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Τα υπόλοιπα      
πετρελαίου 
αγροτών σε 
δύο δόσεις σελ. 8

Αγοράζεις μέσω ομάδας 
τα «δικά σου» μηχανήματα
Τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό, μέχρι και σταβλικές εγκαταστάσεις με βάση ατομικές 

ανάγκες αγροτών, πριμοδοτεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης που ανοίγει 15 Σεπτεμβρίου

Ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο 
υπολογίζονται τα δικαιώματα μετά 
το 2023, στην Agrenda. σελ. 4

ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρώτη φορά
η εξίσωση 
μέσης αξίας

Το νέο πρόσωπο της Νεμέας  
Συγκέντρωση δυνάμεων, νέα πρόσωπα, καθιέρωση 
συμβόλων και χώροι υψηλής γαστρονομίας, στο μενού 
για την οινική Νεμέα (φωτό 2η γενιά Ράπτη).  σελ. 38

Άνοδος για  
τα ευρωπαϊκά, 
πιο κοντά στο 5 
τα αγουρέλαια

σελ. 35

Ποινές τέλος 
για καλύμματα 
καρότσας στα 
διπλοκάμπινα

σελ. 37

86η | ΔΕΘ
σελ. 25-33

σελ. 16-17
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ενισχύονται τα συµβόλαια στα φρέσκα ελαιόλαδα της Ευρώπης, 
σε µια συνθήκη που ευνοεί την ελληνική παραγωγή. Ευκαιρία 
για καλή εµπορική σεζόν στο αµύγδαλο, µε την ξηρασία στην 
Ισπανία και το ακριβό δολάριο. Απώλειες πάνω από 12% 
κατέγραψε η τιµή στο βαµβάκι, µε τις πωλήσεις να «σκαλώνουν». 
Πτωτική τάση και για το σκληρό σιτάρι, µε τη Φότζια να χάνει 
άλλα 20 ευρώ και τον Καναδά να υποχωρεί στα 300 ευρώ.

Καστανή σήψη στην πατάτα
Μεγάλη γκάµα ξενιστών προσβάλλει το 
βακτήριο Pseudomonas solanacearum, 
το οποίο δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση 
στα σολανώδη (ντοµάτα, πατάτα, 
µελιτζάνα, κ.λπ). Οι προσβολές από 
το βαλτήριο µπορούν να προκαλέσουν 
σηµαντικό αρνητικό οικονοµικό 
αντίκτυπο, καθώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις επέρχεται µαρασµός του 
φυτού. Αρχικά παρατηρείται καστανός 
µεταχρωµατισµός των αγγείων 
του ξύλου του στελέχους, 
ενώ σε προχωρηµένο στάδιο 
ο µεταχρωµατισµός επεκτείνεται και 
στο δακτύλιο των αγγείων του ξύλου 
των κονδύλων. Να σηµειωθεί ότι 
το βακτήριο επιβιώνει για πολλά χρόνια 
στο έδαφος, στα υπολείµατα των 
καλλιεργειών και σε ζιζάνια, αν η τοπική 
θερµοκρασία υπερβαίνει τους 15 οC.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, το 
βακτήριο αντιµετωπίζεται κυρίως µε 
πρόγραµµα πολυετούς αµειψισποράς 
3 έως 7 χρόνων και µε τη χρήση 
ανθεκτικών ποικιλιών, αφού προηγηθεί 
έλεγχος (ποικιλοµορφία φυλών 
και στελεχών) του παθογόνου. 
Συµπληρωµατικά, συνίσταται 
και η αποµάκρυνση υπολειµµάτων 
προηγούµενων καλλιεργειών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 10-09-2022
Αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις το µεσηµέρι και το 
απόγευµα στα ηπειρωτικά, µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
ή όµβρων στα ορεινά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης στα κεντρικά 
και νότια από δυτικές 
διευθύνσεις, στις υπόλοιπες 
περιοχές µεταβλητοί ήπιας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση στα βόρεια. 

Κυριακή 11-09-2022
Αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα βόρεια 
ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από δυτικές διευθύνσεις 
στα κεντρικά και νότια, 
µεταβλητοί ήπιας έντασης στις 
υπόλοιπες περιοχές. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση στα βόρεια. 

∆ευτέρα 12-09-2022 
και Τρίτη 13-09-2022
Λίγες νεφώσεις, στα ηπειρωτικά 
τοπικά αυξηµένες, µε τοπικούς 
όµβρους στα ορεινά. Ήπιοι 
άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
και κατά τόπους στα πελάγη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πρόσκαιρα µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 14-09-2022 ως 
Παρασκευή 16-09-2022
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα 
αυξηµένες το µεσηµέρι και το 
απόγευµα, µε τοπικούς όµβρους 
ή µεµονωµένες καταιγίδες. Στα 
ανατολικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε πιθανότητα τοπικών όµβρων. 
Ήπιοι άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις και κατά τόπους 
στα πελάγη πρόσκαιρα µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι ήπιας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις 3-5 
µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
πρόσκαιρα έως 
και 6 µποφόρ.
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Αν κάπου είναι απαραίτητος ο διαµεσολαβητικός ρό-
λος του κράτους, είναι εκεί όπου οι δυνάµεις της 
αγοράς είναι δύσκολο να ισορροπήσουν. Εκεί ό-
που τα οργανωµένα συµφέροντα και οι οικονο-
µικά ισχυροί βρίσκουν τον τρόπο να καταστρατη-
γούν αυτό που λέγεται «δίκαιη τιµή» και να προ-
άγουν τις δικές τους προτεραιότητες, συνήθως, 
σε βάρος των πολλών και κατακερµατισµένων.  

Στην περίπτωση των αγροτών, τα πράγµατα έχουν κά-
πως έτσι. Οι άνθρωποι της αγροτικής παραγωγής 
στη χώρα µας βρίσκονται οργανωτικά στο χειρό-
τερο σηµείο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη, η µεταπο-
λεµική ιστορία και εξέλιξη του αγροτικού χώρου. 

Για µια σειρά από λόγους που δεν µπορούν να αναλυ-
θούν σ’ αυτές τις γραµµές, οι αγρότες έχουν χά-
σει τη συλλογική τους συνείδηση. Έχουν αποµα-
κρυνθεί από τις παραδοσιακές οργανωτικές τους 
δοµές, έχουν φύγει από τα χέρια τους σηµαντι-
κές υποδοµές που είχαν δηµιουργηθεί τις προη-
γούµενες δεκαετίες, δεν διαθέτουν lobby’s και α-
ξιόλογο δίκτυο επιρροής στη δηµόσια σφαίρα.

Το αντίθετο µάλιστα. Όντας µια πολυπληθής επαγ-
γελµατική κατηγορία (τάξη), µε δραστηριότη-
τα σε διάφορα προϊόντα και µε διαφορετική συ-
γκρότηση και µεγέθη εκµεταλλεύσεων, οι αγρό-
τες εµφανίζονται αυτό τον καιρό, όχι µόνο χωρίς 
ενιαίο λόγο, αλλά και µε έντονες µεταξύ τους α-
ντιθέσεις και ισχυρές τάσεις αποµονωτισµού. Μέ-
σα σ’ αυτό το κλίµα, είναι φυσικό, όχι µόνο να χά-
νουν έδαφος στην ανταγωνιστικότητά τους αλλά 
και να πληρώνουν ακριβά κάθε τους συναλλαγή. 

Η δεινή θέση στην οποία βρέθηκαν οι παραγωγοί συ-
µπύρηνων ροδάκινων αυτό το καλοκαίρι, όπως 
και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι κτηνο-
τρόφοι στην επίτευξη µιας καλής τιµής για το 
πρόβειο γάλα της επόµενης σεζόν, είναι ενδει-
κτικά παραδείγµατα των αδυναµιών που παρου-
σιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των δραστηρι-
οποιούµενων στην πρωτογενή παραγωγή. Το αν 
και που θα ισορροπήσει αυτό, θα το δείξει βέβαια 
ο χρόνος. Προς το παρόν οι αγρότες (γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι) υφίστανται µικρές καθηµερινές ήτ-
τες, οι οποίες οδηγούν στην πλήρη αποδυνάµω-
ση της διαπραγµατευτικής τους θέσης.

Εδώ που έφθασαν τα πράγµατα είναι σχεδόν αδύνατο, 
να γυρίσουν το παιχνίδι µόνοι τους. Άλλωστε έ-
χουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που κάποια 
φωτεινά µυαλά και κάποιες ισχυρές προσωπικό-
τητες, όπως ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, στα χρό-
νια µετά τον πόλεµο, είχαν τον τρόπο να συσπει-
ρώσουν τις δυνάµεις του αγροτικού χώρου και 
να επιβάλλουν λύσεις προς όφελος των πολλών.

