρελαίου ίσα που φθάνει για να φθά-
σουν τα τρακτέρ µέχρι τη ∆ΕΘ, λένε 
κάποιοι αγρότες, σχολιάζοντας τα κα-
κώς κείµενα από την πληρωµή και ό-
χι µόνο. Αλήθεια, στο φετινό 
σίκουελ µε το µάλε-βράσε στα συµπυ-
ρήνα µετά τις τελευταίες αψιµαχίες Κα-
ρασµάνη-Γιαννακάκη έχουµε καµιά ε-
ξέλιξη; Πάντως, η κόντρα ανέδειξε για 
άλλη µια φορά παλιές αµαρτίες της α-
γοράς του προϊόντος και επισυνδέσεις 
µε κέντρα αποφάσεων… H πρό-
σφατη σύσκεψη πάντως, στο υπουρ-
γείο της πλατείας δεν έβγαλε και τί-
ποτα επί της ουσίας, παρα µόνο διαρ-

ροή ότι ο Γεωργαντάς θα πάει στη Βέ-
ροια, στο πλαίσιο της ∆ΕΘ, και δεν α-
ποκλείεται να ανακοινωθούν κάποια 
µέτρα στήριξης… Ενεργοί στα σόσιαλ 
Βεσυρόπουλος και λοιποί βουλευτές, 
που συντηρούν ένα κλίµα αρωγής 
από το κυβερνητικό επιτελείο προς 
τον πολύπαθο παραγωγικό κλάδο. 

Κατά τα λοιπά, ο Σίµος βρήκε 
ευκαιρία µέσα από το τραγικό συµβάν 
κακοποίησης µε το άτυχο γαϊδουράκι 
στη Ζίτσα να επισυνάψει το πλαίσιο για 
την ευζωία των ιπποειδών και τις κυρώ-
σεις που φέρνει, ξορκίζοντας ευθύνες. 

Βέβαια, το πλαίσιο θα γίνει, 
λέει, ισχυρότερο από την 21η Οκτω-
βρίου (µέχρι τότε, τι;), ηµεροµηνία κα-
τά την οποία θα κάνει επίσηµη «πρε-
µιέρα» η Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση 
∆εδοµένων των Ιπποειδών (ΚΗΒ∆Ι), ό-
που οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών θα 
υποχρεούνται να διατηρούν διαρκώς 
ενηµερωµένο αρχείο, στις Κτηνιατρι-
κές υπηρεσίες των Περιφερειών στις 
οποίες ανήκουν, όπου θα περιλαµβά-
νονται πληροφορίες σχετικές µε: την 
ταυτότητα των ιπποειδών, τις εγκα-
ταστάσεις διαµονής τους, τους υπευ-
θύνους διαχείρισης τους.       O ΓΥΛΟΣ

Με την Ιταλία το δεύτερο τεστ της Εθνικής στο Eurobasket σελ. 54 • Τα µονοθέσια της F1 πατάνε γκάζι στην Ολλανδία σελ. 54

Διαμαντάκια
Τα νέα τρακτέρ New Holland T3F και 
T3LP µπορούν να κινηθούν µε ευκολία 
µεταξύ των σειρών, προσφέροντας 
εξαιρετική απόδοση για εργασίες 
καλλιέργειας, φόρτωσης και οδικών 
µεταφορών. ∆ιαβάστε περισσότερα στο 
profi Σεπτεµβρίου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Μας άλλαξαν
τα πετρέλαια

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ THOMAS KINKADE �1958�2012�
Σε παλαιότερου τύπου αγροκτήµατα της Βόρειας Αµερικής, το επάνω µέρος χρησιµοποιούνταν για την αποθήκευση σανού και µερικές 
φορές σιτηρών. Μια µεγάλη πόρτα στο πάνω µέρος µπορούσε να ανοίξει για να µπει σανό στο πατάρι. Ο σανός ανυψωνόταν µε τροχαλίες.
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Σημάδια ανάκαμψης δείχνουν οι τιμές χοι-
ρινού κρέατος το τελευταίο δίμηνο σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισπα-
νία. Η ζήτηση συνεχίζει να είναι ασθε-
νέστερη σε σύγκριση με άλλες χρονιές, 
πλέον όμως αρχίζει να ισχυροποιείται κα-
θώς η περίοδος των καλοκαιρινών διακο-
πών πλησιάζει στο τέλος της. Στην Ελλά-
δα οι τιμές προσεγγίζουν πλέον το 1,75 
με 1,80 ευρώ ζωντανό βάρος, όταν πριν 
από μερικούς μήνες δεν ξεπερνούσαν το 
1,30 ευρώ και οι χοιροτρόφοι «έμπαιναν 

μέσα», όπως εξηγεί στην Agrenda ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Γιάννης Μπούρας. 

Οι τιμές αυτές αποτελούν μεν μία ε-
παναφορά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 
2019 και προ πανδημικής κρίσης, όμως 
με τα κόστη σταβλισμού και ζωοτροφών 
υπερδιπλασιασμένα. Στόχος πλέον για 
τον εγχώριο χοιροτροφικό κλάδο είναι 
να περάσει ο δύσκολος χειμώνας αναί-
μακτα δίχως άλλα λουκέτα σε χοιροτρο-
φικές μονάδες. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ανοδικά στο 1,80 ευρώ το χοιρινό
 Πήρε 20 λεπτά μέσα στον Αύγουστο η τιμή παραγωγού στην εγχώρια αγορά 
 Μειωμένη η ζήτηση, αναμένεται βελτίωση του σκηνικού από το φθινόπωρο
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Σ
την αγορά ελληνικού βάμβακος 
πολλοί ήταν οι παραγωγοί που α-
ξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία 
που έδωσε η αγορά για τιμές σύ-

σπορου γύρω από τα 95 λεπτά το κιλό. Στο 
εκκοκκισμένο η ζήτηση είναι αναιμική κι 
αυτό είναι θέμα καθώς τέτοια εποχή συνή-
θως έχουμε ζητήσεις και πίεση από τους α-
γοραστές για φορτώσεις με το που θα εκ-
κοκκιστούν τα βαμβάκια. Στα 122 σεντς α-
νά λίμπρα επιθυμούν να αγοράσουν τη νέα 
σοδειά οι πελάτες μας.  

 Οι τιμές στην εγχώρια αγορά σκληρού 
σίτου ακολουθούν την παγκόσμια πτώση, 
μέσω των τιμών εξαγωγής. Ο Καναδάς πά-
ει για υπερ-παραγωγή και φυσικά αυτό ε-
πηρεάζει την παγκόσμια προσφορά και ε-
πακολούθως τις τιμές. Αρκετοί από τους 
αναλυτές κάνουν λόγο για σταδιακή πτώ-
ση στις τιμές, εκτός απροόπτου. Ακούγεται 
πως «στριμώχνεται» το εμπόριο, καθώς τα 
κοστολόγια είναι ψηλά και οι τιμές πώλη-
σης ολοένα χαμηλότερες. 

  Δύο περίπου μήνες πριν τη συγκο-
μιδή του ακτινίδιου στη βασική ποικιλία 
Hayward, οι παραγωγοί ανησυχούν κατά 
κύριο λόγο για τα φαινόμενα μικροκαρπί-
ας που αντικρύζουν. Βέβαια, όλα τα κτή-
ματα δεν είναι στην ίδια κατάσταση και το 
γεγονός ότι πολλά νέα τεμάχια μπαίνουν 
φέτος στην παραγωγική διαδικασία, δημι-
ουργεί νέα δεδομένα. Το θετικό ωστόσο 
είναι πως αναμένεται καλή παραγωγή και 
σε γενικές γραμμές εξαιρετική ποιότητα.

Έκλεισαν τιμή  
στα 95 λεπτά
πολλά σύσπορα

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/07

442,62

461,31

448,12

10/08 18/08 25/08 01/09

472,57 471,62

Κόσμος 
«Τουλάχιστον δεν θα πουλάμε 

κάτω του κόστους πλέον», λένε  
οι χοιροτρόφοι

Εξαγωγές 
Το αδύναμο ευρώ καθιστά 

τις εξαγωγές χοιρινού 
κρέατος εκτός μπλοκ 

συμφέρουσες

Ισπανία 
Μόνη χώρα στην οποία πέφτουν  
οι τιμές η Ισπανία, στο 1,51 ευρώ 

το κιλό ζων βάρος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

515

385

298

94,34

521,90

1428,2

20,21

96,90

142,32

151,85

530

385

295

94,34

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

385

298

101,75

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

385

282

113,75

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

530

377

290

117,10

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

505

375

290

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

28/07 04/08 10/08 18/08 25/08 01/09

413 413 413

3,72 3,73 3,75
3,82 3,85

413 413 420

3,94

Τιμή χοιρινού  
σε ζων βάρος
(ευρώ το κιλό)

Αρχές Σεπτεμβρίου  1,75 - 1,80

Αρχές Αυγούστου  1,55 - 1,60

Αρχές Ιουλίου 1,50 - 1,55
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ασυνήθιστα αναιµική η ζήτηση βάµβακος για την εποχή
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η Νέα Υόρκη δοκίµασε τα 118 σεντς και 
στη συνέχεια ακολούθησε στην πτώση 
τις υπόλοιπες αγορές λόγω ανησυχιών 
για τη ζήτηση.

Με υποχώρηση 25 ευρώ ο τόνος 
έκλεισε η νέα λίστα τιµών στη Φότζια 
όσο τα µηνύµατα από τον Καναδά 
προαναγγέλλουν νέα υποχώρηση τιµών.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
καλαµποκιού στην Ιταλία, όσο 
η Ευρώπη διαπιστώνει σηµαντική µείωση 
αποδόσεων στη νέα σοδειά. 

Αµετάβλητη στα 290 ευρώ ο τόνος η 
τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι στην 
ευρωπαϊκή αγορά, µε την επίδραση των 
ουκρανικών αποθεµάτων περιορισµένη.

Νέα άνοδος και αυτή την εβδοµάδα, 
µε την µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου να συνεχίζει το ανοδικό 
σερί για πάνω από ένα µήνα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 505 ευρώ ο τόνος (υψηλά εύ-
ρους) έκλεισε η νέα λίστα τιµών στο 
εµπορικό κέντρο της Φότζια για το 
σκληρό σιτάρι, καταγράφοντας µια 
υποχώρηση της τάξης των 25 ευρώ 
µέσα σε µια εβδοµάδα, σε µια εξέ-
λιξη που είχε προεξοφλήσει η α-
γορά εδώ και µερικές ηµέρες. Στην 
εγχώρια αγορά δεν έχουν σηµειω-
θεί αξιόλογες µεταβολές, µε τα κα-
λής ποιότητας σκληρά σιτάρια να 
διατηρούν επίπεδα τιµών από 45 
έως 48 λεπτά το κιλό, για ποσότη-
τες που κατευθύνονται σε εγχώρι-
ους µύλους. Άλλωστε, ήδη από τον 
Ιούλιο η ελληνική αγορά είχε πιά-
σει τα χαµηλά της, µε το ιδιωτικό ε-
µπόριο να εξακολουθεί να πληρώ-
νει 42 λεπτά το κιλό για την πρώ-
τη ποιότητα σκληρού σίτου για πιο 
µαζικές αγοραπωλησίες.

Έπειτα από αυτή την υποχώρηση, 
η ιταλική αγορά ουσιαστικά χάνει 

τα κέρδη από την ανάκαµψη που ε-
πιχειρήθηκε στις αρχές Αυγούστου, 
σαν µια πρώτη αντίδραση στη µεγά-
λη διόρθωση του Ιουλίου, ενώ απ’ 
ό,τι φαίνεται, οι τιµές δύσκολα θα 
επιστρέψουν -τουλάχιστον σύντο-
µα- στα αρχικά επίπεδα, µε δεδο-
µένη και την επερχόµενη σοδειά 
του Καναδά.

Μάλιστα, η τιµή σκληρού σίτου 
στον Καναδά υποχώρησε τις τελευ-
ταίες ηµέρες κατά 10 ευρώ ο τόνος, 
µε τις προσφορές της εβδοµάδας να 
διαµορφώνονται πλέον στα 411 ευ-
ρώ ο τόνος έναντι των 421 µια εβδο-
µάδα πριν και των 576 την αντίστοι-
χη περίοδο πέρυσι. Η υποχώρηση 
των τιµών γίνεται καθώς οι αγρότες 
της χώρας εφαρµόζουν τις τελευταί-
ες φροντίδες πριν από τη συγκοµι-
δή και όλα δείχνουν πως τελικά η 
σοδειά του Καναδά θα επιβεβαιώ-
σει τις εκτιµήσεις των 5,5 εκατ. τό-
νων. Η ευρωπαϊκή αγορά δεν έδειξε 
κάποια αντίδραση στην εξέλιξη αυ-
τή, µε τη Φότζια να διατηρεί τα 530 

ευρώ ο τόνος όσο η Γαλλία τιµολο-
γεί στα 440 ευρώ εδώ και πάνω α-
πό ένα µήνα. Ωστόσο αρκετοί εκτι-
µούν µια διόρθωση της αγοράς σε 
χαµηλότερα επίπεδα. Βασική προ-
ϋπόθεση γι’ αυτό είναι να υποχω-
ρήσει κι άλλο η τιµή στον Καναδά, 
αφού τόσο τα ακριβά µεταφορικά 
όσο και το φθηνό ευρώ, περιορί-
ζουν την ανταγωνιστικότητα της 
βορειοαµερικάνικης σοδειάς ένα-
ντι της ευρωπαϊκής.

Έχασε 25 ευρώ η Φότζια, πιέζει ο Καναδάς
 Υποχωρεί στα 505 ευρώ το σκληρό στη Φότζια, πιέζει την αγορά η νέα σοδειά του Καναδά
 Στα 42 λεπτά επιµένει το ελεύθερο εµπόριο στην ελληνική αγορά για την πρώτη ποιότητα

Αυξηµένες εµπορικές ροές 
και περαιτέρω εξάντληση 
των αποθεµάτων δείχνουν 
τα στοιχεία του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας για την 
παγκόσµια αγορά σίτου, τα 
οποία αξιολογεί η Τράπεζα 
Πειραιώς, προσβλέποντας σε 
βραχυπρόθεσµες ανοδικές 
πιέσεις στις τιµές. Παρά την 
υψηλότερη παραγωγή, τα 
αποθέµατα αναµένονται 
οριακά χαµηλότερα σε 267,3 
εκατ. τόνους (από 267,5 
εκατ. τόνους), µε το δείκτη 
αποθέµατα/κατανάλωση στο 
33,89% από 34,11%.
Οι εξαγωγές αναθεωρούνται 
ανοδικά στους 208,1 εκατ. 
τόνους, µε απελευθέρωση 
των θαλάσσιων οδών 
µεταφοράς ουκρανικών 
σιτηρών. Η παραγωγή 
αναµένεται ενισχυµένη 
σε 779,6 εκατ. τόνους (από 
771,6 εκατ. τόνους) καθώς οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν 
τη ρωσική παραγωγή (στους 
88 εκατ. τόνους από τους 
81,5 εκατ. τόνους). 