Σήµερα είναι πολύ πιο εύκολο να διασπάσει κανείς 
την πολυπληθή κοινωνία των αγροτών, παρά να 
της διαµορφώσει συνείδηση που θα επιτρέψει 
την ανατροπή του σηµερινού status. Αυτό σηµαί-
νει πως η ευθύνη των κυβερνώντων είναι µεγά-
λη. Η ίδια η διοίκηση και οι αντίστοιχοι βραχίο-
νες της οργανωµένης Πολιτείας, οφείλουν να ε-
ντοπίσουν την τεράστια δυσαρµονία και να ενδι-
αφερθούν για την αποκατάσταση της ισορροπί-
ας. Τρόποι υπάρχουν. Προς το παρόν, πάντως, 
δεν έχουµε δει να υπάρχει διάθεση.      Agrenda

Αγρότη πιάστο 
από την αρχή 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,98850

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31448

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,97462

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86760

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,835

• Απλά στη χρήση τα δύο νέα µοντέλα 
65-75 ίππων της Deutz-Fahr σελ. 20-37
• Τέλος τα πρόστιµα για αγροτικά µε 
νέα καλύµµατα καρότσας σελ. 37

• Υποσχέσεις Γεωργαντά από την Ηµαθία 
για de minimis στο ροδάκινο σελ. 46
• Σε δύο δόσεις και µετά τη ∆ΕΘ η 
επιστροφή αγροτικού πετρελαίου σελ. 8

• Έχασε τα 90 λεπτά το σύσπορο µέσα στη 
βδοµάδα, αναιµική η φυσική αγορά σελ. 36
• Ξηρασία στην Ισπανία και ακριβό δολάριο 
δίνουν ώθηση στο ντόπιο αµύγδαλο σελ. 21
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Πάνω σε µία εξίσωση η οποία θα 
λαµβάνει υπόψη της τη µέση αξία 
δικαιωµάτων του 2022 αλλά και 
το ποσοστό που καταλάµβανε το 
πρασίνισµα στο τσεκ, θα βασιστεί 
ο επαναϋπολογισµός των δικαιω-
µάτων για το έτος 2023, σύµφω-
να µε τις τελευταίες πληροφορί-
ες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν 
στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τη φετινή µέση αξία των δικαιω-
µάτων, οπότε δεν µπορεί να βγει 
κάποιο ασφαλές συµπέρασµα για 
τον τελικό µέσο όρο. Σύµφωνα πά-
ντως µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
που είναι διαθέσιµα (2020) και µε 
βάση τη σχετική εξίσωση, η µέση 
αξία δικαιωµάτων το 2023 θα εί-
ναι: 6,3% µειωµένη για τα βοσκο-
τόπια και 16% µειωµένη για τις α-
ροτραίες εκτάσεις και 14,4% για 
τις δενδρώδεις. Φυσικά, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι τα δικαιώ-
µατα την περίοδο 2020-2022 αυ-
ξήθηκαν, ως εκ τούτου η µείωση 
που προβλέπεται θα είναι µικρό-
τερη από αυτά τα ποσοστά, αλλά 
όχι κατά πολύ. Τη σχετική εξίσω-
ση, έφεραν στη δηµοσιότητα οι 
Γάλλοι στο τελικό τους στρατη-
γικό σχέδιο που εγκρίθηκε από 

την ΕΕ, το οποίο επίσης επιβεβαι-
ώνει πως πρώτα θα επέλθει η πα-
ραπάνω µείωση και µετά θα ξεκι-
νήσει η όποια σύγκλιση. Η εξίσω-
ση αυτή, έχει ως εξής: Αξία δικαι-
ωµάτων 2023= Αξία δικαιωµάτων 
2022 επί (1+το ποσοστό του πρα-
σινίσµατος επί το δικαίωµα) επί το 
προγραµµατισµένο ποσό δικαιω-
µάτων το 2023/µέσος όρος δικαι-
ωµάτων 2022*(1+το ποσοστό του 
πρασινίσµατος επί το δικαίωµα). 

Σηµειώνεται εδώ πως ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ δεν έβγαλε στη δηµοσιότητα 
τα στοιχεία του 2021 που να φα-
νερώνουν τη µέση µοναδιαία τι-
µή των δικαιωµάτων. 

Εθνικό Απόθεµα
Εν τω µεταξύ, από τις εθνικές 

αρχές ακόµη δεν έχει προκύψει 
ο τρόπος µε τον οποίο θα εξειδι-
κευτεί το Εθνικό Απόθεµα. Είναι 
δεδοµένο πάντως, πως εφόσον 
το επιλέξουν οι εθνικές αρχές, θα 

µπορούν να προσφέρουν δικαιώ-
µατα από το Εθνικό Απόθεµα και 
σε άλλους δικαιούχους πέρα από 
τους νεαρούς και νέους αγρότες. 
Αυτό φαίνεται από τα εγκεκριµένα 
στρατηγικά σχέδια από την Κοµι-
σιόν, όπου προβλέπεται για παρά-
δειγµα η χορήγηση νέων δικαιω-
µάτων για εκµεταλλεύσεις που ή-
ταν ενεργές τα έτη 2013 και 2014 
και δεν κατάφεραν να πάρουν υ-
πό την κατοχή τους δικαιώµατα 
από τα έτη 2015 έως και το 2022. 

Όσον αφορά το άλλο ζήτηµα 
για τη λήψη δικαιωµάτων από το 
Απόθεµα για όσους έχουν ήδη 
πάρει κάποια την τρέχουσα προ-
γραµµατική περίοδο, που ενδια-
φέρει ιδιαίτερα τους Νέους Αγρό-
τες του 2021, το ενδεχόµενο αυ-
τό µοιάζει να αποµακρύνεται, λέ-
νε οι τελευταίες πληροφορίες. Ω-
στόσο τίποτα δεν µπορεί να απο-
κλειστεί έως ότου βγει στη δηµο-
σιότητα το τελικό κείµενο για το 
Εθνικό Απόθεµα µε την έγκριση 
του ελληνικού στρατηγικού σχε-
δίου από την ΕΕ. Προς το παρόν, 
παρατηρείται πάντως στασιµότη-
τα ως προς το θέµα της έγκρισης, 
αλλά στόχος είναι µέχρι τα µέσα 
Οκτωβρίου να έχει οριστικοποι-
ηθεί και να έχει λάβει το πράσι-
νο φως από τις κοινοτικές αρχές. 

H εξίσωση που θα ορίσει
την αξία δικαιωμάτων το 2023  

Σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία 

που είναι διαθέσιμα 

(2020)  και με 

βάση τη σχετική 

εξίσωση, η μέση 

αξία δικαιωμάτων 

το 2023 θα είναι  

6,3% μειωμένη για 

τα βοσκοτόπια, 16% 

μικρότερη για τις 

αροτραίες εκτάσεις 

και 14,4%  πιο κάτω  

για τις δενδρώδεις 

Νέοι Αγρότες του 2021
Το ενδεχόµενο οι Νέοι του 

2021 που έλαβαν δικαιώµατα 
από το Απόθεµα την τρέ-
χουσα περίοδο να λάβουν 

κι άλλα αποµακρύνεται  

Απόθεμα
Είναι δεδοµένο πάντως, 
πως εφόσον το επιλέξουν 
οι εθνικές αρχές, θα 
µπορούν να προσφέρουν 
δικαιώµατα από το Εθνικό 
Απόθεµα και σε άλλους 
δικαιούχους πέρα από τους 
νεαρούς και νέους αγρότες. 

Εξίσωση
Η εξίσωση αυτή, έχει 
ως εξής: Αξία δικαιωµάτων 
2023= Αξία δικαιωµάτων 
2022 επί (1+το ποσοστό 
του πρασινίσµατος 
επί το δικαίωµα) επί 
το προγραµµατισµένο ποσό 
δικαιωµάτων το 2023/
µέσος όρος δικαιωµάτων 
2022* (1+το ποσοστό 
του πρασινίσµατος 
επί το δικαίωµα). 

Σχέδια
Στα εγκεκριµένα 
στρατηγικά σχέδια από 
την Κοµισιόν προβλέπεται 
για παράδειγµα η χορήγηση 
νέων δικαιωµάτων για 
εκµεταλλεύσεις που ήταν 
ενεργές τα έτη 2013 και 
2014 και δεν κατάφεραν 
να πάρουν υπό την κατοχή 
τους δικαιώµατα από τα έτη 
2015 έως και  το 2022.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

2023

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
2022

1+ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
2023

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
2022

1+ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ= x x x:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2022
 (χρησιµοποιούνται
στοιχεία 2020)
�ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2023
�ΕΥΡΩ / ΕΚΤΑΡΙΟ	

202,473

0,49

276,330 341,191

189,590 231,390 291,750

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά και τις κακήν κακώς πιστώσεις για την επι-
στροφή του ΕΦΚ πετρελαίου και του 2% επί του 
τζίρου στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζω-
οτροφών, ο Σεπτέµβριος έχει ακόµα δύο πλη-
ρωµές. Μία για τους Νέους Αγρότες και µία για 
τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που ωστόσο είναι 
«τακτοποιηµένες» και χωρίς απρόοπτα για τους 
δικαιούχους. Η πρώτη αφορά 16-17 εκατ. ευρώ, 
τα οποία είναι ήδη δεσµευµένα και ξεκάθαρα 
για κάθε παραγωγό και η δεύτερη 31 εκατ. ευ-
ρώ για 1.232 Νέους Αγρότες σε Πελοπόννησο 
και Αττική, 4 εκατ. ευρώ για 149 δικαιούχους 
στα Ιόνια Νησιά, ενώ µένουν και οι Περιφέρει-
ες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες ακόµα 
δεν έχουν εκδόσει τις αποφάσεις ένταξης. Από 
εκεί και πέρα, αναµένεται η ολοκλήρωση των 
πληρωµών της α’ δόσης µέσα στο Νοέµβριο για 
τους εν δυνάµει δικαιούχους και τις ενστάσεις.