ΣΤΟΥΣ 208 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ 
ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΙΤΟΥ

Οι χρηµατιστηριακές τιµές βάµβακος πιέζονται ως 
αποτέλεσµα της γενικότερης πτώσης στα εµπορεύµατα 
(π.χ. πετρέλαιο) που προκαλεί ο εντονότερος φόβος 
της παγκόσµιας ύφεσης. Για την ώρα στο βαµβάκι δεν 
έχουν µειωθεί σηµαντικά τα νούµερα της κατανάλωσης 
ίνας, εντούτοις αρκετοί αναλυτές επισηµαίνουν πως σε 
περίπτωση σοβαρής ύφεσης η ζήτηση για υφάσµατα 
θα µειωθεί σηµαντικά, οπότε και η κατανάλωση θα 
αναθεωρηθεί σηµαντικά χαµηλότερα. Παράλληλα, 
να µην ξεχνάµε πως η πρόσφατη ανάκαµψη του 
χρηµατιστηρίου έδωσε την ευκαιρία για 
ρευστοποιήσεις από πλευράς κερδοσκόπων.

ΝEA ΥOΡKH
Βρισκόµαστε κοντά στη συγκοµιδή και η ζήτηση 
παραµένει υποτονική. ∆εν θυµίζει σε τίποτα 
αντίστοιχη εποχή παλαιότερων ετών, όταν βασικοί 
µας πελάτες πίεζαν για προσφορές και 
προτεραιότητα σε φορτώσεις µε το που εκκοκκιστεί 
το βαµβάκι. Άσχετα µε το τι θα κάνει το 
χρηµατιστήριο, η αναιµική ζήτηση εφόσον συνεχιστεί 
θα φέρει σίγουρα πίεση στο πριµ (βάση) επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Αναφορικά µε τα σύσπορα 
η αγορά έδωσε µια δεύτερη ευκαιρία περί των 95 
λεπτών το κιλό, η οποία αξιοποιήθηκε αυτή τη φορά 
από ακόµα περισσότερους παραγωγούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αρκετοί εκτιµούν µια διόρθωση της 
αγοράς σε χαµηλότερα επίπεδα.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
Η τιµή σκληρού σίτου στον 

Καναδά υποχώρησε τις 

τελευταίες ηµέρες κατά 

10 ευρώ ο τόνος, µε τις 

προσφορές πλέον στα 411 

ευρώ ο τόνος 

Συνεδρίαση 31/08/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  114,07 +1,84

Μάρτιος ‘23 110,14 +0,87
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Στη ∆ράµα, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της τοπικής ΕΑΣ, Ιω-
άννη Κεσκίνογλου, η συγκο-
µιδή είχε προχωρήσει στο 25% 
των εκτάσεων του ηλίανθου, το 
στήσιµο στα ξερικά χωράφια εί-
ναι 250 κιλά το στρέµµα κι ανα-
µένεται σηµαντικά υψηλότερη 
απόδοση στα ποτιστικά του κά-
µπου. «Φέτος είναι µια πολύ κα-
λή χρονιά και ποσοτικά και ποι-

οτικά για τον ηλίανθο», µας εί-
πε χαρακτηριστικά και αποκάλυ-
ψε πως η ΕΑΣ ∆ράµας έχει υπό 
τη σκέπη της πάνω από 10.000 
στρέµµα της καλλιέργειας και 
διατηρεί σύµβαση συνεργασίας 
µε τον Πέτα, ο οποίος εξασφα-
λίζει την ελάχιστη τιµή των 50 
λεπτών το κιλό και παράλληλα 
για δύο ποικιλίες ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης, έχει συµβάσεις 

στα 55 λεπτά το κιλό. Στα πρώ-
τα «µαχαίρια» είναι το αλώνι του 
ηλίανθου και στην Καβάλα, ό-
πως µας µεταφέρει ο παραγω-
γός, Ζήσης Χατζηγιαννάκης α-
πό την περιοχή του Νέστου, ό-
που παρατηρείται φέτος οψίµι-
ση σχεδόν 10 ηµερών της καλ-
λιέργειας και µέσες αποδόσεις 
στα ξερικά της τάξης των 180-
200 κιλών ανά στρέµµα. 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στις επόµενες 3-4 εβδοµάδες 
αναµένεται να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο για το εάν η εγχώρια α-
γορά έχει τη δυναµική να υ-
ποστηρίξει κάτι περισσότερο 
από την τιµή των 50 λεπτών 
το κιλό, που έχει, ήδη, κατο-
χυρωθεί µεταξύ παραγωγών 
και µεταποιητικών βιοµηχα-
νιών, ως «δίχτυ ασφαλείας» 
για τη φετινή παραγωγή του 
ηλίανθου.

Την εκτίµηση αυτή εκφρά-
ζει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορε-
στιάδας Λάµπρος Κουµπρί-
δης, εξηγώντας πως µέχρι τό-
τε θα υπάρχει ένα καλό δείγ-
µα για το πώς διαµορφώνο-
νται οι συσχετισµοί διεθνώς 
για το προϊόν και τί θα ισχύ-
σει µε την παραγωγή και την 
τιµή του ηλίανθου και στη γει-
τονική Βουλγαρία, η οποία ε-
πηρεάζει τις εξελίξεις και στη 
δική µας αγορά.

Αυξηµένο κόστος παραγωγής
«Ευελπιστούµε πως οι συν-

θήκες θα οδηγήσουν σε υψη-
λότερα επίπεδα τη συµφωνη-
θείσα ελάχιστη εγγυηµένη τι-
µή των 50 λεπτών το κιλό, δι-
ότι φέτος το κόστος παραγω-
γής έχει εκτιναχθεί», τονίζει 
χαρακτηριστικά ο κ. Κουµπρί-
δης, υπογραµµίζοντας ότι «τη 
διαφορά φέτος την κάνουν οι 
στρεµµατικές αποδόσεις, οι ο-
ποίες, µε βάση τα πρώτα δείγ-
µατα, είναι πολύ καλές σε ό-

λη τη Βόρεια Ελλάδα».
Για παράδειγµα στην περιο-

χή του βορείου Έβρου, όπου το 
αλώνι, στα ορεινά και στα ηµι-
ορεινά, έχει προχωρήσει, πλέ-
ον, σε ποσοστό άνω του 40%, 
η παραγωγικότητα στα ξερι-
κά χωράφια κυµαίνεται µετα-
ξύ 250-300 κιλών το στρέµµα 
και στα ποτιστικά ανάµεσα στα 
350 και 450 κιλά το στρέµµα. 
Αντίστοιχα στον Κάµπο της Ο-
ρεστιάδας και της Βύσας, που 
η καλλιέργεια καλύπτει έως 
και 80.000 - 90.000 στρέµµα-
τα, η απόδοση εκτιµάται πως 

θα φτάσει σε κάποια χωράφια 
(σ. σ. είναι πιο όψιµα και οι 
µηχανές δεν έχουν µπει ακό-
µη) έως 500 κιλά το στρέµµα.

Στις αποθήκες της ΕΑΣ Ορε-
στιάδας µέχρι τις αρχές της ε-
βδοµάδας, είχαν συγκεντρω-
θεί περί τους 8.000 τόνους η-
λίανθου, ενώ συνολικά φέ-
τος υπολογίζεται ότι η ποσό-
τητα θα ανέλθει στους 24.000 
– 25.000 τόνους.

Πρόνοια αναπροσαρµογής 
προς τα πάνω από Αgroinvest

Για την απορρόφηση της πα-
ραγωγής η οργάνωση έχει συ-
νάψει κεντρική συµφωνία µε 
την «Agroinvest» µε ελάχιστη 
εγγυηµένη τιµή 50 λεπτά το 
κιλό και πρόνοια για αναπρο-
σαρµογή της προς τα επάνω 
εφόσον τελικά η εγχώρια α-
γορά του ηλίανθου «κλείσει» 
σε υψηλότερο επίπεδο. 

Παρόµοια είναι η εικόνα και 
στο νοµό Σερρών. Τοπικά το α-
λώνι, µέχρι και τη στιγµή που 
µιλήσαµε µε τον αλωνιστή Νί-
κο Σταµατιάδη, από το χωριό 
Τούµπα Σερρών, είχε προχω-
ρήσει στο 60% του συνόλου δί-
δοντας ένα στήσιµο στα 350 
κιλά το στρέµµα. Κι εδώ η τι-
µή είναι στα 50 λεπτά το κι-
λό για τις βασικές ποικιλίες 
και υπάρχει και µια πρόσθε-
τη στήριξη από 16 έως 22 ευ-
ρώ το στρέµµα, ανάλογα µε τα 
κιλά, για ποικιλίες µε υψηλό-
τερη περιεκτικότητα σε έλαια.

Στη ∆υτική Μακεδονία, τέ-
λος, και ιδιαίτερα στην περι-
οχή της Κοζάνης, όπου το θέ-
ρισµα θα ξεκινήσει προσεχώς, 
όπως µας λέει ο γεωπόνος Κυ-
ριάκος Χρυσοβερίδης, στα ξε-
ρικά χωράφια η παραγωγή υ-
πολογίζεται να είναι από 250 
έως και 300 κιλά το στρέµµα 
και στα ποτιστικά στα 400 κι-
λά το στρέµµα, µε την τιµή κι 
εδώ να διαµορφώνεται στα 50 
λεπτά το κιλό.

Αυξηµένες οι στρεµµατικές αποδόσεις 
Πάει για υψηλότερη τιµή ο ηλίανθος 
Χαµηλό το «δίχτυ ασφαλείας» από τις µεταποιητικές στα 50 λεπτά

Στα πρώτα «µαχαίρια» η συγκοµιδή 
σε ∆ράµα και Καβάλα, µε καλές παραγωγές

ΕΛΑΙΑ
Στο νοµό Σερρών υπάρχει 

πρόσθετη στήριξη από 16 

έως 22 ευρώ το στρέµµα, 

για ποικιλίες µε υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε έλαια

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στις αποθήκες της ΕΑΣ Ορεστιά-

δας συνολικά φέτος υπολογίζε-

ται να συγκεντρωθούν περί τους 

24.000 – 25.000 τόνους

Έ
χει αρχίσει να περνά-
ει η διεθνής πτώση και 
στις τιµές της εγχώριας 
παραγωγής σκληρού σί-

του. Ακόµα επικρατεί ησυχία, κα-
θώς αγοραστές και πωλητές δεν δι-
απραγµατεύονται εντούτοις οι τιµές 
εξαγωγής φαίνεται να ισορροπούν 
χαµηλότερα από τα 450 ευρώ ο τό-
νος FOB για τις χαµηλές ποιότητες. 
Το υποτονικό κλίµα κυριαρχεί και 
στις τιµές και τα κλεισίµατα παρα-
γωγών, οι οποίες επακόλουθα εί-
ναι µειωµένες. Οι τοπικοί έµποροι 
φαίνεται να εγκλωβίζονται σε υ-
ψηλό κοστολόγιο µε χαµηλές τι-
µές πώλησης.

Στα σκληρά σιτάρια, ο τιµές στη 
νέα λίστα της Φότζια είχαν απώλειες 

25 ευρώ ο τό-
νος για όλες 
τις ποιότητες. 
Συγκεκριµένα 
για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 

ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 500-
505 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/
hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% 
η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 490-493 ευρώ ο τόνος. Ο Κα-
ναδάς αναµένει -σύµφωνα µε νέες ε-
κτιµήσεις- παραγωγή περί των 6,5 ε-
κατ. Τόνων, δηλαδή περισσότερο α-
πό το διπλάσιο σε σχέση µε την περ-
σινή καταστροφική σοδειά τους. Φυ-
σικά τα νέα αυτά µειώνουν τις τιµές 
του Καναδά, καθιστώντας τη σοδειά 
της εν λόγω χώρας πολύ ανταγωνι-
στική στην Ιταλία.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές µαλακού σίτου δεν µπόρε-
σαν να κρατήσουν την πρόσφατη 
µικρή ανοδική αντίδραση και πι-
έζονται µαζί µε άλλα δηµητριακά 
(σόγια, καλαµπόκι). Τα νέα του πο-
λέµου επηρεάζουν την πορεία των 
χρηµατιστηρίων, αλλά για µια µε 
δυο συνεδριάσεις. Φαίνεται πως η 
γενική εικόνα της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, σε συνδυασµό µε τη γε-
νικευµένη πορεία των εµπορευµά-
των, ασκούν µεγαλύτερη επιρροή 
στο σιτάρι. Στη Γαλλία οι τιµές δο-
κίµασαν επίσης να ανακάµψουν 
ανοδικά, αλλά τελικά επέστρεψαν 
στα ίδια επίπεδα µε πριν µία εβδο-
µάδα, στα 329 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΕΦΕΡΕ 
ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

ΞΕΡΙΚΑ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

ΞΕΡΙΚΑ

ΞΕΡΙΚΑ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ 

ΚΑΜΠΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΥΣΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

∆ΡΑΜΑ

ΞΕΡΙΚΑ
ΚΑΒΑΛΑ

(ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

350 ΚΑΙ 450
250�300

250�300

180�200

250

350

500

400
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Νέο εµπαιγµό εκ µέρους των µεταποιητικών βιοµηχανιών, ενόψει των τιµολογήσεων για τις παραδόσεις του Αυγούστου, φοβούνται οι παραγωγοί 
συµπύρηνου ροδάκινου στην Πέλλα και την Ηµαθία, όπου η αγανάκτηση, για τα παιχνίδια που παίχτηκαν φέτος, εκδηλώνεται µε ξηλώµατα κτηµάτων.

∆ιάχυτη είναι η αγωνία των παραγωγών και στις ορεινές πε-
ριοχές όπου η συγκοµιδή της Andros είναι σε εξέλιξη αυτές 
τις µέρες. «Έχουµε εκτεταµένη καρπόπτωση επειδή δεν συ-
γκοµίζουµε έγκαιρα λόγω των βροχών και της έλλειψης χε-
ριών, αλλά και από τα σταµατήµατα και τα ξεκινήµατα στις 
παραλαβές των εργοστασίων, τα οποία δεν δίνουν bins και 
έχουµε φρακάρει» σηµειώνει ο παραγωγός Νίκος Θεοδώ-
ρου από την Άρνισσα της Πέλλας. ∆ιευκρινίζει δε, πως «τα 
προηγούµενα χρόνια οι βιοµηχανίες έπαιρναν ό,τι έµοιαζε 
µε ροδάκινο και φέτος µε το παραµικρό κόβουν και ούτε λό-
γος για τιµές. Ο κόσµος όλος είναι απογοητευµένος και λό-

γω και των τεράστιων ανοιγµάτων σε γεωπόνους, ενέργεια 
και καύσιµα, θα είναι δύσκολη η καλλιέργεια».

Η κ. Θεοδώρου, µάλιστα, µας εκµυστηρεύτηκε πως ο ίδιος 
σκοπεύει να ρισκάρει άλλη µια χρονιά, γιατί έχει µικρής η-
λικίας κτήµατα και µετά θα δει τί θα κάνει, στον κάµπο της 
Πέλλας και της Ηµαθίας. «Ο κόσµος αγωνιά, η φετινή χρο-
νιά πήγε κούφια και δεν ξέρει τί του ξηµερώνει. Ειδικά όσοι 
έχουν µονοκαλλιέργεια σκέφτονται πως θα τα βγάλουν πέ-
ρα. Πολλοί πήραν τα αλυσοπρίονα και άρχισαν να κόβουν 
δέντρα», δηλώνει εµφανώς απογοητευµένος ο Χάρης Κο-
σµίδης από το Μελίσσι Πέλλας. Ανάλογη εικόνα µας µετα-
φέρει και ο Σάββας Σαββίδης από το Λιποχώρι. «Έβαλα ένα 
κτήµα µε 320 δέντρα σε 7,5 στρέµµατα, τα οποία αποφάσι-
σα να τα βγάλω, ενώ ένας φίλος µου, σε ένα κτήµα µε Α37 
δεν περίµενε καν να µαζέψει το τρίτο χέρι και τα έκοψε µε τα 
φρούτα πάνω στα δέντρα», τόνισε ο κ. Σαββίδης.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ «ΚΑΕΙ ΣΤΟ ΧΥΛΟ», µετά τις 
τιµολογήσεις του Αυγούστου, όταν 
οι χειµωνιάτικες δεσµεύσεις για α-
γορές πρώτης ύλης µε 33-35 λεπτά, 
υποχώρησαν «ετσιθελικά» από την 
πλειονότητα των µεταποιητών, στα 
31 λεπτά, πλέον οι παραγωγοί «φυ-
σάνε και στο γιαούρτι» και δεν απο-
κλείουν να αποδειχθεί πως και οι υ-

ποσχέσεις τους ότι για τις παραλαβές 
από τις 8 Αυγούστου θα δώσουν 34 λε-
πτά, ήταν και αυτές γραµµένες στο… 
χιόνι. «Λέγανε πως η παραγωγή του 
Αυγούστου θα είναι +3 λεπτά έναντι 
των 31 λεπτών του Ιουλίου, που ση-
µαίνει 28 λεπτά στον παραγωγό. Πε-
ριµένουµε», λέει ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Φυλώτα Πέλλας, Στεφ. Φυλιόπουλος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το τί θα γίνει µε 
τις τιµολογήσεις του Σεπτεµβρίου, 
η χρονιά, αν και ακόµη αποµένουν 
λίγες µέρες συγκοµιδής σε όψιµες 
ποικιλίες όπως οι Evert, VGL, Venus 
Aroma και Ε45, θεωρείται από τους 
παραγωγούς από τις χειρότερες της 
τελευταίας δεκαετίας. Κι αυτό γιατί 

πέρα από την υπαναχώρηση -πλην 
κάποιων εξαιρέσεων, ιδιωτικών και 
συνεταιριστικών εργοστασίων- στο 
θέµα των τιµών και τα τερτίπια µε τον 
…κλαρίσιο χυµό, την κατάσταση επι-
βάρυναν η µεγάλη έλλειψη εργατικών 
χεριών στο χωράφι και στις βιοµη-
χανίες, µε ποσότητες ασυγκόµιστες. 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ περιγράφει 
και ο παραγωγός Σάββας Σαββί-
δης από το Λιποχώρι Σκύδρας. 
«Με την τακτική των εργοστασί-
ων µια να παραλαµβάνουν και 
µια να µην παραλαµβάνουν, α-
κόµη και για 3-4 ηµέρες συνεχό-

µενες, τα φρούτα σάπιζαν στα δέ-
ντρα και χάσαµε το 30% της πα-
ραγωγής. Περίµενα να συγκοµί-
σω 60 τόνους και τελικά µάζεψα 
40 τόνους. Και βέβαια µας έπαι-
ξαν άσχηµο παιχνίδι και µε τις τι-
µές», τονίζει ο συνοµιλητής µας.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ για τη 
στάση που θα τηρήσουν οι µεταποι-
ητές, παρουσιάζεται και ο παραγω-
γός Χάρης Κοσµίδης από το Μελίσ-
σι Γιαννιτσών, που ωστόσο ελπίζει 
πως «επειδή µας έκαναν ήδη µια 
γυριστή, ίσως να µην υπαναχωρή-
σουν ξανά και να δώσουν τα 34 λε-
πτά, έστω και σαν στάχτη στα µάτια 

για όσα έγιναν φέτος». Ο ίδιος ση-
µειώνει πως δεν χωράει άλλος ε-
µπαιγµός κι από τη στιγµή που οι 
βιοµηχανίες απαιτούν τον «αφρό» 
των ροδάκινων, θα πρέπει να πλη-
ρώσουν το ποιοτικό προϊόν. «Κάνω 
φοβερή διαλογή, πετώντας σχεδόν 
το 20% της παραγωγής για να µην έ-
χουν να λένε», λέει χαρακτηριστικά.

«ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ANDROS χάθηκε σχε-
δόν η µισή παραγωγή, διότι συχνά 
– πυκνά τα εργοστάσια έβαζαν στοπ 
στις παραλαβές που έφταναν έως 
και τις 3 ηµέρες. Αλλά και τώρα που 
συγκοµίζουµε την Evert και όψιµες 
ποικιλίες, στα κτήµατα σχηµατίζεται 
ένα χαλί από ροδάκινα, καθώς, µετά 

και τις βροχές του Αυγούστου, πολ-
λοί καρποί πέφτουν. Ακούγεται πως 
οι τιµές για τον παραγωγό θα είναι 
καθαρά στα 26-27 λεπτά. Γυρίσαµε 
στο 1990. Η χρονιά µοιάζει µε φού-
σκα που έσκασε και τα κόστη έχουν 
εκτοξευτεί», είπε ο παραγωγός, Θα-
νάσης Τζικόπουλος από τη Βέροια.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το θέµα των ζηµιών α-
πό τις δυσµενείς καιρικές συνθή-
κες του καλοκαιριού, έγινε σύσκε-
ψη στο ΥπΑΑΤ. Από τις ανακοινώ-
σεις µετά φαίνεται πως θα επιχειρη-
θείνα υπάρξει στρεµµατική αποζηµί-
ωση, µε προσφορότερη λύση να φα-

ντάζουν τα de minimis, χωρίς όµως 
να υπάρχει κάτι βέβαιο. Το γεγονός, 
πάντως, πως στις 8 Σεπτεµβρίου θα 
µεταβούν στην Ηµαθία ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονοµικών δίνει 
«τροφή» για πιθανές ανακοινώσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
 ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

33�35

31

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
για παραλαβές
από τις 8 Αυγούστου

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
για την τιµή 
παραγωγού

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

34
ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ

28

που σηµαίνει
για τον παραγωγό

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

26�27

Με προβλήματα η συγκομιδή 
της ποικιλίας Αndros στα ορεινά 

1

3

5

2

4
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΨΙΜΑ

Επέστρεψαν στο 1990 οι τιµές στο συµπύρηνο ροδάκινο
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SYNGENTA: Αυξημένες 
πωλήσεις και κέρδη προ φόρων 
στα οικονομικά αποτελέσματα 

του Ομίλου Syngenta για το β’ 
τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2022, 
που ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι 
πωλήσεις β’ τριμήνου ενισχύθηκαν 
κατά 24% στα 9,2 δισ. δολάρια, με 
αύξηση 1,8 δισ. δολαρίων από έτος σε 
έτος. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 39% 
στα 1,7 δισ. δολάρια, λόγω της 
κυκλοφορίας καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Οι πωλήσεις του 
Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 18,1 δισ. 
δολάρια, αυξημένες κατά 3,7 δισ. 

PESCANOVA: Στα 54,78 εκατ. ευρώ 
ανήλθε ο τζίρος της Pescanova στη 
χρήση 2021-2022, η οποία ήταν η 
πρώτη ολοκληρωμένη χρήση μετά την 
απόφαση της διοίκησης της εταιρείας 
για αλλαγή της εταιρικής χρήσης (1η 
Απριλίου - 31η Μαρτίου). Το μικτό 
κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε 
19,26% σε ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών, ενώ τα καθαρά 
αποτελέσματα περιόδου προ φόρων 
ανήλθαν σε 2,81 εκατ. ευρώ ή 5,08% 
ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

ΕΖΑ: Ο κύκλος εργασιών του ομίλου 
στη χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 
33,27 εκατ. ευρώ, έναντι 24,53 εκατ. 
κατά τη χρήση 2020, κυρίως λόγω 
των μειωμένων αρνητικών 
επιπτώσεων της πανδημίας στην 
αγορά μπύρας. Τα αποτελέσματα μετά 
από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 
71.000 ευρώ, έναντι ζημιάς ποσού 
2,18 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2020. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου 
ανήλθαν στη χρήση 2021 στο ποσό 
των 4,77 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 
2,83 εκατ. κατά τη χρήση 2020.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σχεδόν βέ-
βαιο σύμφωνα με τους αναλυτές ότι θα 
εισέλθει σε ύφεση, με οδηγό τη Γερμα-
νία, την Ιταλία και την Κεντρική και Α-
νατολική Ευρώπη, ενόσω οι ηγέτες της 
Γηραιάς έχουν αφιερώσει μέχρι στιγ-
μής πολύ χρόνο σκεπτόμενοι πώς θα α-
ντιδράσουν στις αυξανόμενες τιμές της 
ενέργειας. Tα πράγματα, θα φαίνονται 
πολύ πιο ζοφερά σε λίγους μήνες ενώ 
η Ευρώπη θα δει το ενεργειακό σοκ να 
συμπίπτει με την αύξηση των επιτοκίων.

Οι αναλυτές της JPMorgan αναμένουν 
ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης -2% για τη 
ζώνη του ευρώ συνολικά το τέταρτο τρίμη-
νο του τρέχοντος έτους, -2,5% για τη Γαλ-
λία και τη Γερμανία και -3% για την Ιταλία. 
Παράλληλα, αναθεωρεί την πρόβλεψή της 
για το ΑΕΠ της ευρωζώνης η Pictet Wealth 
Management λόγω της περαιτέρω επιδεί-

νωσης του ενεργειακού σοκ και της βα-
θύτερης ύφεσης που θα χτυπήσει τον χει-
μώνα. Αναμένει η ανάπτυξη να μειωθεί 
από 2,9% το 2022 σε 0% το 2023, ενώ ε-
κτιμά πως δεν έχουμε ακόμη δει την κο-
ρύφωση του πληθωρισμού ο οποίος θα 
αγγίξει διψήφια ποσοστά. «Αν διατηρη-
θούν οι υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο, 
το κόστος εισαγωγής ενέργειας της ζώ-
νης του ευρώ θα υπερτριπλασιαστεί σε 
σύγκριση με το 2021», εκτιμά η Pictet.

Η Isabel Schnabel, μέλος του εκτελεστι-
κού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας βλέπει να έρχεται πρόκλη-
ση μεγαλύτερου πόνου στην οικονομία. 
Ως εκ τούτου, οι οικονομολόγοι αναμέ-
νουν ότι η ΕΚΤ στην επόμενη συνεδρία-
ση πολιτικής της στις 8 Σεπτεμβρίου, θα 
προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κα-
τά τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας.

Κλιάφας
Η Κλιάφας είναι η πρώτη εταιρεία 
αναψυκτικών στην Ελλάδα που 
ενώνει δυνάμεις με τη «Συμμαχία για 
τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων». 
Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από 
την ΑΒ Βασιλόπουλος και συνεχώς 
διευρύνεται, αριθμώντας πλέον 69 
μέλη μεταξύ των οποίων και 
ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο 
των τροφίμων, επιχειρήσεις εστίασης.

Νo food Waste
Για το σύνολο των ενεργειών της 
σχετικά με την ελαχιστοποίηση της 
σπατάλης σε όλα τα στάδια λειτουργίας 
της, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία είναι  
η πρώτη ελληνική γαλακτοβιομηχανία 
που έλαβε την πιστοποίηση «Nο Food 
Waste» από την TÜV AUSTRIA Hellas. 
Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «NO 
FOOD WASTE» αναπτύχθηκε από  
την TÜV AUSTRIA Hellas.

Ο χειμώνας φέρνει
ύφεση στη Γηραιά 

 Υπό το μηδέν η ανάπτυξη στην ευρωζώνη 
 Ενεργειακό σοκ μαζί με αύξηση επιτοκίων 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛ. Α.Ε. 0,5100 +7,59%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,0400 +5,15%

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛ. ΕΤ. ΠΕΤΡ. Α.Ε. 1,6700 +4,38%

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 6,2500 +3,65% 

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 1,9600 +3,16%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,7300 -12,47%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,6250 -5,30%

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,9500 -4,41%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ. Α.Β.Ε.Ε. 2,1800 -4,39%

ΑΒΕ Α.Ε. 0,4920 -4,28%α

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,238.93 - 0.86%
 NASDAQ Comp 11,625.87 -1.61%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,459.68 -1.64%
Λονδίνo FTSE 100 7,152.17 -1.82%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,641.20 -1.49%
Παρίσι CAC-40 6,020.08 -1.71%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,718.38 -1.26%
Τόκιο NIKKEI-225 27,661.47 -1.53%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 1,75 15.06.2022 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  -0,50 18.09.2019
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

Αρνητικό διεθνές περιβάλλον και 
μείωση ρίσκου ρίχνουν το ΧΑ
Σε μια έντονα πτωτική πορεία επέστρεψε το 
Χρηματιστήριο Αθηνών κλείνοντας επί της ουσίας 
ένα πενθήμερο ισχυρών απωλειών άνω των 50 
μονάδων. Έτσι, ενώ την περασμένη εβδομάδα 
φλέρταρε με την ανοδική διάσπαση των 900 
μονάδων, πλέον οδηγείται κοντά στα χαμηλά του 
καλοκαιριού. Το μεγάλο φυσικά ερώτημα πλέον 
είναι το κατά πόσο έχει ενσωματωθεί το αρνητικό 
σενάριο των επόμενων μηνών, ή ο κίνδυνος είναι 
ακόμη μεγάλος και η προς τα κάτω διόρθωση έχει 
ακόμη δρόμο.
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Η διαδικασία επιστροφής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου

Σ
τις 24.08.22 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η από-
φαση Α.1115 σχετικά µε τους όρους, τις προ-
ϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαί-

ου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. 
στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
2960/2001 (Α’ 265) που χρησιµοποι-
είται αποκλειστικά στη γεωργία για 
το έτος 2022. Στην ίδια απόφαση πε-
ριγράφονται οι δικαιούχοι επιστρο-
φής του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης, τα κριτήρια για τον προσδιορι-
σµό των ποσοτήτων πετρελαίου κι-
νητήρων για τις οποίες υπολογίζε-
ται η επιστροφή, η αρµόδια για την 
επιστροφή του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης αρχή καθώς και ο τρόπος 
ελέγχου της νόµιµης χρήσης αυτού.