Ως εκ τούτου, η διοικητική µηχανή της ∆οµο-
κού καλείται να δώσει προτεραιότητα στους ε-
λέγχους των στοιχείων της ενιαίας ενίσχυσης, 

προκειµένου να εντοπιστούν και να διορθω-
θούν έγκαιρα προφανή λάθη, µεταβολές και 
παραλείψεις από την πλευρά των παραγωγών, 
για να τρέξει το συντοµότερο δυνατό η προκα-
ταβολή του τσεκ. Το αµέσως επόµενο διάστη-
µα αναµένεται να συσταθούν και οι επιτροπές 
εξέτασης ενστάσεων των παραγωγών κατά των 
πρωτοβάθµιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγ-
χων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για την ενιαία ενίσχυση και 
για τα Προγράµµατα. Η αρχή έγινε µε την τελευ-
ταία τροποποιητική εγκύκλιο του Οργανισµού 
Πληρωµών για ελέγχους τόσο στις παλιές δη-
λώσεις όσο και σε όσες «χτυπάνε» στο σύστηµα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από τη διαδικασία ανάλυ-
σης κινδύνου, αλλά και έπειτα από καταγγελίες.

Αν και ακόµα είναι νωρίς για εικασίες για το 

πότε θα καταστεί δυνατή η πληρωµή της προκα-
ταβολής της ενιαίας του 2022, οι πρώτες πληρο-
φορίες αναφέρουν πως στόχος των αρµοδίων εί-
ναι να ξεκινήσει έως την Πέµπτη 27 Οκτωβρίου.  

Εν τω µεταξύ, το επόµενο διάστηµα θα πραγ-
µατοποιηθεί και διασταύρωση όλων των περι-
πτώσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως προ-
βληµατικές από τον έλεγχο monitoring, µε τα 
στοιχεία του ΕΛΓΑ για τις συγκεκριµένες περι-
πτώσεις, σύµφωνα µε όσα διαβεβαίωσε ο πρό-
εδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σηµανδράκος 
τον βουλευτή Ν∆ Καρδίτσας Γιώργο Κωτσό. Α-
φορµή το ζήτηµα που έχει ανακύψει, σχετικά 
µε τους ελέγχους διασταύρωσης των στοιχείων, 
οι οποίοι έγιναν µε τη µέθοδο τεχνικών παρα-
κολούθησης γης (monitoring) στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Ηµαθίας, Τρικάλων και Καρδί-
τσας. Ενδεικτικό το ζήτηµα που αφορά δικαιού-
χους, που ενώ έχουν λάβει εκτίµηση από τον 
ΕΛΓΑ για καταστροφές, τις οποίες έχουν υπο-
στεί οι καλλιέργειές τους -σε ορισµένες περι-
πτώσεις οι ζηµιές αγγίζουν το 100%- , για τους 
οποίους από τον έλεγχο monitoring οι συγκε-
κριµένες περιπτώσεις εµφανίζονται ως προ-
βληµατικές, καθιστώντας µη δυνατή την κατα-
βολή των σχετικών επιδοτήσεων.

Παραστατικά συµµόρφωσης ειδικών 
διατάξεων για τον ελαιώνα Άµφισσας

Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου καλούνται οι δικαι-
ούχοι αγρότες ενταγµένοι στη ∆ράση 10.1.02 
που δεσµεύονται να συµµετέχουν µε τα ε-
νταγµένα αγροτεµάχιά τους στο πρόγραµµα 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς µε δο-
λωµατικό ψεκασµό των Περιφερειακών Ε-
νοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας ή να εφαρµό-
ζουν σε αυτά βιολογικές µεθόδους καταπο-
λέµησης, για το έτος δεσµεύσεων/εφαρµο-
γής 2022 να προβούν σε καταχώρηση και η-
λεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού Ε-
φαρµογής Βιολογικής Γεωργίας στο πληρο-
φοριακό σύστηµα της ∆ράσης, σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μικρότερη των 
προσδοκιών η 
πίστωση 2% σε 
κτηνοτρόφους
Πιστώθηκε τελικά στα µέσα της 
περασµένης εβδοµάδας η πίστωση 
της ειδικής ενίσχυσης  2% επί του 
τζίρου του 2021 για αγορά 
ζωοτροφών. Πρόκειται για υπόθεση 
που έχει ταλαιπωρήσει εδώ και 
καιρό τους κτηνοτρόφους, καθώς 
η πρώτη δόση αυτής της ενίσχυσης, 
ύψους κοντά στα 37 εκατ. ευρώ 
περίπου, πληρώθηκε την Μεγάλη 
Εβδοµάδα, ενώ ένας στους 
τέσσερις δικαιούχους έπρεπε να 
περιµένει τη δική του σειρά για 
περισσότερο από 4 µήνες. 
Ωστόσο το τελικό ποσό είναι 
µικρότερο των προσδοκιών που 
είχαν καλλιεργηθεί όλο το 
προηγούµενο διάστηµα. Το ιστορικό 
της εν λόγω ενίσχυσης, ξεκινά επί 
ηµερών Λιβανού (7% για το πρώτο 
τρίµηνο του 2022 µε 30 εκατ. 
ανακοινώθηκαν αρχές Ιανουαρίου) 
το οποίο ύστερα από τις αγροτικές 
κινητοποιήσεις, αναδιαµορφώθηκε, 
µε τον υπουργό Οικονοµικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα, τέλη 
Φεβρουαρίου να αναφέρει πως 
µπορούν να διατεθούν µέχρι 40 
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διατύπωση 
του σχετικού ΦΕΚ, την περασµένη 
άνοιξη που µιλούσε για ενίσχυση 
έως 50 εκατ. ευρώ (ΦΕΚ 1852/
Β/14-4-2022/ άρθρο 4) , σε 
συνδυασµό µε δηµόσιες δηλώσεις 
στελεχών της κυβέρνησης, άφηναν 
να εννοηθεί ότι θα πληρωθούν 50 
εκατ. ευρώ και όχι 40,5 όπως 
τελικά έγινε.
Η ανακοίνωση του υπουργείου 
παραθέτει τα ποσά που πιστώθηκαν 
ανά «γύρο» πληρωµών, τα οποία 
αφορούν 37,6 εκατ. τον Απρίλιο, 
1,39 εκατ. σε µια ενδιάµεση 
πληρωµή το καλοκαίρι και 1,43 
εκατ. την Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου, 
µε το σύνολο να ανέρχεται στα 
40,5 εκατ. ευρώ.

Σε καλό δρόμο
οι προεργασίες

για τσεκ Οκτώβριο
Μέσα στο Σεπτέμβριο δημοσιονομική πειθαρχία 

και υπόλοιπα Νέων Αγροτών, τον άλλο μήνα 
πρώτα μια εξοφλητική για ενιαία και προγράμματα

Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου υποβολή παραστατικών ειδικών 
διατάξεων του έτους 2022 για τη δεύτερη και Τρίτη 
πρόσκληση της δράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων» 
(Κοµφούζιο). Ειδικότερα, σύµφωνα µε την  ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος εφαρµογής 2022 της ∆ράσης 
10.1.08 Κοµφούζιο:

η εφαρµογή https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/  για 

την υποβολή παραστατικών στη 2η και 3η Πρόσκληση, 
θα είναι ανοιχτή, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
56938/31.07.2018 εγκύκλιο (Α∆Α 9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5) 
από 01/09/2022 έως και 30/09/2022.

ενώ για την ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης, 
θα βγει νεότερη ανακοίνωση.
Σηµειώνεται εδώ πως η ετήσια παράταση για το Κοµφούζιο 
(προκήρυξη) δεν έχει βγει ακόµη επίσηµα.

Έως 30 του μήνα παραστατικά για Κομφούζιο 

Οµάδες Παραγωγών 
∆εύτερη παράταση µέχρι 31 Οκτω-

βρίου στην υποβολή αιτηµάτων 
πληρωµής των δικαιούχων του 

Μέτρου 9 για τις Οµάδες Παραγωγών
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ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2% 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΥΡΩ
ΑΠΡΙΛΙΟ 37.669.114,19

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1η 2η 3η

ΕΥΡΩ
ΙΟΥΛΙΟ 1.399.545,88

ΕΥΡΩ

ΑΡΧΕΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

1.431.827,25
ΕΥΡΩ

40.500.487,2
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Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 
ελέγχεται α) κατά πόσο είναι νόµιµο το 
µισθωτήριο των ενοικιαζόµενων 
αγροτεµαχίων και β) η ταυτοποίησή 
των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ, 
στο µισθωτήριο και στη βεβαίωση 
δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης 
του ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή του 
αγροτεµαχίου από την ΑΑ∆Ε για το 
συγκεκριµένο έτος αιτήσεων, εκτός 
των περιπτώσεων που αφορούν έτη 
που δεν ήταν υποχρεωτική η 
αναγραφή ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ. Αν µετά 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
υπάρχουν ενδείξεις δηµιουργίας 
τεχνητών προϋποθέσεων λήψης 
ενισχύσεων για εκτάσεις άνω των 2 
εκταρίων ανά παραγωγό, ο παραγωγός 
καλείται να προσκοµίσει ισχυρό 
νοµικό τίτλο του εκµισθωτή.