Στο παράρτηµα της ανωτέρω από-
φασης περιλαµβάνονται σε αναλυ-
τικό πίνακα τα λίτρα που αντιστοι-
χούν σε κάθε καλλιέργεια. Π.χ. 30 
Lt / στρέµµα για το βαµβάκι, 29 Lt / 
στρέµµα για το ρύζι, 16Lt/ στρέµµα 
για το σιτάρι κλπ. Το ιδανικό φυσι-
κά θα ήταν, να υπάρχει χορήγηση 
πετρελαίου µε µειωµένη τιµή στον 
πρωτογενή τοµέα, για να µη  χρειά-

ζεται κάθε φορά να γίνονται υπολογισµοί µηνών για 
να βρεθεί τι δικαιούται να εισπράξει ο κάθε παραγωγός.

Όπως επίσης καλό θα ήταν, κάποια στιγµή, ο υπουρ-
γός Ενέργειας να µπορέσει να εξηγήσει µε απλά λόγια, 
πως είναι δυνατόν να έχει επιτρέψει τις εταιρείες ενέρ-
γειας να έχουν ανεβάσει την τιµή του ρεύµατος στο Θεό, 
για να έρθει µετά να διανείµει βοήθηµα κάνοντας χρή-
ση από τις εισπράξεις των φόρων που προορίζονταν 
για άλλη χρήση. Είναι η απορία µου αυτή, γιατί τη δια-

νοµή του βοηθήµατος δεν την κά-
νει φυσικά σε καµία περίπτωση α-
πό τα υπερκέρδη των παρόχων ε-
νέργειας…Άλλη φορά αυτά…

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Σύµφωνα µε την απόφαση, δικαιούχοι επιστροφής 

του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερι-
κής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα 
τα οποία έχουν υποβάλλει ΟΣ∆Ε για τα έτη 2021 και 
2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έ-
ως και την 15η Ιουλίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η 
ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη» ή του «επαγγελµα-
τία αγρότη ως νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα».

Την 1η Σεπτεµβρίου εκδόθηκε δελτίο τύπου από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το ο-
ποίο διευκρινίζονται τα εξής: «Όσοι κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ε-
πιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και δεν έλαβαν την 
επιστροφή που δικαιούνται επειδή δεν είχαν εγγρα-
φεί εγκαίρως, έως τις 15 Ιουλίου, στο Μητρώο Αγρο-

τικών Εκµεταλλεύσεων, δύνανται να εγγραφούν έως 
τις 30 Οκτωβρίου 2022, ώστε να λάβουν, ακολούθως, 
το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ που τους αναλογεί».

Υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι δεν έχουν ει-
σπράξει τον ΕΦΚ που τους αναλογεί µε βάση την καλ-
λιέργεια. ∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι που συνέβη αυτό:

1. ∆εν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων και 2. ∆εν εµφανίζονται στο σύστη-
µα ως επαγγελµατίες αγρότες.

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, το ∆ελτίο Τύπου 
την έχει καλύψει ήδη: Όσοι δεν είναι εγγεγραµµένοι 
µπορούν να εγγραφούν µέχρι τις 30/10/2022 και θα 
αποκτήσουν το δικαίωµα στην είσπραξη του ποσού.

Η δεύτερη περίπτωση τυγχάνει να ταλαιπωρεί πολ-
λούς αγρότες, άλλες φορές  για τους σωστούς και άλ-
λες φορές για τους λάθος λόγους. Φέτος κατά την υ-
ποβολή των δηλώσεων, βρέθηκαν πολλοί οι οποί-
οι δεν είχαν τσεκαρισµένο τον κωδικό 037 του εντύ-
που Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΠΠΥΕΛ της 
περιοχής τους και 15-20 µετά την έκδοση της βεβαί-
ωσης του επαγγελµατία αγρότη, να υποβάλλουν τρο-
ποποιητική φορολογική δήλωση για να δικαιούνται 
το αφορολόγητο.

Σε επικοινωνία που υπήρξε µε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, ειπώθηκε ότι όσοι δεν εισέπραξαν 
το πετρέλαιο µέχρι τώρα δεν θα το εισπράξουν στη 
συνέχεια. Λανθασµένη ενηµέρωση σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω διότι, σύµφωνα µε το ∆ελτίο τύπου, έως τις 
30/10/22 θα µπορεί κάποιος να εγγραφεί στο ΜΑΕ. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα γίνει εκ νέου έλεγχος, εκκαθά-
ριση και θα δοθεί εντός του Νοεµβρίου το ποσό που 
τους αντιστοιχεί σύµφωνα τις καλλιέργειες τους, όπως 
αυτές περιγράφονται στο παράρτηµα της απόφασης.

Έως 30 Οκτωβρίου
Όσοι αγρότες δεν είναι 

εγγεγραµµένοι στο 
ΜΑΑΕ µπορούν να το 

κάνουν ως 30 Οκτώβρη

Κωδικός 037
Βρέθηκαν πολλοί αγρό-

τες που δεν είχαν τσεκα-
ρισµένο τον κωδικό 037 

του εντύπου Ε1

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)

Ζητείστε τη βεβαίωση 
του επαγγελµατία αγρότη

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου, κάποιοι δεν 
εµφανίζονται επαγγελµατίες αγρότες στο έντυπο 
Ε1 της φορολογικής δήλωσης, επειδή όµως δεν 
προκύπτει φόρος δεν κάνουν κάτι. Προτείνω να 
αιτηθούν µέσω των γραφείων που συντάσσουν 
τη δήλωση ΟΣ∆Ε προς το ΚΕΠΠΥΕΛ χορήγηση 
βεβαίωσης, ώστε λίγο αργότερα να ενηµερωθεί 
το από το σύστηµα του ΥΠΑΑΤ η ΑΑ∆Ε και το 
φορολογικό τους αρχείο. ∆εν θα χάσουν έτσι 
τον δικαιούµενο από τις καλλιέργειες τους ΕΦΚ.

Παραµένει η υποχρέωση του πίνακα, 
για να βεβαιώνονται πρόστιµα

Το ότι δεν καταργείται η υποχρέωση 
υποβολής πίνακα προσωπικού για τους 

αγρότες, µόνο εκ του δολίου µπορεί να πει 
κανείς ότι διατηρείται: µόνο σκοπό έχει την 

επιβολή προστίµων. Γιατί; ∆ιότι όταν 
ζητάνε πίνακα και δεν υπάρχει (κανείς δεν 

έχει γιατί δεν µπορεί να υποβληθεί), σου 
καταλογίζουν πρόστιµο 10.500 ευρώ για 

αδήλωτη εργασία και ψάξε εσύ µετά 
ταλαίπωρε αγρότη να βρεις την άκρη.



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το αργότερο έως την 23η  Σεπτεµ-
βρίου πρέπει να έχουν υποβληθεί 
τα δικαιολογητικά για την επιστρε-
πτέα προκαταβολή, έπειτα από νέα 
απόφαση του υπουργείου Οικονοµι-
κών, που αφορά όσους δικαιούχους 
της ενίσχυσης δεν είχαν καταθέσει 
νωρίτερα τα απαιτούµενα έγγραφα.

Η αρχική διορία έληγε στις 31 
Αυγούστου, ενώ η διαδικασία είναι 
απαραίτητη προκειµένου να ισχύ-
ει η δυνατότητα µη επιστροφής µέ-
ρους της ληφθείσας ενίσχυσης, κα-
θώς και η προβλεπόµενη έκπτωση 
επί του επιστρεπτέου ποσού σε πε-
ρίπτωση εφάπαξ καταβολής. Πιο α-
πλά, όσοι δεν προλάβουν και χά-
σουν και τη νέα προθεσµία τότε θα 
κληθούν να επιστρέψουν στο κρά-
τος το 100% της ενίσχυσης που έλα-
βαν και µάλιστα εφάπαξ και µε τό-
κο. Και αυτό γιατί η υποβολή των α-
παιτούµενων δικαιολογητικών απο-
τελεί έναν από τους όρους χορήγη-
σης των κρατικών δανείων.

Να σηµειωθεί ότι η υποβολή των δι-
καιολογητικών γίνεται µέσω της πλατ-
φόρµας της ΑΑ∆Ε mybusinessSupport.

Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση, για 
δικαιούχους για τους οποίους η βε-

βαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολο-
κληρώνεται µετά τη 15η Ιουλίου και

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκλη-
ρώνεται µετά το πρώτο δεκαπενθή-
µερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δό-
σεις που προηγούνται της βεβαίω-
σης, καθίστανται καταβλητέες την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα από τον µήνα που 
πραγµατοποιείται η βεβαίωση, µα-
ζί µε την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ

β) εφόσον η βεβαίωση ολοκλη-
ρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθή-
µερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δό-
σεις που προηγούνται της βεβαίω-
σης, καθίστανται καταβλητέες την τε-
λευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα 
που πραγµατοποιείται η βεβαίωση.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή 
του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται 
στο πληροφοριακό σύστηµα, ενώ α-
ποστέλλεται και σχετικό µήνυµα ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. Οι επιχει-
ρήσεις µπορούν να δουν τις οφειλές 
τους από το επιστρεπτέο µέρος της 
ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύ-
στηµα της ΑΑ∆Ε («myAADE») στην 
επιλογή Οφειλές, Πληρωµές και Ε-
πιστροφές, καθώς και αναλυτική α-
ποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των 
κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους 
έχει πραγµατοποιηθεί βεβαίωση, από 
την πλατφόρµα myBusinessSupport.

Εξακολουθεί να υφίσταται το νοµικό 
κενό που διέπει την αγορά λιπασµά-
των στην Ελλάδα έπειτα από την ε-
νεργοποίηση του σχετικού ευρωπαϊ-
κού κανονσιµού, µε τον ΣΠΕΛ να µι-
λά πλέον για εµπαιγµό από πλευ-
ράς υπουργείου, ενώ προειδοποιεί 
ότι σε συνδυασµό µε τη γενικότερη 
κρίση στην ευρωπαϊκή παραγωγή λι-
πασµάτων, τα αργά αντανακλαστικά 
του κρατικού µηχανισµού «θα οδηγή-
σουν σε σηµαντικές ελλείψεις λιπα-
σµάτων και εκτίναξη του κόστους».

Με νέα επιστολή προς τον πρωθυ-
πουργό και τους υπουργούς Οικονο-
µικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Α-
νάπτυξης/Επενδύσεων, ο Σύνδεσµος 
Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµά-
των διαµαρτύρεται για την κωλυσιερ-
γία στην έκδοση της ΚΥΑ για τη ρύθ-
µιση της κυκλοφορίας των εθνικών 
λιπασµάτων - Ανόργανων Λιπασµά-
των Ελληνικών Προδιαγραφών, πα-

ρά τις περί του αντιθέτου ρητές δια-
βεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας.

«Πρόκειται πλέον για εµπαιγµό, 
καθώς σχεδόν το σύνολο των εται-
ρειών του κλάδου των λιπασµάτων 
και το σύνολο των Μελών µας, ανα-
µένει αυτή τη ρύθµιση εδώ και 1,5 
χρόνο, ενώ συνεχώς έχουµε διαβε-
βαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΑΑΤ ότι η διαδικασία δηµοσίευ-
σης της ΚΥΑ ολοκληρώνεται» αναφε-
ρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Να σηµειωθεί ότι Ισπανία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Πολωνία κι άλλα κράτη 
µέλη της ΕΕ, έχουν ήδη προχωρήσει 
σε αντίστοιχη νοµοθετική ρύθµιση, 
εντάσσοντας στην εθνική τους νοµο-
θεσία όλα τα προϊόντα του καταργη-
µένου Κανονισµού ΕΚ 2003/2003, 
µια ρύθµιση την οποία επιτρέπει το 
νέο θεσµικό πλαίσιο που ενεργοποι-
ήθηκε από την Κοµισιόν, µε τον νέο 
κανονισµό 1009/2019.

Θεσμικό κενό και ελλείψεις
στα λιπάσματα βλέπει ο ΣΠΕΛ

Ως 23 Σεπτέμβρη 
τα δικαιολογητικά
της επιστρεπτέας  

Όσοι χάσουν την παράταση, θα κληθούν να 
επιστρέψουν το 100% του ποσού που έλαβαν

Εφάπαξ µε τόκο
Όσοι χάσουν και τη νέα 
προθεσµία, θα κληθούν 

να επιστρέψουν στο 
κράτος το 100% της 

ενίσχυσης που έλαβαν 
και µάλιστα εφάπαξ 

και µε τόκο 
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Λίγο κράτησε το 
1 ευρώ, πιέσεις 
της Wall Street 
και στο βαμβάκι
Με limit down έκλεισε η εβδομάδα, με το φθηνό ευρώ 
να συγκρατεί «κάπως» την τιμή στο σύσπορο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περίπου το 25% της αναµενόµενης παραγωγής 
βάµβακος στον θεσσαλικό κάµπο φαίνεται ό-
τι έχει κλειστεί µέσα από συµβόλαια προπώλη-
σης, έπειτα και από το πρόσφατο ανοδικό ρά-
λι που σηµείωση η διεθνής τιµής, το οποίο κι-
νητοποίησε αρκετούς παραγωγούς για φιξάρι-
σµα µέρους της παραγωγής τους. Η περασµένη 
εβδοµάδα ξεκίνησε µε µια σύντοµη πτήση της 
τιµής βάµβακος πολύ κοντά στο 1 ευρώ (πάνω 
από ευρώ µαζί µε το πριµ ποικιλίας) µε ώθηση 
από το αδύναµο ευρώ, για να προσγειωθεί στη 
συνέχεια στα 95 λεπτά. Τελικά οι πιέσεις από 
το αρνητικό κλίµα στην παγκόσµια οικονοµία 
πέρασαν και στους δείκτες του χρηµατιστηρί-
ου εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης, αν και για 
µερικές συνεδριάσεις τα commodities έδειξαν 
µια αξιόλογη ανθεκτικότητα στην πτώση των 
µετοχών. Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης 30 Αυ-
γούστου, το χρηµατιστήριο βάµβακος οριακά 
γλίτωσε το limit down για να υποχωρήσει τελι-
κά, µέχρι το τέλος της εβδοµάδας στα 108 - 110 
σεντς ανά λίµπρα από τα σχεδόν 118 σεντς, µε 
τα οποία ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου. 