Τίτλοι για τα 
ενοικιαζόµενα 

Έλεγχος για βοσκοτόπια που «χτυπάνε» 
Σε περίπτωση αποτυχίας ταυτοποίησης αγροτεμαχίων, οι εκτάσεις αυτές θα μηδενίζονται 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην προσκόµιση απαραίτητων δι-
καιολογητικών εντός 10 ηµερών 
από τη στιγµή ειδοποίησής τους α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεώνονται 
ιδιοκτήτες και µισθωτές βοσκοτό-
πων σε καλή γεωργική κατάσταση 
(χωρίς ζώα), οι οποίοι έχουν δηλώ-
σει αντίστοιχες εκτάσεις τους στις 
αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, σύµ-
φωνα µε νέα τροποποιητική εγκύ-
κλιο του Οργανισµού Πληρωµών.

Έλεγχος παραστατικών θα διε-
νεργείται σε περιπτώσεις εκτάσε-
ων που σχετίζονται µε την ΚΥΑ κα-
τανοµής βοσκοτόπων που ίσχυσε 
από το 2016, σε περίπτωση µη επι-
σύναψης των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών ή σε περίπτωση αποτυ-
χίας ταυτοποίησης των τεµαχίων, 
οι εκτάσεις αυτές θα µηδενίζονται.

Σηµειώνεται ότι σχετικοί έλεγ-
χοι θα γίνονται σε όσες δηλώσεις 
«χτυπάνε» στο σύστηµα του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ, έπειτα από τη διαδικασία α-
νάλυσης κινδύνου, αλλά και από 
καταγγελίες. Εφόσον δεν µπορεί 
να αποδειχθεί η κατοχή των αγρο-
τεµαχίων µέχρι την 31η Μαΐου το 
αγροτεµάχιο δεν θεωρείται επιλέξι-
µο προς ενίσχυση και µηδενίζεται. 

Ακολουθείται η εξής διαδικα-
σία για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια

1) Ελέγχεται η ταυτοποίησή των 
δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 

µε τα αναγραφόµενα στη βεβαίω-
ση δηλωθείσας περιουσιακής κα-
τάστασης  ελεγχόµενου ιδιοκτήτη 
του αγροτεµαχίου από την ΑΑ∆Ε.

2) Επιβεβαιώνεται η χρήση του 
αγροτεµαχίου µε τις γεωχωρικές 
µεθόδους και µε επιτόπιο έλεγχο 
για να διαπιστωθεί η χρήση γης.

3) Αν δεν επιβεβαιώνεται η ταυτο-
ποίηση, τα αγροτεµάχια µηδενίζο-
νται.Ένσταση εντός 10 εργάσιµων.

Μέχρι την 31η Μαΐου
Αν δεν µπορεί να αποδει-
χθεί η κατοχή των αγρο-
τεµαχίων µέχρι την 31η 

Μαΐου το αγροτεµάχιο δεν 
θεωρείται επιλέξιµο προς 
ενίσχυση και µηδενίζεται

Οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 10 ηµερών από την ειδοποίησή τους.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε δύο δόσεις, µια στα τέλη Σεπτεµ-
βρίου και µια δεύτερη στα τέλη Ο-
κτωβρίου αναµένεται να πληρωθεί 
το αγροτικό πετρέλαιο µε την µορ-
φή της επιστροφής του ειδικού φό-
ρου από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-
µοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

Η γραφειοκρατία που συνοδεύει 
αυτού του είδους τις υποθέσεις δεν 
άφησε περιθώρια για διορθωτική 
πίστωση εντός της εβδοµάδα που 
πέρασε, δηλαδή πριν από την οµι-
λία του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, 
παρά το γεγονός ότι η αγανάκτη-
ση που έχει σωρεύσει στον αγρο-
τικό κόσµο είναι µεγάλη και η πο-
λιτική φθορά σοβαρή. Απ’ ό,τι φαί-
νεται, η διορθωτική πληρωµή δεν 
θα επέλθει ούτε µέχρι το τέλος της 
ερχόµενης εβδοµάδας. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
την πρώτη διορθωτική πίστωση α-
πό το συνολικό ποσό των 20 εκατ. 
ευρώ περίπου που δεν έχουν πλη-
ρωθεί να γίνεται µέχρι το τέλος Σε-
πτεµβρίου και να ωφελούνται αυ-
τής, οι κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες που είτε δεν πληρώθηκαν για 
το σύνολο της εκµετάλλευσής τους 
(έµειναν εκτός κάποιες καλλιέργει-
ες) είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου 
από λάθη στη βάση δεδοµένων. Σ’ 
αυτή την πρώτη δόση ενδέχεται να 
συµπεριληφθούν και όσοι προλά-
βουν να ενηµερώσουν την ΑΑ∆Ε 
για τους λογαριασµούς  ΙΒΑΝ που 
διατηρούν στις τράπεζες.

Στη δεύτερη και τελευταία δόση, 
περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα περι-
ληφθούν όλοι οι επαγγελµατίες α-
γρότες που δεν είχαν ενηµερώσει 
σχετικά το Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων, καθώς 
και όποιες άλλες περιπτώσεις καθυ-

στερηµένα αναγνωρισθούν από το 
πληροφορικό σύστηµα της ΑΑ∆Ε.

Εκτός απ’ τους απλήρωτους, 
πολλοί πήραν τα µισά

Οι πληρφορίες θέλουν την ΑΑ-
∆Ε να έχει ξεκινήσει ήδη διαδικα-
σία επανέλεγχου της κατάστασης 
πληρωµών για την υπόθεση του α-
γροτικού πετρελαίου, αφού εκτός 
από τους απλήρωτους λόγω IBAN 
και Μητρώου, αρκετοί ήταν οι δι-
καιούχοι αγρότες που είτε δεν πλη-
ρώθηκαν καθόλου είτε πήραν µι-
κρότερο ποσό από αυτό που προ-
κύπτει βάσει της λίστας ετήσιας κα-
τανάλωσης. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέ-
λουν την ΑΑ∆Ε να υπολογίζει εκ 

νέου τα τελικά ποσά, ειδικά σε πε-
ριπτώσεις αγροτών που δραστηρι-
οποιούνται σε πολλές καλλιέργει-
ες παράλληλα. Ενδεικτική της κα-
τάστασης αυτής, είναι αγρότης συ-
νοµιλητής της Agrenda ο οποίος έ-
λαβε γύρω στα 500 ευρώ ενίσχυση 
για 160 στρέµµατα καλλιέργειας εκ 
των οποίων τα 80 είναι καλαµπόκι 
και τα 80 βαµβάκι. Στην περίπτωσή 
του η πληρωµή θα έπρεπε να δια-
µορφώνεται στα περίπου 951 ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι οι επαγγελ-
µατίες αγρότες που δεν εισέπρα-
ξαν τελικά καµία επιστροφή από 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για 
το πετρέλαιο έχουν προθεσµία έ-
ως τις 30 Οκτωβρίου για να τακτο-
ποιήσουν την εγγραφή τους στο 

Μητρώο Αγροτών και µέχρι 30 Σε-
πτεµβρίου για να ενηµερώσουν για 
το IBAN την ΑΑ∆Ε. Η αγανάκτηση 
στους κόλπους των αγροτών είναι 
µεγάλη µετά την πίστωση της πε-
ρασµένης Τετάρτης 31 Αυγούστου. 
Τόσο η χρονική απόσταση από την 
εξαγγελία µέχρι την πίστωση του 
ποσού, όσο και το γεγονός ότι έ-
νας στους τρεις παραγωγούς έµει-
ναν απλήρωτοι ενώ αρκετοί πήραν 
λιγότερα χρήµατα από όσα περίµε-
ναν έχουν καλλιεργήσει έναν µε-
γάλο αναβρασµό στα αγροτικά κέ-
ντρα. Βάσει υπολογισµών, το ποσό 
της επιστροφής, όπου πιστώθηκε 
ατόφιο, αντιστοιχεί στο 5% της συ-
νολικής δαπάνης των αγροτών για 
πετρέλαιο φέτος.

Μπορεί το Μαξίµου να µάζευψε 
έγκαιρα τα γκέµια των 
προσδοκιών αναφορικά µε τις 
εξαγγελίες Μητσοτάκη από το 
βήµα της ∆ΕΘ, ωστόσο τα 
µέτωπα στο πεδίο της αγροτικής 
παραγωγής που χρήζουν 
διευθέτησης αυξάνονται, 
υποχρεώνοντας την κυβέρνηση 
σε επαναπροσδιορισµό των 
προτεραιοτήτων της, µε τις 
ηµέρες της έκθεσης να 
αποτελούν µια καλή ευκαιρία. 
Η προσοχή έχει πέσει στην 
υπόθεση της ενίσχυσης των 
κτηνοτρόφων για αγορά 
ζωοτροφών, που ήδη από τον 
Αύγουστο είχε διαρρεύσει πως 
το τοπίο θα ξεκαθαριστεί µετά 
την επίσηµη εξαγγελία του 
µέτρου από τον πρωθυπουργό. 
Όπως έχει γράψει η Agrenda, 
είναι σηµαντικό η ενίσχυση να 
πιστωθεί πριν περάσουν οι 
ζωοτροφές στα χέρια των 
εµπόρων και µε δεδοµένο ότι 
πρόκειται για κοινοτικό χρήµα, 
µια πολιτική παρέµβαση 
Μαξίµου θα µπορούσε να 
επιταχύνει σηµαντικά το χρόνο 
πληρωµής. Εκκρεµότητες άφησε 
και η συνάντηση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου 
Γεωργαντά στη Θεσσαλονίκη µε 
εκπροσώπους από τα µπλόκα, 
πριν από λίγες ηµέρες. Οι 
ανακοινώσεις αλλά και οι 
διατυπώσεις ήταν λιτές, µε τον 
υπουργό να φέρεται να δηλώνει 
πως θα υπάρξει παρέµβαση, 
χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει όµως 
το περιεχόµενο και το βάθος 
αυτής. Σηµαντικό είναι και 
το ζήτηµα των εργατών γης,
 το οποίο απασχολεί όσους 
ετοιµάζονται για συγκοµιδή 
ελαιοκάρπου τις επόµενες 
εβδοµάδες. Ήδη οι πρώτες 
κινητοποιήσεις µε αφορµή τα 
θεσµικά εµπόδια που σχετίζονται 
µε τον αριθµό εργατών γης που 
ορίζονται από την πρόσφατη 
τροπολογία ανά νοµό, έγιναν 
στην Κρήτη και αν δεν υπάρξει 
τροποποίηση, µάλλον και αυτό 
το µέτωπο θα διευρυνθεί.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