Λίγο πριν η χρηµατιστηριακή τιµή χάσει το 
στήριγµα των 115 σεντς και στη συνέχεια των 
110 σεντς ανά λίµπρα, τα συµβόλαια προπώ-
λησης σύσπορου βαµβακιού στην Ελλάδα άγ-
γιξαν ξανά τη ζώνη του 1 ευρώ, µε ώθηση κυ-
ρίως από την ισοτιµία του ευρώ µε το δολάριο. 
Μέχρι και την Τρίτη 30 Αυγούστου, το ρεπορ-
τάζ ήθελε αρκετούς εκκοκκιστές να σηκώνουν 
το τηλέφωνο προκειµένου να εξασφαλίσουν 
ποσότητες από την επερχόµενη σοδειά, προ-
σφέροντας κλειστή τιµή κοντά στα 98,5 λεπτά 
το κιλό για παράδοση στο εκκοκκιστήριο, που 
µαζί µε το bonus ποικιλίας (3 λεπτά), σπάει το 
φράγµα του 1 ευρώ. Ήδη από τις προηγούµε-
νες ηµέρες είχε καταγραφεί έντονο ενδιαφέ-
ρον από πλευράς παραγωγών να κλειδώσουν 
µέρος της αναµενόµενης παραγωγής τους σε 
αυτές τα επίπεδα τιµών, ιδίως για όσους δεν εί-

χαν αξιοποιήσει την ευκαιρία των 99,5 λεπτών 
που εµφανίστηκε για λιγότερο από µια εβδο-
µάδα στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν τη µεγάλη δι-
όρθωση που τράβηξε την τιµή για το ελληνικό 
σύσπορο κάτω από τα 70 λεπτά.

Κατοχύρωση τιµής µε ποινή 4 λεπτών
Απήχηση στους κύκλους των παραγωγών 

είχε και η προσφορά των εκκοκκιστηρίων Κα-
ραγιώργου, που ξεκίνησε µε ανοιχτή κατώτε-
ρη τιµή στα 94,5 λεπτά το κιλό για να διαµορ-
φωθεί στο τέλος της εβδοµάδας στα 91 λεπτά. 
Συγκεκριµένα, η επιχείρηση Καραγιώργου α-
νακοίνωσε κλειστή τιµή παράδοσης στο εκκοκ-
κιστήριο στα 98,5 λεπτά το κιλό την περασµέ-
νη ∆ευτέρα, ενώ στα 95 λεπτά έκλεισε η εβδο-
µάδα. Ωστόσο µε µια ποινή των 4 λεπτών, δί-
νεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να κα-
τοχυρώσουν µια ελάχιστη εγγυηµένη τιµή (έ-
φτασε στα 94,5 λεπτά και υποχώρησε στα 91 
λεπτά πλέον) σε περίπτωση που η αγορά υπο-
χωρήσει κάτω από το επίπεδο αυτό, ενώ αν τε-
λικά συνεχίσει την άνοδο, θα µπορούν να κλεί-
σουν στην τιµή που επιθυµούν µείον 4 λεπτά. 
Την ίδια ώρα, τα εκκοκκιστήρια Μάρκου ανα-
κοίνωσαν τιµή παράδοσης στα 92 λεπτά το κιλό 
την περασµένη Πέµπτη. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και η τιµή των 99,5 λεπτών που ανακοίνω-
σε στις αρχές της εβδοµάδας ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισµός Ενιπέας στα Φάρσαλα. Και άλλες 
Οµάδες Παραγωγών προσέγγισαν το επίπεδο 

αυτό (χωρίς να υπολογίζονται εδώ bonus ποι-
κιλίας ή σποροπαραγωγής) αφού επέλεξαν να 
µην χρεώσουν µεσιτικά (περίπου 1 µε 1,5 λε-
πτά το κιλό) στα µέλη τους. 

Σε γενικές γραµµές, η εικόνα από τις εγχώρι-
ες ζώνες βάµβακος θέλει τους εκκοκκιστές να 
προσπαθούν να κλείσουν ποσότητες µε καλά 
οργανωµένους παραγωγούς, προσφέροντας και 
ευνοϊκούς όρους προπώλησης, σε µια προσπά-
θεια να «χτυπήσουν» τον ανταγωνισµό. Έτσι, 
οι τιµές που ακούγονται παρουσιάζουν µικρο-
διαφορές ανάλογα µε το είδος του συµβολαί-
ου, τα πριµ ποιότητας αλλά και τον παραγωγό.

Προπωλήσεις µε γνώµονα τα µάκρο
Η αγωνία των εκκοκκιστών την οποία πε-

ριγράφουν συνοµιλητές της Agrenda και του 
Agronews για προπωλήσεις φαίνεται πάντως 
ότι πατά γερά στις πραγµατικές συνθήκες της 
αγοράς. Η ευκαιρία για τιµή προπώλησης κο-
ντά στο 1 ευρώ ή και πάνω από αυτό (µαζί µε 
τα bonus ποικιλίας/ ποιότητας) δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε ελαφρότητα. Κι αυτό γιατί 
τα δεδοµένα στην παγκόσµια οικονοµία δεί-
χνουν δυσοίωνα, ειδικά µετά τις εξαγγελίες του 
κεντρικού τραπεζίτη των ΗΠΑ, Τζερόµ Πάου-
ελ προ ολίγων ηµερών για διατήρηση της ε-
πιθετικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας 
που αναµένεται τις επόµενες ηµέρες να ανα-
κοινώσει νέα αύξηση των επιτοκίων. Η εκτί-
µηση αυτή, που είχε έγκαιρα διατυπωθεί στο 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

108�110

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

92�95

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ∆ΟΛΑΡΙΟ

0,993 � 1 

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
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Agronews αλλά και στο περασµένο φύλλο της 
Agrenda, επιβεβαιώθηκε µέσα σε λίγα 24ωρα, 
σε µια ξεκάθαρη ένδειξη της έντονης µεταβλη-
τότητας της αγοράς αυτή την περίοδο.

Επηρεασµένοι ίσως από τον ενθουσιασµό, ο-
ρισµένοι παραγωγοί προσδοκούν τα 1,05 ή 1,10 
ευρώ το κιλό προκειµένου να κλείσουν, ωστό-
σο βάσει των σηµερινών δεδοµένων της αγο-
ράς, δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις ότι κάτι 
τέτοιο µπορεί να συµβεί.

Οι σοδειές µικρές
Στην περίπτωση του βαµβακιού δεν χωρά αµ-

φιβολία ότι τα θεµελιώδη παραµένουν σ’ αυτή τη 
βάση υποστηρικτικά σχετικά µε την τιµή του. Η 
µικρή σοδειά που αναµένεται στις ΗΠΑ εξαιτίας 
της ζηµιάς λόγω ξηρασίας που υπέστη η καλλι-
έργεια στο Τέξας, γίνεται µια καλή αφορµή για 
ενίσχυση της τιµής. Την ίδια στιγµή, προβλήµα-
τα διαφαίνονται και στην επερχόµενη σοδειά 
της Ινδίας εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο 
τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των φυτών και προ-
σβολών από έντοµα. Από την άλλη, δεν µπορούν 
να αγνοηθούν οι ανησυχίες για την πορεία της 
παγκόσµιας οικονοµίας, οι οποίες µπορούν να 
επηρρεάσουν τη ζήτηση για ίνα. Την τελευταία 
φορά που το άγχος της ζήτησης επικράτησε της 
προσφοράς, ήταν τον περασµένο Ιούνιο, µήνα 
κατά τον οποίο η αγορά βάµβακος έχασε 50 σεντς 
ανά λίµπρα σχεδόν µέσα σε µερικές εβδοµάδες, 
µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου να πέφτουν από τα 

132/134 σεντς στη ζώνη των 80 σεντς. Ίσως για 
αυτό, η διεθνής τιµή βάµβακος παρά την πτώση 
που σηµείωσαν οι µετοχικοί τίτλοι στις ΗΠΑ, δι-
ατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Στα βήµατα της Wall Street
Αν και η αγορά βάµβακος έδειξε αρχικά κά-

ποιες αξιόλογες αντοχές, τη στιγµή που ολό-
κληρη η Wall Street ντύθηκε στα κόκκινα για 
να ακολουθήσουν τις επόµενες ηµέρες τα χρη-
µατιστήρια σε Ασία και Ευρώπη. Ενώ αρχικά εί-
χε καλλιεργηθεί η προσδοκία στις αγορές πως 
η FED θα χαλαρώσει την επιθετική στάση της α-
ναφορικά µε τις αυξήσεις των επιτοκίων, ο Πά-
ουελ ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται 
να συµβεί και πλέον όλοι περιµένουν νέες αυ-
ξήσεις για τον Σεπτέµβριο, στις οποίες θα ακο-
λουθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Σε ένα µείγµα υψηλού πληθωρισµού και αυξη-
µένων επιτοκίων, οι ανησυχίες για την κατανά-
λωση γίνονται ξανά καταλύτης για τις αγορές 
εµπορευµάτων, µε το πετρέλαιο ήδη να ακο-
λουθεί στην πτώση τους τίτλους των µετοχών.

Σε µια τέτοια συγκυρία, όσο υποστηρικτικά 
και αν είναι τα δεδοµένα της επερχόµενης σο-
δειάς για την τιµή στο βαµβάκι, το κανάλι ανό-
δου στην εν λόγω αγορά στενεύει και γίνεται 
πιο ρηχό. Ήδη έχουν αναφερθεί πιέσεις στη βι-
οµηχανία ρούχων για µείωση των τιµών στις Η-
ΠΑ, κάτι που µπορεί να µεταφραστεί σε µια πρώ-
τη ένδειξη διάθεσης περιορισµού κατανάλωσης.

Στα υψηλά του
εύρους οι τιµές
δηµητριακών
και βάµβακος,
λέει η Πειραιώς
∆ύσκολη υπόθεση η στάθµιση 
ανάµεσα στις µικρές σοδειές και την 
οικονοµική επιβράνδυση για τις 
προοπτικές των τιµών στα αγροτικά 
εµπορεύµατα, όπως επισηµαίνει το 
τελευταίο ∆ελτίο Αγοράς της 
Τράπεζας Πειραιώς, που εκτιµά ότι 
µεσοσταθµικά οι τιµές για τις 
περισσότερες κατηγορίες προϊόντων 
εµφανίζουν σηµάδια στήριξης των 
τιµών στα υψηλά του εύρους. 
«Ο κλάδος των σιτηρών (σιτάρι, 
σόγια, καλαµπόκι) προβλέπεται να 
ευνοηθεί µεσοπρόθεσµα», αναφέρει 
το σηµείωµα της Τράπεζας, κάτι που 
αποδίδεται στα καιρικά φαινόµενα 
αλλά και στη συνέχιση του πολέµου 
στην Ουκρανία. Ωστόσο σηµειώνεται 
«µια κλιµάκωση στο εµπορικό ζήτηµα 
ΗΠΑ-Κίνας πιθανά να πιέσει πτωτικά 
την τιµή της σόγιας. Η περιορισµένη 
παραγωγή και τα χαµηλά αποθέµατα 
πιθανά να ευνοήσουν την τιµή του 
βαµβακιού, παρά τη µειωµένη ζήτηση, 
µε τους επενδυτές να προσπαθούν να 
σταθµίσουν τις προοπτικές ζήτησης 
σε µια πιθανή παγκόσµια επιβράδυνση» 
αναφέρει το σχόλιο της Τράπεζας. 

Στο ∆ελτίο Τιµών Αυγούστου 
αναφέρονται τα εξής: 
Οι τελευταίες εκτιµήσεις του USDA 
κάνουν λόγο για περιορισµό της 
παγκόσµιας παραγωγής βαµβακιού το 
2022-2023 σε 117,01 εκατ. µπάλες 
(από 120,07 εκατ. µπάλες). Αν και οι 
προοπτικές της καλλιέργειας για την 
Κίνα και την Ινδία παραµένουν 
θετικές (27,5 εκατ. µπάλες για κάθε 
χώρα), δεν αναµένεται το ίδιο για τη 
Βραζιλία, η παραγωγή της οποίας 
αναθεωρήθηκε πτωτικά. Οι εκτιµήσεις 
για χρήση βαµβακιού αναθεωρήθηκαν 
ελαφρώς πτωτικά σε 119,09 εκατ. 
µπάλες (από 119,92 εκατ. µπάλες), µε 
την αβεβαιότητα από τις παγκόσµιες 
οικονοµικές συνθήκες να επιδρούν 
αρνητικά στην τιµή του. Το εµπόριο 
αναµένεται ενισχυµένο σε 44,6 εκατ. 
µπάλες (από 43,3 εκατ. µπάλες) και 
τα αποθέµατα σε 82,77 εκατ. µπάλες. 

Η ευκαιρία για 
προπώληση περί 
το 1 ευρώ ή και 
παραπάνω (με τα 
bonus ποικιλίας/ 
ποιότητας) 
δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί 
με ελαφρότητα, 
όταν τα δεδομένα 
στη διεθνή αγορά 
είναι δυσοίωνα
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Στον Χρήστο Πλεξίδα
η γαλακτοβιομηχανία Δελφοί

  Eπέκταση και στην παραγωγή 
τυροκομικών και ειδικά φέτας

  Από τζίρο 17,5 εκατ. ευρώ 
σε ζημιές και οφειλές 
η εξαγοραζόμενη

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην ιδιοκτησία του επιχειρηµατία Χρή-
στου Πλεξίδα περιήλθε, σύµφωνα µε α-
σφαλείς και απόλυτα επιβεβαιωµένες πλη-
ροφορίες, η προβληµατική γαλακτοβιο-
µηχανία ∆ελφοί Α.Ε. η οποία ανήκε κα-
τά το παρελθόν στην οικογένεια ∆ανιγ-
γέλη. Η συγκεκριµένη κίνηση δίνει ου-
σιαστικά το πάτηµα στον επιχειρηµατία 
να επεκταθεί και στην παραγωγή τυρο-
κοµικών και ειδικά της φέτας, εκτός από 
την ήδη υφιστάµενη δραστηριότητα που 
ο ίδιος έχει µε την επιχείρησή του First 
Quality Cheese, η οποία εντοπίζεται στον 
εµπορικό τοµέα και στην διακίνηση τρο-
φίµων αλλά και τυροκοµικών προϊόντων. 

Σε αναζήτηση συνεργασιών 
µε κτηνοτρόφους της περιοχής

Ήδη ο επιχειρηµατίας 
ενόψει της έναρξης της 
εν λόγω παραγωγικής 
δραστηριότητας βρίσκε-
ται σε αναζήτηση γάλα-
κτος, ερχόµενος σε επα-
φή µε κτηνοτρόφους της 
ευρύτερης περιοχής, προ-
κειµένου να καλύψει τις 
παραγωγικές ανάγκες της 
εταιρείας που εξαγόρασε. 

Η First Quality Cheese 
αποτελεί µία ισχυρή ε-
πιχειρηµατική οντότητα, 
η οποία εδρεύει στον Α-

σπρόπυργο, µε τζίρο 70,4 εκατ. ευρώ στην 
τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρή-
ση του 2020 και καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους στα 2,55 εκατ. ευρώ. 