Εργάτες γης, 
μήλα Gala και 
κτηνοτρόφοι

Με IBAN και Μητρώο Αγροτών 

Υπόλοιπα αγροτικού
πετρελαίου σε 2 δόσεις

Οι επαγγελµατίες αγρότες που 
δεν εισέπραξαν τελικά καµία 
επιστροφή από τον ΕΦΚ για 

το πετρέλαιο έχουν προθεσµία 
έως τις 30 Οκτωβρίου για να 
τακτοποιήσουν την εγγραφή 
τους στο Μητρώο Αγροτών.

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 20 εκατ. ευρώ και τέλος Οκτώβρη τα ρέστα 
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Από το 2023
Η έκπτωση στον φόρο 

εισοδήµατος που 
καταβάλουν θα φανεί 
για τους δικαιούχους 
αγρότες στις φορολο-
γικές δηλώσεις που θα 

υποβάλουν από 
το 2023 

Αυστηρότερη η συμβολαιακή 
για έκπτωση φόρου εισοδήματος 
Στο 50% ο φόρος των οργανωμένων αγροτών για εισοδήματα 2022 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την υπογραφή Γεωργαντά περιµένει 
η απόφαση για την έκπτωση 50% στον 
φόρο εισοδήµατος συνεταιρισµένων α-
γροτών, η οποία έχει ήδη περάσει από 
τα γραφεία Βεσυρόπουλου και Σκυλα-
κάκη και αναµένεται να δηµοσιευθεί 
στη διαύγεια την ερχόµενη εβδοµάδα. 
Οι πληροφορίες θέλουν µερικές τροπο-
ποιήσεις στο νοµικό κείµενο που εστι-
άζουν στην υπόθεση των συµβολαίων 
µεταξύ των αγροτών και των βιοµηχα-
νιών στις περιπτώσεις που η έκπτωση 
φόρου προκύπτει από το καθεστώς της 
συµβολαιακής καλλιέργειας. Αναµένε-
ται στην τελική απόφαση να έχουν ο-
ριστεί πιο συγκεκριµένοι όροι που θα 
διέπουν τα συµβόλαια, που θα καθορί-
ζουν ότι τα συµφωνητικά θα έχουν υ-

πογραφεί πριν την έναρξη της συγκο-
µιστικής περιόδου, ενώ οι τροποποιή-
σεις θα είναι πιθανές για διάστηµα λι-
γότερο του ενός µηνός έπειτα από την 
επικύρωση της σύµβασης. 

Αρκετοί από τους ενδιαφερόµενους 
αγρότες, οι οποίοι αναµένουν να δουν 
έκπτωση στον φόρο εισοδήµατος που 
καταβάλουν στις φορολογικές δηλώ-
σεις που θα υποβάλουν από το 2023, 
ανέµεναν επιπλέον διευκρινήσεις σχε-
τικά µε τις διατυπώσεις της τροπολογί-
ας όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, που α-
φορούν την πρόβλεψη περί προµήθει-
ας του συνεταιρισµού ή της επιχείρη-
σης «µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε 
το 75% τουλάχιστον της συνολικής πο-
σότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊό-
ντων παραγωγής τους». 

Το άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φό-
ρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνερ-

γασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο 
επάγγελµα αγροτών προβλέπει τα εξής:

1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνη-
τρο της απαλλαγής από την καταβολή 
φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατο-
ποιούµενων προ φόρου κερδών, που 
προκύπτουν από άσκηση ατοµικής α-
γροτικής επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθε-
σία, κατά 50%, εφόσον είναι αγρότες:

α) µέλη νοµικών προσώπων και ε-
νώσεων προσώπων εγγεγραµµένων 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνε-

ταιρισµών κι άλλων συλλογικών φορέ-
ων και προµηθεύουν το νοµικό πρόσω-
πο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες 
προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον 
της συνολικής ποσότητας όµοιων ή πα-
ρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκε-
κριµένη επιχείρηση - αγοραστή, µε α-
ντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, µε 
την οποία δεσµεύονται για την εισφορά 
ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% του-
λάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοι-
ων ή παρεµφερών προϊόντων της πα-
ραγωγής τους.
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Milk game
Μοναδική συγκυρία 
για τιμή παραγωγού
στο πρόβειο γάλα
Λυτούς και δεμένους βάζει η βιομηχανία για να 
σπάσει την αγορά, αν και «καίγεται» για πρώτη ύλη

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ιδανικές µοιάζουν οι συνθήκες για τη 
βελτίωση των τιµών παραγωγού στο 
πρόβειο και το γίδινο γάλα, εξέλιξη την 
οποία οφείλει να περιφρουρήσει και η 
κυβέρνηση, αν θέλει πραγµατικά να ε-
ξασφαλίσει τη βιωσιµότητα των κτηνο-
τροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλά-
δα και να δρέψει φυσικά το αποτέλε-
σµα αυτής της πολιτικής στην κάλπη. 

Η αλήθεια είναι ότι η καλοµαθηµέ-
νη στη φθηνή πρώτη ύλη εγχώρια γα-
λακτοβιοµηχανία, ανθίσταται αυτό τον 
καιρό µε κάθε τρόπο. Από την προπα-

γάνδα που επιχειρεί µέσω του αστικού 
τύπου (χαρακτηριστικά τα τελευταία δη-
µοσιεύµατα στις Κυριακάτικες εφηµερί-
δες), µέχρι τις προκαταβολές που δίνει 
µεµονωµένα στους παραγωγούς για να 
τους καταστήσει δέσµιους. 

Ακόµα και τα ήξεις αφίξεις της ∆ιε-
παγγελµατικής της Φέτας, µε πιο χα-
ρακτηριστική την επιµονή στην ειδι-
κή ενίσχυση των κτηνοτρόφων, έρχο-
νται να θολώσουν το κλίµα στην αγορά 
και να υπάρξει συµψηφισµός της τιµής 
που θα κληθούν να πληρώσουν αυτόν 
το χειµώνα για την προµήθεια της πρώ-
της ύλης µε την όποια στήριξη των κτη-
νοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών. 

Εκ του πονηρού εκπορεύονται, όπως 
τελικά φαίνεται, και οι πληροφορίες 
που θέλουν να ανοίγει πάλι η «φάµπρι-
κα» µε τις εισαγωγές φρέσκου πρόβει-
ου γάλακτος από την Ιταλία, όταν όλοι 

ξέρουν ότι  το γάλα στην Ιταλία δεν πε-
ρισσεύει αυτόν τον καιρό και αν ήταν 
να έρθει στην Ελλάδα θα έφτανε σε τι-
µή πολύ πάνω από την τιµή που διεκ-
δικούν αυτόν τον καιρό οι παραγωγοί 
και µπορεί να κυµανθεί από 1.60 µέχρι 
1.80 ευρώ το κιλό ανάλογα µε τις ποσό-
τητες (οργανώσεις) και το σηµείο στο ο-
ποίο βρίσκεται εγκατεστηµένη η κτηνο-
τροφική εκµετάλλευση. 

Το µόνο βέβαιο αυτή τη στιγµή είναι 
ότι οι τυροκοµικές επιχειρήσεις και η 
εγχώρια βιοµηχανία γάλακτος γενικά 
«καίγονται» για πρώτη ύλη. Τα µηδενι-
κά αποθέµατα σε φέτα και η ζήτηση που 
υπάρχει για το προϊόν τόσο στην εσωτε-

ρική αγορά όσο και διε-
θνώς, τους υποχρεώνουν 
να «τρέξουν» να βρουν 
πρώτη ύλη και να παρά-
ξουν τελικό προϊόν. Άλ-
λωστε, ήταν αυτές οι συν-
θήκες αγοράς και αυτός 
ο ανταγωνισµός που επέ-
βαλε και τα προηγούµενα 
δύο χρόνια τις µεταποι-
ητικές µονάδες του κλά-
δου να πλειοδοτήσουν 
στην τιµή παραγωγού 
και να ανεβάσουν την 

τιµή της πρώτης ύλης. Σήµερα ισχύουν 
οι ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, ενώ υ-
πάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Τα κό-
στη παραγωγής τον τελευταίο χρόνο έ-
χουν αυξηθεί κατά 30% τουλάχιστον. Η 
τιµή µε την οποία θα πρέπει να διατε-
θεί το πρόβειο γάλα από τους παραγω-
γούς, αν πέρσι διαµορφώθηκε στο 1,25 
ευρώ κατά µέσο όρο, φέτος θα πρέπει 
να ξεκινάει από 1,63 ευρώ και πάνω. 

Είναι στα χέρια των παραγωγών να 
χειρισθούν το θέµα µε τέτοιο τρόπο, ώ-
στε να υπάρξει πραγµατική βελτίωση 
της τιµής του γάλακτος και προϋποθέ-
σεις για τη βιωσιµότητα των κτηνοτρο-
φικών τους εκµεταλλεύσεών. Είναι υ-
ποχρέωση και της Πολιτείας να διαφυ-
λάξει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και τις 
πραγµατικές συνθήκες αγοράς, ώστε, ο 
κλάδος να αναπτυχθεί µε επενδύσεις 
και από την πλευρά των παραγωγών.

Σπάνε οι ζώνες, 
όλοι πηγαίνουν
για γάλα παντού
Πληθαίνουν οι υπόγειες διεργασίες 
µε όλες τις γαλακτοβιοµηχανίες 
να πηγαίνουν παντού, όπου υπάρχει 
αξιόλογη παραγωγή, πρόβειου 
κυρίως, γάλακτος. ∆ιεθνής ζήτηση 
για τη φέτα υπάρχει, οι τιµές που 
ακούγονται είναι καλές, δυναµικότητα 
στις µονάδες µεταποίησης υπάρχει, 
τα κέρδη από τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα µοιάζουν 
εξασφαλισµένα. Χρειάζεται µόνο 
πρώτη ύλη. Το θέµα είναι ότι προς 
το παρόν δεν πληρώνεται, 
τουλάχιστον όσο θα µπορούσε να 
πληρωθεί. Κι αυτό γιατί, οι γαλατάδες 
βλέπουν ότι οι παραγωγοί είναι 
διασπασµένοι και σε δύσκολη -γενικά- 
οικονοµικά θέση. Θέλουν το γάλα, 
αλλά εννορείται ότι το θέλουν φθηνά. 
Έτσι, το «milk game» συνεχίζεται 
και το θέµα είναι ποιος τελικά 
θα λυγίσει πρώτος. Βεβαίως, αυτή 
η κατάσταση µπορεί να έχει τίµηµα 
και για κάποιες από τις 
γαλακτοβιοµηχανίες, ειδικά αν 
χάσουν προσβάσεις σε πρώτη ύλη.  

Τα µηδενικά αποθέµατα 
σε φέτα και η ζήτηση 
τόσο στην εσωτερική 
αγορά όσο και διεθνώς, 
υποχρεώνουν τη 
βιοµηχανία να «τρέξει» 
να βρει πρώτη ύλη.

Τα κόστη 
παραγω-
γής τον 
τελευταίο 
χρόνο 
έχουν 
αυξηθεί 
κατά 30% 
τουλάχι-
στον.
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Ακριβές γίνονται φέτος οι εισαγωγές 
για τα αμύγδαλα, κάτι που ευνοεί την 
εγχώρια εικόνα αγοράς και τους παρα-
γωγούς που θα δείξουν υπομονή. Με 
τη χώρα να είναι διαχρονικά ελλειμ-
ματική στο αμύγδαλο, δεν θα πρέπει 
να προβληματίζει η φετινή αυξημέ-
νη σοδειά, καθώς, το ακριβό δολάριο 
(ΗΠΑ) και η ξηρασία στην Ισπανία κά-
νουν την ντόπια παραγωγή ανάρπα-
στη. Μια τιμή πέριξ των 3,50-4,00 ευ-
ρώ το κιλό για το άσπαστο προϊόν, ό-

πως το 2021, μοιάζει εφικτή, δηλώνει 
ο Γιώργος Νούλας, παραγωγός από 
την περιοχή Συκουρίου της Λάρισας. 

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των 
ποικιλιών Τέξας, η οποία κατά κύριο 
λόγο προορίζεται για ζαχαροπλαστι-
κή και Φυρανιάς (για ευρεία κατανά-
λωση), με την τιμή σε ψίχα να μετα-
φράζεται από τα 3,5 ευρώ άσπαστα σε 
10-10,5 ευρώ για τη Φυρανιά και σε 
7,5-8,0 ευρώ για την Τέξας. Γ.ΡΟΥΠΑΣ

Πάνω από 10 ευρώ αρχή στην ψίχα 
 Ξηρασία στην Ισπανία και ακριβό δολάριο ανεβάζουν την εγχώρια ζήτηση 
 Δεν θα πρέπει να ανησυχεί η αυξημένη φέτος παραγωγή στα αμύγδαλα 
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Η 
ζήτηση για βαμβάκι στην α-
γορά μας είναι ακόμα αδύνα-
μη αν και χτυπάνε τα τηλέφω-
να… Λογικά σύντομα θα ανοί-

ξει η αγορά, αλλά ακόμα οι τιμές που πλη-
ρώνουν οι αγοραστές είναι 1-2 σεντς ανά 
λίμπρα χαμηλότερα από τις προσφορές 
των εκκοκκιστών. Κάπου θα γεφυρωθεί 
το χάσμα ίσως με την πίεση της σοδειάς 
μόλις συγκομιστεί. Στα 115 σεντς ανά λί-
μπρα φαίνεται να μπορεί να κινηθεί το ε-
μπόριο, εντούτοις οι πωλητές διστάζουν. 

  Στην αγορά μας αναμένουμε να ακού-
σουμε τις νέες τιμές εξαγωγής στο σκληρό 
σιτάρι, οι οποίες λογικά θα είναι αρκετά χα-
μηλότερες από τα πρόσφατα 450 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνι μας. Στο εσωτερικό οι τι-
μές παραγωγού έχουν επίσης πιεστεί, αλ-
λά τα νέα χαμηλότερα επίπεδα ακόμα δεν 
έχουν χωνευτεί. Μεσοπρόθεσμα δεν φαίνε-
ται να έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές και λογι-
κά κάπου εδώ θα βρεθεί η νέα ισορροπία.

  Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ξεκι-
νά η Ένωση Αγρινίου τις παραλαβές βρώσι-
μης ελιάς, στις εγκαταστάσεις της στη Σπο-
λάιτα, όπου και στο εργοστάσιο επεξεργασί-
ας-τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, στα υπο-
καταστήματα της Λεπενούς, της Αμφιλοχί-
ας και της Καμαρούλας. Οι παραγωγοί μπο-
ρούν να απευθύνονται και στα σταθερά ση-
μεία παραλαβής ελιών στο Λουτρό, στο Αγ-
γελόκαστρο, στην Παλαιομάνινα, στην Πα-
ραβόλα, στο Ελαιόφυτο και στο Καστράκι. Η 
εξόφληση θα γίνεται τοις μετρητοίς, μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών των παράγωγων. 

Αδύναμη ζήτηση, 
δυνατό δολάριο 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

461,31
448,12

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

472,57 471,62 466,50

Εργατικά
Όσο πιο φορτωμένες 

 οι αμυγδαλιές, τόσο πιο πολύ 
ξεφεύγουν τα μεροκάματα, 

 λένε οι παραγωγοί

Ισοζύγιο 
Ικανή να καλύψει το ελλειμ-

ματικό ισοζύγιο δείχνει 
η φετινή υπερπαραγωγή 

αμυγδάλου

Καλιφόρνια 
Η ενίσχυση του δολαρίου έναντι 
του ευρώ καθιστά ασύμφορες 
τις εισαγωγές καλιφορνέζικου 

προϊόντος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

530

413

385

94,34

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

413

385

101,75

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

413

385

113,75

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

530

413

377

117,10

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

505

420

375

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

485

420

367

101,5

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

ΚΡΙΘΑΡΙ  
ευρώ/τόνος 

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

295 298

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

282
290 290

3,94

296

3,98

Αμύγδαλο
Τιμή παραγωγού*
(ευρώ το κιλό)

Άσπαστο  3,5 - 4,0

Ψίχα Τέξας  7,5 – 8,0 

Ψίχα Φυρανιά  10,0 – 10,5
 *ΕΚΤΙΜΗΣΗ                 

 ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συμβόλαια
(ευρώ / κιλό)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   4,15

ΙΣΠΑΝΙΑ   4,00 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έχασε τα 90 λεπτά 
μέσα στην εβδομάδα 
η τιμή στο σύσπορο 

Στα 32 λεπτά το κιλό
η φυσική αγορά 
για το καλαμπόκι

Η ξηρασία στην Ευρώπη 
ωθεί το ντόπιο αµύγδαλο 
Η ξηρασία στην Ευρώπη και το 
ακριβό δολάριο δεν φοβίζουν τη 
σχεδόν διπλάσια ελληνική παραγωγή 
αµυγδάλου, µε την τιµή για τη Φυρανιά 
να ξεκινά στα 10-10,5 ευρώ και για 
την Τέξας στα 7,5-8,0 ευρώ το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τα συμβόλαια
στην Ιβηρική
δείχνουν 5 ευρώ 
στο αγουρέλαιο

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

ΠΡΟΒΕΙΟ

ΑΓΕΛΑΔ
ΙΝ

Ο

ΚΑΤΣΙΚ
ΙΣΙΟ

527.784

517.840

346.504

331.730

120.380 

113.606

2021 2022

-1,88%

-4,26%

-5,62%

ΠΗΓΗ: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
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Λιµός απειλεί να ενσκήψει σε περιοχές 
της Σοµαλίας ανάµεσα στον Οκτώβριο 
και τον ∆εκέµβριο, προειδοποιούν τα Η-
νωµένα Εθνη, καθώς η χώρα ζει την τρί-
τη ξηρασία σε µία 10ετία και οι τιµές των 
ειδών διατροφής εκτοξεύονται παγκοσµί-
ως. Περί τα 7,8 εκατ. άνθρωποι, σχεδόν 
του ήµισυ του πληθυσµού, πλήττεται από 
την ιστορική ξηρασία. Οι 213.000 βρίσκο-
νται σε µεγάλο κίνδυνο λιµού, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του ΟΗΕ. Ένα εκατοµµύ-
ριο Σοµαλοί αποµακρύνθηκαν κατά την 
διάρκεια του 2021 από τα σπίτια τους για 
να αναζητήσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ο λιµός βρίσκεται προ των θυρών. 
Απευθύνουµε ύστατη προειδοποίηση», 
δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου Συ-
ντονισµού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωµένων Εθνών Μάρτιν Γκρίφιθς.