Να σηµειωθεί ότι ο Χρήστος Πλεξίδας 
κατά το παρελθόν, ήταν εκ των µετόχων 
της γαλακτοβιοµηχανίας La Farm των Τρι-
κάλων, µαζί µε τα αδέρφια του, Βαγγέλη 
και Σωτήρη. Ωστόσο οι διαφωνίες που ε-
νέσκηψαν προ περίπου δύο ετών, µεταξύ 
των τριών βασικών µετόχων της συγκεκρι-
µένης εταιρείας, οδήγησαν τελικά στην ε-
ξαγορά του ποσοστού που διατηρούσαν οι 
Σωτήρης και Χρήστος Πλεξίδας από τον α-
δελφό τους, Βαγγέλη που παρέµεινε τελι-
κά και ως ο µοναδικός επικεφαλής σ’ αυτή. 

Σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα για 
την ∆ελφοί Α.Ε. τα τελευταία χρόνια

Σε ό,τι αφορά την γαλακτοβιοµηχανία 
∆ελφοί που δηµιουργήθηκε από την οι-
κογένεια ∆ανιγγέλη το 1994 µε δρα-
στηριότητα στην παραγωγή και εµπο-
ρία γαλακτοκοµικών, αντιµετώπισε ση-
µαντικά οικονοµικά προβλήµατα τα τε-
λευταία χρόνια. 

Στην ιδιοκτησία της επιχείρησης ήταν 
το εργοστάσιο στο Μεσολόγγι µε δυνατό-
τητα παραγωγής 7.000 τόνων γαλακτοµι-
κών ετησίως και συσκευασίας 600 τόνων 
το µήνα. Στην κορύφωση της δραστηριό-
τητάς της η εταιρεία έφτασε σε τζίρο έως 
και 17,5 εκατ. ευρώ το 2015, που κινήθη-
κε στη συνέχεια πτωτικά. Έτσι, κατήλθε 
στα 15,5 εκατ. ευρώ το 2016 και στα 12,6 
εκατ. ευρώ το 2017 µε την εταιρεία να γρά-
φει αντίστοιχα ζηµιές 973 χιλιάδων ευρώ 
το 2016 και 844 χιλιάδων ευρώ το 2017. 

Ταυτόχρονα η εταιρεία έως και το 2017 
οπότε και δηµοσίευσε τις τελευταίες οι-
κονοµικές της καταστάσεις είχε οφειλές 
από δάνεια προς τις τράπεζες ύψους 7,25 
εκατ. ευρώ καθώς και ανοιχτές επιταγές 
ύψους 4,18 εκατ. ευρώ, γεγονότα που ο-
δήγησαν σε δυσπραγία. 

∆υναµική 
εργοστασίου

Στην ιδιοκτησία της 
επιχείρησης ήταν 
το εργοστάσιο στο 

Μεσολόγγι µε δυνα-
τότητα παραγωγής 
7.000 τόνων γαλα-
κτοµικών ετησίως 

και συσκευασίας 600 
τόνων το µήνα

Πλειστηριασµός
4 φορές στο
εργοστάσιό της  
µέσα στο 2022
Το εργοστάσιο της εταιρείας 
τέθηκε σε πλειστηριασµό τέσσερις 
φορές από τον Ιανουάριο έως και 
τον περασµένο Ιούλιο, έναντι 
οφειλών της προς την τράπεζα 
Πειραιώς, ενώ τη διαχείριση των 
οφειλών της είχε αναλάβει 
το τελευταίο διάστηµα η εταιρεία 
διαχείρισης οικονοµικών 
εκκρεµοτήτων, Intrum. Η πρώτη 
από αυτές της φορές που βγήκε 
σε πλειστηριασµό ήταν τον 
Ιανουάριο µε τιµή έναρξης 
πλειστηριασµού στα 3,04 εκατ. 
ευρώ. Η δεύτερη ήταν τον Μάρτιο 
και η τρίτη τον Μάιο, και οι δύο 
µε την ίδια τιµή εκκίνησης για την 
κατάθεση προσφορών. Η τέταρτη 
και τελευταία προσπάθεια 
εκποίησης του εργοστασίου της 
εταιρείας έγινε την 1η Ιουλίου 
µε µειωµένο πλέον το κατώτατο 
τίµηµα που µπορούσαν να 
προσφέρουν οι ενδιαφερόµενοι, 
στα 2,43 εκατ. ευρώ. Ωστόσο όλοι 
οι πλειστηριασµοί ανακόπτονταν 
από τους µέχρι πρότινος 
ιδιοκτήτες της εταιρείας, ενώ 
τελικά ο Χρήστος Πλεξίδας 
προχώρησε στην απόκτησή της 
επιχείρησης και των 
εγκαταστάσεών της, εκτός 
διαδικασίας πλειστηριασµού.

ΤΖΙΡΟ
 70,4

2,55 

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΧΡΗΣΗ 2020 

ΤΖΙΡΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

17,5

15,5

12,6

2015

2016

2017
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Tο Κτήµα 
Γεροβασιλείου 

επαναπιστοποίησε 
η TÜV HELLAS
Το Κτήµα Γεροβασιλείου, 
ένα από τα πιο δηµοφιλή 
οινοποιεία της χώρας, 
επαναπιστοποίησε η TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) 
µε το διεθνές πρότυπο ISO 
22000:2018, που αφορά 
τις απαιτήσεις για τους 
οργανισµούς της αλυσίδας 
τροφίµων και την παραγωγή 
και εµφιάλωση οίνου. 
Επιπλέον, επαναπιστοποίησε 
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας του οινοποιείου 
µε το πρότυπο ISO 
9001:2015.  

Αύξησε τζίρο το 
2021 η Ζυθοποιία 
Μακεδονίας-Θράκης
Αύξησε τζίρο και περιόρισε 
τις ζηµιές το 2021  η 
βορειοελλαδίτικη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας-Θράκης, ενώ 
το 2022 αναµένει αύξηση 
των συνολικών πωλήσεων 
και επιστροφή στην 
κερδοφορία. Σύµφωνα 
µε τα ετήσια οικονοµικά 
αποτελέσµατά της, 
τα καθαρά της έσοδα 
από πωλήσεις το 2021 
διαµορφώθηκαν σε 22.73 
εκατ. ευρώ, έναντι 21,19 
εκατ. ευρώ το 2020, 
µε  αύξηση 7,25%, που 
αποδίδεται στον αυξηµένο 
όγκο πωλήσεων µπύρας, 
βύνης και κριθαριού. 

Άκυρη η ανάκληση 
πιστοποίησης της La 
Farm για τη φέτα
∆ικαιώθηκε στον δικαστικό 
της αγώνα η εταιρεία La 
Farm κατά της απόφασης 
του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, 
ο οποίος είχε επιβάλλει την 
ανάκληση της πιστοποίησής 
της για το προϊόν «ΦΕΤΑ 
ΠΟΠ». Η ανάκληση της 
πιστοποίησης, σύµφωνα µε 
όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, 
θεωρήθηκε προσωπική 
απόφαση του διευθύνοντος 
συµβούλου του οργανισµού 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα και 
δικαιώνει δικαστικά τη La 
Farm, η οποία είχε στραφεί 
κατά του εν λόγω ατόµου. 

ΝΕΑ

Μία ακόµα κίνηση µε την οποία διευρύνει ση-
µαντικά το εκτόπισµά του εκτός Ελλάδας πραγ-
µατοποιεί ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία 
των αδελφών Σαράντη. Συγκεκριµένα, προχω-
ράει στην εξαγορά του 100% των µετοχών της 
βουλγαρικής θυγατρικής της ∆έλτα, United Milk 
Company, ενισχύοντας την παρουσία του τόσο 
στην περιοχή των Βαλκανίων, όσο και στη συ-
γκεκριµένη χώρα όπου ήδη από το 2003 δια-
τηρούσε παρουσία µέσω της Tyrbul, την οποία 
είχε εξαγοράσει, προχωρώντας και στην κατα-
σκευή εργοστασίου παραγωγής κίτρινων τυριών. 

Η UMC που εδρεύει στο Plovdiv της Βουλγα-
ρίας αποτελεί ηγέτιδα δύναµη στον κλάδο των 
γαλακτοκοµικών στην αγορά της γείτονας χώ-
ρας µε κύρια παρουσία στο γάλα και το γιαούρ-
τι. Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 
52,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA στα 5,15 εκατ. 
και τα κέρδη προ φόρων στα 1,65 εκατ. ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την 
αίρεση ολοκλήρωσης των εγκρίσεων από την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού της ∆ηµοκρατίας της 
Βουλγαρίας. Τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία προ-
χωρούν σε µία ακόµα κίνηση εξαγοράς εντός 
του 2022, έχοντας αποκτήσει ήδη µέσω πλει-
στηριασµού τις εγκαταστάσεις της πτωχευµένης 
Αγνό και προ ολίγων ηµερών το 49% της κυπρι-
ακής εταιρείας Κουρούσης, µε προοπτική από-
κτησης όλων των µετοχών της.      Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Τέσσερις εταιρείες από την τιµώµε-
νη χώρα της φετινής ∆ιεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα Η-
νωµένα Αραβικά Εµιράτα, καταγρά-
φονται στις πρώτες από τον κλάδο 
των τροφίµων και ποτών και δη των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων που ε-
ξασφάλισαν περίπτερο για συµµε-
τοχή τους στο event. Πρόκειται για 
τις Al Ain Farms, Agthia, Karibu, Al 
Rawabi και τη Lifco, οι οποίες προσ-
δοκούν σε σηµαντικές B2B συµφω-
νίες µε Έλληνες προµηθευτές ή συ-
νεργασίες µε ελληνικές εταιρείες 
που αφορούν τόσο εξαγωγές προς 
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, όσο 
και εισαγωγές προς Ελλάδα.

Σύµφωνα µε το Γραφείο Επιχει-
ρηµατικότητας Enterprise Europe 
Network του Συνδέσµου Βιοµηχα-
νιών Ελλάδος, µέσα στις επόµενες 
ηµέρες αναµένεται να υπάρξουν κι 
άλλα αιτήµατα συµµετοχής από ε-
πιχειρήσεις από τα Ηνωµένα Αρα-
βικά Εµιράτα.

Στα Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία 
η θυγατρική 
της Δέλτα UMC

Εμπορικά 
ντηλ στη ΔΕΘ 
με τα Εμιράτα
για τρόφιμα

Με αυξηµένες οικονοµικές επιδόσεις κινήθη-
κε η ΜΕΒΓΑΛ εντός του 2021 στην πρώτη χρο-
νιά συµµετοχής του επιχειρηµατία, Σπύρου Θε-
οδωρόπουλου( Kriescendos Investments Ltd) 
στο µετοχικό της κεφάλαιο. 

Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της 
κατά 12,79 εκατ. ευρώ, κάτι που σε ποσοστό 
σηµαίνει ανάπτυξη κατά 10,95%. Την ίδια στιγ-
µή η µακεδονική γαλακτοβιοµηχανία αύξησε 
και τα κέρδη προ φόρων στο 1,6 εκατ. ευρώ 
στη διάρκεια του 2021 από 704 χιλιάδες ευρώ 
που ήταν το 2020. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες στο οκτάµηνο του 
2022 οι πωλήσεις της ΜΕΒΓΑΛ κινούνται µε 

+11,22% σε µεικτή αξία και ανοδικά σε όγκο 
κατά 5%. Ο λόγος που οι ποσότητες που πού-
λησε στο διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου 
του 2022 είναι αυξηµένος σε σύγκριση µε την 
ίδια περίοδο πέρυσι, είναι ότι φέτος προχώρη-
σε σε συµφωνία για την προµήθεια φρέσκου 
γάλακτος ιδιωτικής ετικέτας στον Σκλαβενίτη.  

Ανεβάζει ρυθμούς 
με τις εξαγωγές 
Φέτας η ΜΕΒΓΑΛ

2021

2020

2021

2020

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

1,41
 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1,12
 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

129,64

116,84

Ανοδικά το 2022 µε ώθηση
από ιδιωτική ετικέτα
Η ΜΕΒΓΑΛ, ταυτρόχρονα τροφοδοτεί επίσης 
µε ιδιωτική ετικέτα τα µισά καταστήµατα της 
Lidl Ελλάς µε την ετικέτα ΓΑΛΠΟ (τα υπόλοιπα 
µισά τροφοδοτούνται από την Εβροφάρµα), ενώ 
προµηθεύει µε ιδιωτική ετικέτα φρέσκου γάλακτος 
και όλα τα καταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος. 
Μάλιστα, σε µία χρονιά που λόγω των ευρύτερων 
ανατιµήσεων στην αγορά κινούνται ανοδικά τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ µάρκετ, 
η MEΒΓΑΛ ευνοείται από αυτό το γεγονός, λόγω 
της ευρείας παρουσίας της στα ψυγεία µε ιδιωτική 
ετικέτα.
Η επιχείρηση από τη Μακεδονία ξεκίνησε φέτος και 
την εξαγωγή φέτας στην Ατλάντα, γεγονός που της 
προσφέρει ισχυρό διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης των 
εξαγωγών της. Ο κύκλος εργασιών στις εξαγωγές 
ήταν 38 εκατ. ευρώ, ποσό που φέτος στο κλείσιµο 
της χρονιάς θα αγγίξει και πιθανώς θα υπερβεί τα 
50 εκατ. ευρώ.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με δύο νέες ετικέτες, µια «orange 
Κυδωνίτσα» – «έκπληξη» και έναν 
«πρόρωγο Ροδίτη», εµπλούτισε την 
προϊόντική του «οινική παλέτα» για 
το 2022 το Κτήµα Κουτσοδήµου, µια 
Micro Bio αγροτική εκµετάλλευση, 
η οποία προσεγγίζει τη γεωργία µε 
τεχνικές βιοδυναµικής καλλιέργει-
ας. Με τη «σκυτάλη» των αποφά-
σεων να έχει περάσει στα χέρια της 
δεύτερης γενιάς, του 38χρονου γε-
ωπόνου Νίκου και του 39χρονου 
οινολόγου, ∆ηµήτρη Κουτσοδή-
µου, ο αµπελουργικός «βραχίο-
νας» της οικογενειακής εκµετάλ-
λευσης -που περιλαµβάνει και άλ-
λες δυναµικές καλλιέργειες οπω-
ροφόρων δέντρων- αποφασίστη-
κε να καθετοποιηθεί, µε επέκταση 
και στο κοµµάτι της οινοποίησης.

«∆ιαθέτουµε στη Γαστούνη Ηλεί-
ας, µεταξύ άλλων και έναν ιδιόκτη-
το αµπελώνα 60 στρεµµάτων, στον 
οποίο οι παλαιότερες ποικιλίες µας 
είναι ο Ροδίτης και το Chardonnay, 
σε έκταση 15 στρεµµάτων. Τα υπό-
λοιπα 45 στρέµµατα µοιράζονται σε 
τεµάχια των 5-7 στρεµµάτων, όπου 
πειραµατιζόµαστε µε τον Αυγου-
στιάτη και το Μαυροτράγανο, για 
να βρούµε ποιες ταιριάζουν καλυ-
τέρα στο κλίµα µας», εξηγεί ο Νί-

κος Κουτσοδήµος. 
Ειδικά για το Μαυροτράγανο, που 

φυτεύτηκε το 2016 και οινοποιή-
θηκε το 2020, ο συνοµιλητής µας 
υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη φυ-
τεία που καλλιεργήθηκε στην Η-
λεία. «Είναι πολύ πιο smooth από 
τα άλλα Μαυροτράγανα του Αιγαί-
ου, µε πιο στρογγυλές τις τανίνες 
του, πιο αρωµατικό το υπόβαθρό 
του και λίγο χαµηλότερο το αλκο-
όλ του», µας το περιέγραψε σε οι-
νική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Το κρασί, ωστόσο, που αποτέλε-
σε «έκπληξη» για τα δύο αδέλφια, 
όσο και για το οινόφιλο κοινό, εί-
ναι µια «Κυδωνίτσα», η οποία, ό-
πως εξηγεί ο αµπελουργός «έχει 
βγάλει µια orange απόχρωση, που 
όµως δεν ακολουθεί πρωτόκολλο 
orange οινοποίησης. Εξαιτίας δια-
φόρων συνθηκών που ακόµα τις 
ψάχνουµε, όταν το πατάµε βγαίνει 
ακριβώς σε ένα τόνο πιο ελαφρύ 
από αυτό που βλέπετε και παράλ-
ληλα η οξύτητα και το αλκοόλ εί-
ναι αρκετά ικανοποιητικά».

Η orange Κυδωνίτσα µένει για 
τρεις µήνες σε βαρέλι, αλλά «γίνο-
νται ταυτόχρονα πειράµατα και για 
την παλαίωσή της για 14 ή και 18 
µήνες, µέχρι δηλαδή εκεί που δια-
κρίνουµε το χαρακτήρα της και να 
µην υπερτερεί το βαρέλι».

Στις νέες αφίξεις του 2022, για το 

micro bio «Κτήµα Κουτσοδήµου», 
είναι και ένας «Πρόρωγος Ροδίτης», 
που οινοποιείται αποκλειστικά σε 
καινούργιο ξύλινο, 5τονο βαρέλι, 
που ήρθε από το Μπορντό. «Επιλέ-
ξαµε να τον κάνουµε σε ξύλινη δε-
ξαµενή, η οποία µας βοηθάει στην 
καλύτερη συντήρηση του κρασιού, 
γιατί τα θειώδη του είναι πάρα πο-
λύ χαµηλά», διευκρινίζει ο ίδιος 
και αποκαλύπτει πως στα σχέδια 
του Κτήµατος είναι να εξερευνή-
σει και άλλες ποικιλίες αµπέλου.

Προς την κατεύθυνση αυτή εσχά-
τως φυτεύτηκαν και κάποιες ποικι-
λίες, πιο νεοκοσµικές, όπως Malbec, 
Alicante buses και Cabernet Frank, 
που δείχνουν να «δένουν» µε το 
Terroir της περιοχής, µε στόχο να 
εξερευνηθούν και άλλες εκφάνσεις 
του ροζέ και κόκκινου. Ως προς τη 
δυναµικότητα του µικρού οινοποι-

είου, αυτή ανέρχεται στις περίπου 
30.000 φιάλες. Ο χώρος είναι επι-
σκέψιµος και πρόσφατα αναπτύ-
χθηκε και αίθουσα γευσιγνωσίας. 

Για τη διάθεση της παραγωγής, το 
«Κτήµα Κουτσοδήµου» έχει εµπο-
ρικές συνεργασίες στο εξωτερικό. 
«Έχουµε αρχίσει ανάποδα. Ξεκινή-
σαµε µε εξαγωγές, σε delicatessen 
points σε Βέλγιο, Ολλανδία και Γερ-
µανία, επειδή διαθέταµε εµπειρία 
µε διεθνεις πωλήσεις των άλλων ο-
πωροφόρων που καλλιεργούµε», 
ανέφερε ο αµπελουργός. Υπογράµ-
µισε ακόµη ότι από το 2021 το Κτή-
µα έχει πιστοποιηθεί από τον ορ-
γανισµό Demeter, για την εφαρ-
µογή καλλιεργητικών πρακτικών 
βιοδυναµικής καλλιέργειας, µε ε-
λάχιστη παρέµβαση στον αµπελώ-
να του και συγκεκριµένα του πρω-
τοκόλλου Steiner από την Ελβετία.

Η δυναµικότητα του µικρού οινοποιείου ανέρχεται σε 30.000 φιάλες. Ο «Πρόρωγος Ροδίτης» οινοποιείται αποκλειστικά σε ένα καινούργιο ξύλινο, 5τονο βαρέλι από το Μπορντό.

Ο γεωπόνος Νίκος Κουτσοδήµος (φωτό), µε τον οινολόγο αδελφό 
του ∆ηµήτρη, τρέχουν την Micro Bio αγροτική εκµετάλλευση, που 
προσεγγίζει τη γεωργία µε τεχνικές βιοδυναµικής καλλιέργειας.

Ένας πρόρωγος
Ροδίτης και μια
orange Κυδωνίτσα
Οι δύο νέες ετικέτες στην οινική παλέτα 
του Κτήματος Κουτσοδήμου για το 2022

Νεοκοσµικές
Οι νεοκοσµικές ποικιλίες 
Malbec, Alicante buses, 

Cabernet Frank δείχνουν 
να «δένουν» µε το 

Terroir της περιοχής
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ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΡΟ∆ΙΤΗΣ
ΚΑΙ

CHARDONNAY

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

60

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

45 

15

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΣ 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το λεγόµενο τσεκ δηλαδή «βασική συν 
πρασίνισµα» να αλλάζει από του χρόνου και 
να διαµορφώνεται πλέον σε «βασική συν α-
ναδιανεµητική» έχει ενδιαφέρον να µετρηθεί 
για ποιο ποσό δικαιωµάτων που έχει σήµε-
ρα στην κατοχή του ένας αγρότης, θα βλέπει 
αύξηση η µείωση των άµεσων επιδοτήσεων 
στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. Η 
πραγµατικότητα έχει ως εξής: 

Όλοι οι αγρότες που εµπίπτουν στα 
στρεµµατικά όρια της αναδιανεµητικής ενί-
σχυσης (10-40 στρέµµατα δενδρώδεις, 20-110 
στρέµµατα αροτραίες, 10-170 στρέµµατα βο-
σκοτόπων) θα λαµβάνουν µέχρι το τέλος της 
νέας προγραµµατικής περιόδου: 34,8 ευρώ 

το στρέµµα τσεκ για αροτραία, 40,07 ευρώ 
τσεκ για δενδρώδεις και 28,8 ευρώ τσεκ για 
τα βοσκοτόπια. Ως εκ τούτου αν λάµβαναν 
ποσό τσεκ (βασική συν πρασίνισµα) σήµε-
ρα λιγότερο από τα συγκεκριµένα ποσά θα 
είναι ευνοηµένοι και το αντίθετο. Θα πρέπει 
να σηµειωθεί βέβαια εδώ το εξής: Η αναδι-
ανεµητική πηγαίνει σε όλη την έκταση και 
είναι ανεξάρτητη των δικαιωµάτων. Σε αντί-
θεση µε το σηµερινό πρασίνισµα που αντι-
στοιχεί σε ποσό στο 49% περίπου της αξίας 
του δικαιώµατος. Αυτό φαίνεται στα παρα-
δείγµατα εκµεταλλεύσεων που παραθέτει η 
Agrenda (βλ. Σελ. 28-29). 

Όσοι δεν εµπίπτουν στα παραπάνω στρεµ-
µατικά όρια: Οι υπόλοιποι που δεν θα λαµ-
βάνουν αναδιανεµητική θα παίρνουν µό-
νο τη βασική η οποία θα είναι κατά µέσο ό-

ρο το 2026 στα 23,3 ευρώ το στρέµµα στα α-
ροτραία, 29,1 ευρώ στις δενδρώδεις και στα 
18,9 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια. Σή-
µερα, τέτοιου µεγέθους τσεκ λαµβάνουν οι 
κάτοχοι δικαιωµάτων 15,5 ευρώ το στρέµµα 
στις αροτραίες, 19,5 ευρώ στις δενδρώδεις 
και 12,7 ευρώ στα βοσκοτόπια (συν 49% επί 
της αξίας δικαιώµατος πρασίνισµα). Πιθανό-
τερα λοιπόν, όσοι έχουν δικαιώµατα αξίας ά-
νω των παραπάνω ποσών, θα δουν απώλειες 
στις ενισχύσεις τους έως το 2026. 

Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται κά-
ποια παραδείγµατα για το πώς θα διαµορφω-
θεί το τσεκ για ορισµένες κατηγορίες εκµε-
ταλλεύσεων. Στα ποσά των άµεσων ενισχύ-
σεων δεν συµπεριλαµβάνονται οι συνδεδε-
µένες επιδοτήσεις και οι δράσεις του «νέου 
πρασινίσµατος». 

Επτά αγροτικές μονάδες 
και οι ενισχύσεις του 2023     
Η σύγκλιση δεν σημαίνει και αυτόματα κέρδος για τα χαμηλά δικαιώματα

Χωρίς αναδιανεµητική
Όσοι δεν θα λαµβάνουν 

αναδιανεµητική, θα παίρνουν 
µόνο τη βασική η οποία θα 

είναι κατά µέσο όρο το 2026 
στα 23,3 ευρώ το στρέµµα 

στα αροτραία, 29,1 ευρώ στις 
δενδρώδεις και στα 18,9 ευρώ 

το στρέµµα στα βοσκοτόπια
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Στην κατηγορία λοιπές αροτραίες, ένας αγρότης 
διαθέτει 4,49 δικαιώµατα, που καλύπτουν 44,9 
στρέµµατα. Λαµβάνει το 2022 συνολικά άµεσες 
ενισχύσεις ύψους 724 ευρώ. Αυτά τα χρήµατα 
αντιστοιχούν σε περίπου 10,8 ευρώ δικαιώµα και 5,3 
ευρώ πρασίνισµα ανά στρέµµα. Το 2023 θα λάβει 
525 ευρώ αναδιανεµητική ενίσχυση, συν τη βασική. 
Το 2023 η αξία του δικαιώµατος διαµορφώνεται στα  
13,06 ευρώ το στρέµµα οπότε θα λάβει βασική 586 
ευρώ. Σύνολο τσεκ 2023, 1.111 ευρώ. Το 2026, 
όταν επέλθει η πλήρης σύγκλιση το ποσό βασικής 
ενίσχυσης που θα λαµβάνει θα ισούται µε 1.038 ευρώ. 
Σύνολο άµεσων ενισχύσεων, 1.583 ευρώ. 

Ο βαμβακοπαραγωγός 
που χάνει 30.000 ευρώ, 
και η κατηφόρα στην ελιά 
Κάθε άλλο παρά σίγουρη η αύξηση του τσεκ στις μικρές μονάδες λόγω 
αναδιανομής. θα υπάρξουν και μονάδες με υψηλά δικαιώματα που τελικά 
θα ευνοηθούν από τις επιδοτήσεις. Οι διαφορές μεταξύ 2023 και 2026.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πολλές είναι οι συνιστώσες που καθορίζουν το τελικό ύ-
ψος του τσεκ την περίοδο 2023-2026. Τα παραδείγµατα που 
παρατίθενται (µερικά εκ των οποίων βασίζονται σε παρα-
δείγµατα του ΥΠΑΑΤ) είναι ενδεικτικά και προφανώς δεν 
θα δουν απώλειες όλοι όσοι έχουν βαµβάκια ή όσοι δια-
θέτουν µικρές εκµεταλλεύσεις δεν θα έχουν αύξηση του 
τσεκ λόγω της αναδιανεµητικής. Όπως παράλληλα φαίνε-
ται µπορεί κάποιος σήµερα να διαθέτει υψηλά δικαιώµατα 
και παρά τη σύγκλιση να δει αύξηση των επιδοτήσεών του 
και το αντίθετο. ∆εν υπάρχουν γενικοί κανόνες οπότε κά-
θε περίπτωση είναι µοναδική. 

Κρίσιµο πάντως είναι κάποιος να γνωρίζει το πώς θα υ-
πολογίζονται οι ενισχύσεις. Θα πρέπει να ξέρει λοιπόν πως 
πρώτον θα παραµείνει µε τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων το 
2023, τα οποία θα περικοπούν άµεσα πριν τη σύγκλιση 
(10% ανά µέσο όρο) και δεύτερον πως η αναδιανεµητική ε-
νίσχυση θα περιλαµβάνει όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις του 

(αν βρίσκεται στα αντίστοιχα στρεµµατικά όρια στις αγρονο-
µικές περιφέρειες). Τα ποσά που αναφέρονται είναι χωρίς 
τις δράσεις του νέου πρασινίσµατος (βλ. σελ. 30) και χωρίς 
τις συνδεδεµένες. Άλλωστε το ΥΠΑΑΤ δεν έχει καταλήξει α-
κόµη στην τελική µορφή αυτών των επιδοτήσεων και δεν 
µπορεί να είναι σε θέση κάποιος να γνωρίζει µε ακρίβεια 
το τι θα λαµβάνει. Οι διαπραγµατεύσεις µε την Κοµισιόν 
ακόµη συνεχίζονται για το τελικό πλάνο των ενισχύσεων. 

Σε γενικές γραµµές πάντως, σύµφωνα µε σχετικές µε-
λέτες, µεταξύ 16 και 43% θα είναι η µείωση των άµεσων 
ενισχύσεων για τις καλλιέργειες µε κατεξοχήν ιστορικά 
δικαιώµατα όπως καπνός, βαµβάκι, σταφίδα και βοοει-
δή στη νέα ΚΑΠ, ενώ θετική επίδραση θα έχει η πλήρης 
σύγκλιση ενισχύσεων σε προβατοτροφία, κηπευτικά, οι-
νάµπελα και σιτηρά µεταξύ άλλων. Την ίδια ώρα απώλει-
ες στις άµεσες πληρωµές άνω του 10% θα γράψουν οι πο-
λύ µικρές εκµεταλλεύσεις που κατέχουν κυρίως ετεροε-
παγγελµατίες και συνταξιούχοι. Αντίθετα, αυξητικά θα 
κυµανθούν οι ενισχύσεις για µονάδες οικονοµικού µε-
γέθους κοντά στα 8.000 ευρώ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 2026

�ΕΚΤΙΜΗΣΗ�

ΚΛΑ∆ΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΑΠΝΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΛΛΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ

ΟΙΝΟΣ

ΣΤΑΦΙ∆Α�ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΕΛΙΑ

ΑΛΛΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΠΡΟΒΑΤΑ

ΓΙ∆ΙΑ

3.98%

−35.27%

−9.59%

−1.32%

3.37%

−43.69%

−13.38%

−0.22%

−2.57%

7.26%

−16.70%

8.78%

4.15%

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

∆ιπλάσιο το τσεκ
έως το τέλος της περιόδου

ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΟ 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ 
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Στην κατηγορία λοιπές καλλιέργειες, ένας αγρότης 
διαθέτει 32,50 δικαιώµατα, που καλύπτουν 325 
στρέµµατα. Λαµβάνει το 2022 συνολικά άµεσες 
ενισχύσεις ύψους 6.131 ευρώ.Αυτά τα χρήµατα 
αντιστοιχούν σε 12,5 ευρώ δικαιώµα και 6,3 ευρώ 
πρασίνισµα ανά στρέµµα. Έως το 2026 ο αγρότης 
του παραδείγµατος θα λαµβάνει 7.507 ευρώ βασική 
ενίσχυση.  Αγρότης µε ετήσιες καλλιέργειες διαθέτει 
8,34 δικαιώµατα, που καλύπτουν 83,4 στρέµµατα. 
Λαµβάνει το 2022 συνολικά άµεσες ενισχύσεις 
ύψους 1.366 ευρώ. Από τη νέα ΚΑΠ ο αγρότης του 
παραδείγµατος θα λαµβάνει 2.904 ευρώ βασική 
ενίσχυση συµπεριλαµβανοµένης της αναδιανεµητική.