Στο Κέρας της Αφρικής η ξηρασία έ-
χει αποδεκατίσει τα κοπάδια, που είναι 
ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του 
πληθυσµού που εξαρτάται από την κτη-
νοτροφία, ενώ οι καλλιέργειες καταστρά-
φηκαν από την επιδροµή ακριδών ανά-
µεσα στο τέλος του 2019 και τον 2021.

Μια τάση συρρίκνωσης που πε-
ριγράφεται εδώ και αρκετούς µή-
νες από τους συντελεστές της ζώ-
νης γάλακτος της χώρας έρχο-
νται να επικυρώσουν τα τελευ-
ταία στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
για τις παραδόσεις γάλακτος το 
πρώτο εξάµηνο του 2022. 

Το έλλειµµα που αποτιµάται 
στη βάση δεδοµένων του ΕΛΓΟ, 
ανέρχεται σε περισσότερους α-
πό 10.000 τόνους πρόβειου γά-
λακτος ή αλλιώς µια µείωση της 
τάξης του 1,88% κατά τους πρώ-
τους έξι µήνες του 2022, ενώ ε-
κτός αγοράς φαίνεται ότι βρέ-
θηκαν τουλάχιστον 2.000 πα-
ραγωγοί κατά την υψηλή γαλα-
κτική περίοδο του Μαΐου. Από 
527.784 τόνους που παρέδω-
σαν στη βιοµηχανία οι κτηνο-
τρόφοι το πρώτο µισό του 2021, 
από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ι-
ούνιο του τρέχοντος έτους, πα-
ρέδωσαν 517.840 τόνους. 

Φυσικά, η κατάσταση στην α-
γορά ζωοτροφών και η ραγδαία 
συρρίκνωση του ζωικού κεφα-
λαίου της χώρας που αναφέρουν 
τους τελευταίους µήνες κτηνο-
τρόφοι και άνθρωποι της αγο-
ράς, δεν αποτυπώνονται στην 
εν λόγω µέτρηση και αναµένε-

ται τα δεδοµένα για το δεύτερο 
εξάµηνο να αναδείξουν µε µε-
γαλύτερη συνέπεια τη σηµερι-
νή κατάσταση.

Μεγαλύτερη είναι η απόκλι-
ση στην περίπτωση του αγελα-
δινού γάλακτος, µε το τονάζ που 
έφτασε στις γαλακτοβιοµηχανί-
ες να διαµορφώνεται σε 331.730 
τόνους το πρώτο εξάµηνο του 
2022, έναντι 346.504 την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι. Η µείω-
ση είναι της τάξης του 4,26% και 
σε σηµαντικό βαθµό σχετίζεται 
µε την καθυστέρηση της βιοµη-
χανίας να πληρώσει υψηλότε-
ρες τιµές στα συµβόλαια µε τους 
κτηνοτρόφους, σε µια συγκυ-
ρία όπως ήταν η περσινή, κα-
τά την οποία ήδη οι ζωοτροφές 
είχαν γράψει άνοδο 40 µε 50% 
ενώ και οι λογαριασµοί ρεύµα-
τος στις µονάδες είχαν παγώσει 
τους αγελαδοτρόφους. Οι τιµές 
µπήκαν σε ένα αξιόλογο ανοδικό 
κανάλι µόλις τους τελευταίους 
µήνες, ωστόσο καλύπτουν µε-
τά βίας τις ανατιµήσεις στα λει-
τουργικά έξοδα των µονάδων. 

Μεγαλύτερη ήταν η µείωση 
στο γίδινο γάλα το ίδιο διάστη-
µα, καθώς άγγιξε ποσοστό της 
τάξεως του 5,62%.

Λιμός επί 
θύρας στο 
Κέρας της 
Αφρικής

Λιγοστεύουν οι παραγωγοί, 
μειώνεται το διαθέσιμο γάλα 

«Ο λιµός βρίσκεται προ των 
θυρών. Απευθύνουµε ύστατη 

προειδοποίηση», δήλωσε 
ο επικεφαλής του Γραφείου 

Συντονισµού Ανθρωπιστικών 
Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών 

Μάρτιν Γκρίφιθς.

Τη βοήθεια 
του βουλευτή 
Κέλλα, ζήτησαν
 οι αµβυκούχοι 
του Τυρνάβου.

∆ιατήρηση καθεστώτος τεσσάρων διηµέρων και για τις 
οινοποιήσιµες ποικιλίες ζητούν οι αµβυκούχοι Τυρνάβου

Την αναγκαιότητα διατήρησης του καθεστώτος των τεσσάρων διηµέρων και 
για τις οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, που 
παρατηρείται υπερπαραγωγή έθεσαν σε τηλεδιάσκεψη µε τον υφυπουργό 
Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλο, εκπρόσωποι του Συλλόγου Αµβυκούχων-
Αµπελουργών Τυρνάβου. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αντώνης Τσικριτσής, και 
τα µέλη Θεόδωρος Περιλής, Θανάσης Κάιβας και Γιώργος Κάιβας, τόνισαν 
την ανάγκη άµεσης παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών για τη νέα εγκύκλιο, 
που εξέδωσε η ΑΑ∆Ε στις 12/8/22 και αναφέρεται σε τροποποιήσεις στο 
καθεστώς των διήµερων παραγωγών. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 
τη φετινή απόσταξη για την παραγωγή τσίπουρου τέθηκαν και στον Λαρισαίο 
βουλευτή της Ν∆, Χρήστο Κέλλα, στον οποίο αποτάθηκαν δεδοµένου ότι 
µετά από παρέµβαση του επετράπη στους µικρούς αποσταγµατοποιούς 
πέρυσι να ξεκινήσουν έγκαιρα την απόσταξη τσίπουρου, καθώς και την οµαλή 
διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Ο Λαρισαίος πολιτικός υπογράµµισε 
ότι «τα καζαναριά αποτελούν σηµαντική και ασφαλή διέξοδο για την 
αποσυµφόρηση της αγοράς και την οικονοµική ενίσχυση των αµπελουργών».

Μείωση 4,26%
Στο αγελαδινό γάλα το 
τονάζ που έφτασε στις 
γαλακτοβιοµηχανίες το 

α’ εξάµηνο του 2022 
διαµορφώνεται σε 

331.730 τόνους έναντι 
346.504 την αντίστοιχη 

περίοδο πέρυσι, µειω-
µένο κατά 4,26% 

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

ΠΡΟΒΕΙΟ

ΑΓΕΛΑΔ
ΙΝ

Ο

ΚΑΤΣΙΚ
ΙΣΙΟ

527.784

517.840

346.504

331.730

120.380 

113.606

2021 2022

-1,88%

-4,26%

-5,62%

ΠΗΓΗ: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ



Γενναίο πριμ νεαρών 
και 1.200 ευρώ ανά 
βοοειδές συνδεδεμένη   
Χαμηλές  βασικές ενισχύσεις και μεγαλύτερη φροντίδα στις 
συνδεδεμένες επιδοτήσεις και στο συμπληρωματικό πριμ νεαρών, 
δείχνουν τα 7 πρώτα στρατηγικά σχέδια που εγκρίθηκαν από την Ε.Ε

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το εφάπαξ ποσό των 4.500 ευρώ για όλους τους νεαρούς 
αγρότες ετησίως των Γάλλων, το σύστηµα πόντων για το 
νέο πρασίνισµα των Πολωνών, η προσαύξηση του 15% 
για τα δικαιώµατα µόνο των γυναικών του αγροτικού το-
µέα στην Ισπανία και η απόφαση των Πορτογάλων να 
καταργήσουν όλα τα δικαιώµατα από το 2025. Τα παρα-
πάνω αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά που ξε-
χωρίζουν στους φακέλους των άµεσων ενισχύσεων στις 
4 χώρες που έλαβαν την οριστική έγκριση της ΕΕ για το 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. 

Η Αgrenda παρουσιάζει τις κύριες πτυχές και την πριµο-
δότηση για καθένα από τα καθεστώτα και είναι χρήσιµο 
να γίνεται και κάποια σύγκριση µε τα ελληνικά δεδοµένα. 