Βαµβακοπαραγωγός λαµβάνει βασική ενίσχυση σήµερα  
περίπου 31.140 ευρώ βασική συν 17.400 ευρώ 
πρασίνισµα έχοντας στην κατοχή του 730 στρέµµατα. 
∆εν είναι δικαιούχος αναδιανεµητικής ενίσχυσης καθώς 
ξεπερνά τα σχετικά στρεµµατικά όρια στις αροτραίες 
εκτάσεις. Το ύψος του δικαιώµατός του είναι ως µέση 
αξία 42,5 ευρώ το στρέµµα. Το 2023 θα λάβει µόνο 
βασική ενίσχυση ύψους 25.195 ευρώ (ύψος 
δικαιώµατος 34,38 ευρώ το στρέµµα). Σηµαντική 
µείωση σε σχέση µε τα 48.540 ευρώ που λάµβανε το 
2022. Το 2026, το ποσό που θα λαµβάνει από τα 
25.195 ευρώ (2023) θα πέσει στα 16.955 ευρώ. 
Απώλειες στο τσεκ ύψους 65%. 

Ακολουθούν δύο παραδείγµατα για τον καπνό που 
έχει δώσει το ΥΠΑΑΤ: Αγρότης καπνοκαλλιεργητής 
διαθέτει 3,35 δικαιώµατα, που καλύπτουν 33,5 
στρέµµατα. Λαµβάνει το 2022 συνολικά άµεσες 
ενισχύσεις ύψους 1.078 ευρώ. Από τη νέα ΚΑΠ 
ο αγρότης του παραδείγµατος θα λαµβάνει 1.166 
ευρώ βασική ενίσχυση συµπεριλαµβανοµένης της 
αναδιανεµητικής.  Αγρότης καπνοκαλλιεργητής 
διαθέτει 5,42 δικαιώµατα, που καλύπτουν 54,2 
στρέµµατα. Λαµβάνει το 2022 συνολικά άµεσες 
ενισχύσεις ύψους 922 ευρώ. Από τη νέα ΚΑΠ 
ο αγρότης του παραδείγµατος θα λαµβάνει 1.887 
ευρώ βασική ενίσχυση συν την αναδιανεµητική.

Παραγωγός µε 37 στρέµµατα ελιάς και 2,3 δικαιώµατα 
λαµβάνει βασική ενίσχυση σήµερα 2.008 ευρώ, συν 984 
ευρώ πρασίνισµα, λαµβάνει τσεκ 2.992 ευρώ. Η 
µοναδιαία αξία του δικαιώµατος υπολογίζεται στα 87 
ευρώ το στρέµµα. Το 2023 στη νέα ΚΑΠ, θα λάβει 
αναδιανεµητική ενίσχυση 403 ευρώ (για 37 στρέµµατα) 
και βασική (για τα 23 στρέµµατα) 1.518 ευρώ. Η 
µοναδιαία αξία του δικαιώµατος το 2023 θα 
διαµορφωθεί περίπου στα 66 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 
τσεκ 1.921 για το 2023 (µείον 35%). Το 2026 θα φτάσει 
συνολικό τσεκ 1.074 ευρώ. Μία µείωση που αγγίζει το 
65%, καθώς πλέον η µοναδιαία αξία του δικαιώµατος του 
παραγωγού έχει πέσει στα 29 ευρώ το στρέµµα. 

Σιτοπαραγωγός µε 220 στρέµµατα και δικαιώµατα 
που καλύπτουν ολόκληρη την έκτασή του, λαµβάνει 
σήµερα 3.740 ευρώ βασική ενίσχυση (µοναδιαία αξία 
δικαιώµατος τα 17 ευρώ), συν 1.832 ευρώ πρασίνισµα, 
δηλαδή σύνολο τσεκ 5.572 ευρώ. Το 2023 δεν 
λαµβάνει αναδιανεµητική ενίσχυση καθώς ξεπερνά τα 
στρεµµατικά όρια. Οπότε το σύνολο του τσεκ του είναι 
η βασική που διαµορφώνεται στα 3.692 ευρώ. Με την 
πλήρη σύγκλιση το 2026 και τη µοναδιαία αξία 
δικαιώµατος στα 23,1 ευρώ το στρέµµα, το σύνολο 
των ενισχύσεών του, διαµορφώνεται στα 5.090 ευρώ. 
∆ηλαδή µειωµένο τσεκ παρά το γεγονός ότι διαθέτει 
σήµερα χαµηλά δικαιώµατα και θα επέλθει σύγκλιση.  

Κτηνοτρόφος µε 110 στρέµµατα βοσκότοπο και 68 
στρέµµατα βίκο, διαθέτει 5,5 βοσκοτοπικά δικαιώµατα. 
Λαµβάνει το 2022, 3.114 ευρώ βασική ενίσχυση συν 
πρασίνισµα από τα βοσκοτοπικά δικαιώµατα αξίας 38 
ευρώ το στρέµµα (συν 18,6 ευρώ το πρασίνισµα), δεν 
έχει δικαιώµατα για τα αροτραία. Το 2023 θα λάβει 
795 ευρώ αναδιανεµητική από τις ζωοτροφές και 
1.079 ευρώ από τα βοσκοτόπια. Σύνολο 
αναδιανεµητικής 1.874 ευρώ, και από τα δικαιώµατα 
1.666 ευρώ. Σύνολο 3.541 ευρώ. Μοιάζει 
«κερδισµένος» το 2023 παρά τη σύγκλιση που 
µειώνει το δικαίωµά του. Το 2026, θα φτάσουν στο 
σύνολο οι ενισχύσεις του 2.917 ευρώ.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ

ΣΙΤΗΡΑ

ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

∆ιαφορά µε και χωρίς 
την αναδιανεµητική ενίσχυση

Από 48.540 ευρώ τσεκ
στα 16.955 µέσα σε 4 χρόνια 

Οι δύο καπνοκαλλιεργητές
που επέλεξε να προβάλει το ΥΠΑΑΤ

Απότοµη προσγείωση
στο µείον 35% από το 2023

Με χαµηλά δικαιώµατα 
αλλά η σύγκλιση δεν είναι αρκετή

Ευνοηµένος το 2023 
αλλά µε απώλειες τελικά έως το 2026
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Δύσκολο το νέο 
πρασίνισμα, 
ίσως όμως φέρει 
το τσεκ στα ίσα       
Στο παράδειγμα του βάμβακος, 
το μείον 30.000 ευρώ στο τσεκ 
μπορεί κάπως να αμβληνθεί

Τα σχετικά παραδείγµατα λαµβάνουν υ-
πόψη µόνο την αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση και τα δικαιώµατα. Ο αγρότης που ε-
πιλέγει να ακολουθήσει γεωργικές πρα-
κτικές επωφελείς για το κλίµα (θα εκδο-
θεί σχετικός κατάλογος) θα λαµβάνει και 
το αντίστοιχο έξτρα πριµ. Το ζήτηµα όµως 
εδώ είναι αν η έξτρα ενίσχυση θα πηγαί-
νει σε όλη την έκταση που διαθέτει ο πα-
ραγωγός (όπως γίνεται τώρα µε το πρασί-
νισµα), ή µόνο στην έκταση που δεσµεύει 
για τη συγκεκριµένο πρακτική. 

Για παράδειγµα, ο βαµβακοπαραγω-
γός µε 730 στρέµµατα που λαµβάνει σή-
µερα 31.000 ευρώ βασική συν 17.000 ευ-
ρώ πρασίνισµα. Από τη νέα ΚΑΠ το συνο-
λικό ποσό που θα λαµβάνει διαµορφώ-
νεται στα 16.955 ευρώ (µόνο η βασική). 
Προβλέπεται µία πράσινη πρακτική για έ-
χοντες άνω των 100 στρεµµάτων που δί-
νει αποζηµίωση σε εκείνους που θα αφή-
σουν άνω του 10% της γης τους σε αγρα-
νάπαυση ή θα προβούν σε αµειψισπορά. 
Η επιδότηση για το βαµβάκι είναι 12 ευ-
ρώ το στρέµµα. Αν αυτό το πριµ πάει σε 
όλη την έκταση, τότε µιλάµε για 8.760 ευ-
ρώ συν. Αν πάει όµως µόνο στα 73 στρέµ-
µατα που καλύπτονται από τη δέσµευση 
µιλάµε για µόλις 876 ευρώ. Αυτό το θέ-
µα δεν γίνεται ξεκάθαρο από το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο, και είναι πολύ σηµα-
ντικό να αποσαφηνιστεί. 

Όπως και να έχει, ακόµη και αν το πριµ 
πάει σε όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα (που 
είναι και το πιο πιθανό), η απώλεια στις 
ενισχύσεις θα φτάνει τα 5.285 ευρώ. Φυ-
σικά, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα 
να ακολουθήσει και άλλες πρακτικές ε-
πωφελείς για το κλίµα. «Χρειάζεται» ακό-
µη 30 ευρώ το στρέµµα για να επανέλθει 
στο ποσό επιδοτήσεων που λαµβάνει σή-
µερα. Αν κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 
κάνει χρήση γεωργίας ακριβείας σε όλη 
την επιλέξιµη έκταση (7 ευρώ το στρέµ-
µα).  Και πάλι δεν φτάνουν.

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί εδώ πως οι 
δράσεις του νέου πρασινίσµατος, οι οποίες 
ακόµη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, έχουν 
και το αντίστοιχο κόστος. Είτε, µιλάµε για 

επενδύσεις σε εξοπλισµό για τη γεωργία 
ακριβείας, είτε για την εφαρµογή σπεσι-
αλιτέ λιπασµάτων είτε ακόµη και για τα 
θερινά κλαδέµατα στις δενδρώδεις καλ-
λιέργειες. Ως εκ τούτου για να λάβει κά-
ποιος επιδοτήσεις από τον πράσινο κατά-
λογο θα πρέπει να ξοδευτεί κιόλας, και, 
υποτίθεται, θα αποζηµιωθεί επαρκώς γι’ 
αυτές του τις ενέργειες.  

Πάντως, αυτό που θα πρέπει να γίνει 
σαφές, είναι πως οι νέες δράσεις θα πρέ-
πει πλέον να διαµορφωθούν µε βάση την 
τρέχουσα πραγµατικότητα στα κόστη εισ-
ροών µέσα στην οποία καλείται να δουλέ-
ψει ο αγροτικός τοµέας, που ίσως διαρκέ-
σει έως και το 2024 όπως αναφέρουν α-
ναλυτές. Αυτό το φαινόµενο είναι πιο έ-
ντονο στην κτηνοτροφία.

Ενδεικτικά τα ποσά στο νέο πρασίνισµα 
βάσει της πρώτης υποβολής του σχεδί-
ου ΚΑΠ έχουν διαµορφωθεί προς το πα-
ρόν ως εξής:

  Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµέ-
νων ειδών και ποικιλιών: 60 ευρώ το 
στρέµµα.

Ενισχυµένη Αγρανάπαυση, Αµειψι-
σπορά: µέση ενίσχυση 20-40 ευρώ το 
στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια και 
µόνο για το κοµµάτι της γης που µπαί-
νει στη δράση.

Ζώνη Οικολογικής Εστίασης στα δέ-
ντρα: 25 ευρώ το στρέµµα.

∆ιατήρηση Αγροδασικών Συστηµά-
των: 25 ευρώ το στρέµµα.

Μέθοδοι γεωργίας ακριβείας: Μέση 
ενίσχυση 50 ευρώ το στρέµµα µε την α-
νάληψη πολλαπλών δράσεων.

Περιβαλλοντική διαχείριση µόνιµων 
βοσκοτόπων: Μέση ενίσχυση 6 ευρώ το 
στρέµµα.

∆ιατήρηση και προστασία αναβαθµί-
δων: 25 ευρώ το στρέµµα.

∆ιατήρηση Βιολογικής Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας. Το ποσό προσαρµόζεται α-
νάλογα την καλλιέργεια και την εκτροφή.

Το συµπληρωµατικό πριµ νεαρών
Μία ακόµη συνιστώσα των άµεσων ενι-

σχύσεων θα είναι η συµπληρωµατική ενί-
σχυση των νεαρών αγροτών. Αυτή θα είναι 
µειωµένη για το 2023 σε σχέση µε το 2022, 
για όσους νεαρούς διαθέτουν δικαιώµατα 
άνω των 20 ευρώ το στρέµµα. Συγκεκριµέ-
να, µε το ισχύον καθεστώς ένας νεαρός µε 
δικαιώµατα αξίας 30 ευρώ το στρέµµα, έ-
χει λαµβάνειν από αυτό το καθεστώς φέ-
τος 11ευρώ το στρέµµα περίπου (προσαύ-
ξηση 36% στον µέσο όρο αξίας δικαιωµά-
των). Από του χρόνου το ποσό αυτό γίνεται 
οριζόντιο για όλους και ορίζεται στα 7 ευ-
ρώ το στρέµµα.

Όπως φαίνεται «χαµένοι» της υπόθεσης 
θα είναι σίγουρα όσοι διαθέτουν δικαιώµα-
τα στην αγρονοµική περιφέρεια των δεν-
δρώδων καλλιεργειών. Σηµειώνεται πως 
η ενίσχυση θα έχει µέγιστο πλαφόν τα 250 
στρέµµατα ανά εκµετάλλευση, κάτι που ισχύει 
και την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.

Η συμπληρωματική 
ενίσχυση των 
νεαρών αγροτών 
θα είναι μειωμένη 
το 2023 σε σχέση 
με το 2022, για 
όσους διαθέτουν 
δικαιώµατα φέτος 
άνω των 20 ευρώ 
το στρέµµα 

Για να λάβει κάποιος 
επιδοτήσεις από τον 
πράσινο κατάλογο 
θα πρέπει να ξοδευτεί 
κιόλας, και θα 
αποζηµιωθεί γι’ αυτές 
του τις ενέργειες.  
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