Φυσικά, ακόµη τρεις χώρες έχουν λάβει έγκριση, πρό-
κειται για την Ιρλανδία, τη Φιλανδία και τη ∆ανία. Στην 

Ιρλανδία, τα πράγµατα είναι πολύ απλά: ∆ικαιώµατα µε 
σύγκλιση 85%, αναδιανεµητική για όλους 4 ευρώ, µόνο 
µία συνδεδεµένη (πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) και µόνο 
µία ενιαία δράση στα οικολογικά σχήµατα (7,7 ευρώ το 
στρέµµα). Στη Φιλανδία έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος 
που προσεγγίζουν τις συνδεδεµένες µε τα πραγµατικά 
πολύ υψηλά πριµ. Συγκεκριµένα η πριµοδότηση για τα 
βοοειδή µπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ το ζώο και για 
τα πρόβατα (µάνες) τα 75 ευρώ . Παράλληλα στη Φιλαν-
δία επιλέγουν ακόµη µία τεράστια γκάµα προϊόντων φυ-
τικής παραγωγής να πριµοδοτήσουν µε τις συνδεδεµένες. 

Τέλος η ∆ανία, µοιάζει να µη δίνει ιδιαίτερη σηµασία 
στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων (ούτε αναδιανε-
µητική, ούτε συµπληρωµατικό πριµ νεαρών), ρίχνοντας 
το βάρος περισσότερο στις πράσινες δράσεις. Για το ελ-
ληνικό σχέδιο ΚΑΠ, ακόµη δεν έχουν υπάρξει εξελίξεις 
σχετικά µε την οριστική έγκριση, ενώ και οι αλλαγές που 
δροµολογούνται, δεν έχουν ακόµη ανακοινωθεί. 
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Βασική ενίσχυση
Θα δίνεται µε βάση δικαιωµάτων ενίσχυσης, µε 
σύγκλιση (όχι πλήρης). To µέσο ποσό ενίσχυσης 
ορίζεται στα 12,7 ευρώ το στρέµµα. 

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Η ενίσχυση ορίζεται στα 4,8 ευρώ το στρέµµα. 
Θα δίνεται σε όλες τις εκµεταλλεύσεις για έως 
520 στρέµµατα. 

Συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών
∆ίνεται ως εφάπαξ ετήσιο ποσό 4.469 για µία 5ετία.

Νέο πρασίνισµα
Η ενίσχυση θα είναι µια αποσυνδεδεµένη πληρωµή 
ενός σταθερού ποσού σε εθνικό επίπεδο που 
καταβάλλεται σε όλα τα επιλέξιµα εκτάρια της 
εκµετάλλευσης και διατίθεται σε τρεις τύπους:
• Ο πρώτος τύπος «πρακτικών» απευθύνεται σε 
αγρότες που αναλαµβάνουν σε όλες τις περιοχές 
του αγροκτήµατος να σέβονται τις αγροοικολογικές 
πρακτικές: Το ποσό είναι το ίδιο ανεξάρτητα από 
την κάλυψη, για ένα δεδοµένο επίπεδο απαίτησης. 
Το ποσό είναι 5,9 ευρώ το στρέµµα.
• Ο δεύτερος τύπος είναι η «περιβαλλοντική 
πιστοποίηση». Απευθύνεται σε αγρότες των οποίων 
ολόκληρη η εκµετάλλευση εµπλέκεται σε ατοµικά 
πιστοποιηµένα συστήµατα. Ποσό 8,1 ευρώ το στρέµµα.
• Ο τρίτος τύπος «ευνοϊκά στοιχεία για τη 
βιοποικιλότητα» στοχεύει στους αγρότες που 
ακολουθούν αγρανάπαυση στις εκµεταλλεύσεις τους. 
Το ποσό ορίζεται στα 11,1 ευρώ το στρέµµα.
• Το µπόνους «αντιστάθµισης κινδύνου». Μπορεί 
να συνδυαστεί µε τις παραπάνω πρακτικές και δίνεται 
ως ένα έξτρα κίνητρο. Ποσό 0,7 ευρώ το στρέµµα. 

Συνδεδεµένη ενίσχυση
Αιγοπρόβατα: 23 ευρώ πρόβατα, 15 ευρώ για αίγες.
Βοοειδή: 110 ευρώ για αρσενικά, 66 ευρώ αγελάδες.
Κτηνοτροφικά όσπρια: 10,4 ευρώ το στρέµµα.
Πρωτεϊνικά φυτά: Έως 14,9 ευρώ το στρέµµα.
Σκληρό σιτάρι: 6,1 ευρώ το στρέµµα.
Πατατά: 8,4 ευρώ το στρέµµα.
Ρύζι: 13,3 ευρώ το στρέµµα.
Λυκίσκος: 56,8 ευρώ το στρέµµα.
Σπόροι σποράς: 4,4 ευρώ το στρέµµα.
Κάνναβη: 9,8 ευρώ το στρέµµα.
Φρούτα: ∆αµάσκηνα Ente (95 ευρώ), Κεράσια 
Bigarreau (59 ευρώ), Αχλάδια William (130 ευρώ). 
Ροδάκινα βιοµηχανικά (56,3 ευρώ). 
Κηπευτικά: 158 ευρώ το στρέµµα.
Βιοµηχανική ντοµάτα: 121 ευρώ το στρέµµα.

ΓΑΛΛΙΑ

Πριµ νεαρών 22.500 ευρώ 
σε πέντε δόσεις από τον α’ πυλώνα
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Βασική ενίσχυση
To ποσό θα δίνεται µε βάση τα δικαιώµατα χωρίς 
περιφερειοποίηση. Θα επέλθει πλήρη σύγκλιση 
δικαιωµάτων το 2025. Το 2026 και το 2027 
καταργούνται τα δικαιώµατα και θα παρέχεται ενιαίο 
ποσό ανά επιλέξιµη έκταση. Ποσό, γύρω στα 8 ευρώ 
το στρέµµα (κατά µέσο όρο). 

Καθεστώς µικροκαλλιεργητών
Εφάπαξ ποσό (όχι ανά στρέµµα) που αντικαθιστά όλες 
τις άµεσες πληρωµές. Είναι εθελοντικό καθεστώς και 
συµµετέχει όποιος το επιθυµεί. Οι εκµεταλλεύσεις έως 
10 στρέµµατα θα λαµβάνουν 500 ευρώ, από 11-20 
στρεµµάτων 1.000 ευρώ και οι µονάδες άνω των 20 
στρεµµάτων θα λαµβάνουν 1.050 ευρώ. 

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Ποσό 12 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις 
έως 200 στρέµµατα. 

Νέο πρασίνισµα
• Βιολογική γεωργία (διατήρηση και µετατροπή): 
Παρέχεται για µετατροπή ποσό έως 97 ευρώ το 
στρέµµα για φρούτα, έως 65 ευρώ για ελαιώνες και 
έως 63 ευρώ το στρέµµα για αµπέλια. Στο ρύζι 68 
ευρώ, κηπευτικά 64 ευρώ, βοσκοτόπια 10 ευρώ, ζώα 
50 ευρώ ανά ΜΜΖ. Στις αροτραίες παρέχεται ποσό 
47 ευρώ για τις αρδευόµενες και 10 ευρώ για 
ξηρικές. Το ποσό χαµηλώνει κάπως για τη διατήρηση. 
• Ολοκληρωµένη διαχείριση: Ανάλογα την 
καλλιέργεια παρέχεται το µέγιστο 55,2 ευρώ (φρούτα) 
και το ελάχιστο 4 ευρώ (ξερικές αροτραίες).
• ∆ιαχείριση µόνιµων βοσκοτόπων: Έως 1.000 
στρέµµατα, 4,5-7,5 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την 
πυκνότητα βόσκησης. Για πάνω από 1.000 στρέµµατα 
εκτάσεις το ποσό κυµαίνετα από 1,8-3 ευρώ. 
• Οργανική λίπανση: 5 ευρώ το στρέµµα. 
• Βελτίωση της αποδοτικότητας των ζωοτροφών για 
τη µείωση των εκποµπών ρύπων: 2,2 ευρώ ανά ΜΜΖ.
• Ευζωία: Η ενίσχυση φτάνει τα 53 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Θηλάζουσες αγελάδες: 103 ευρώ το κεφάλι.
Αγελαδινό γάλα: 113 ευρώ το κεφάλι.
Αιγοπρόβατα: 21 ευρώ το κεφάλι.
Σπόροι σποράς: 12,5 ευρώ το στρέµµα.
Ρύζι: 38,5 ευρώ το στρέµµα. 
Βιοµηχανική ντοµάτα: 36 ευρώ το στρέµµα. 
Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες: 6,5 ευρώ το στρέµµα. 
Σιτηρά (σκληρό, κριθάρι, µαλακό, βρώµη, σίκαλη, 
τριτικάλι): 10,4 ευρώ το στρέµµα. 
Καλαµπόκι: 20 ευρώ (σπυρί) και 12 ευρώ ενσίρωµα.

Βασική ενίσχυση
H βασική ενίσχυση θα δίνεται µε βάση τα δικαιώµατα 
και το ποσό θα διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις 20 
καθορισµένες γεωπονικές και κοινωνικοοικονοµικές 
περιοχές που χωρίζονται σε 5 οµάδες (Βαλεριάδες, 
Ξηρικές καλλιέργειες, αρδευτικές, µόνιµες-πολυετείς 
και βοσκοτόπια). Ο µέσος όρος προκύπτει από κάθε 
περιοχή µε βάση το ποσό που παρέχεται διά των 
επιλέξιµων στρεµµάτων. Το ποσό κυµαίνεται µεταξύ 
5 και 40 ευρώ/στρµ.

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Και πάλι σε περιφερειακή κλίµακα (20 περιοχές). 
Γι’ αυτό το σκοπό έχει εδραιώσει ένα σύστηµα διπλού 
στρεµµατικού ορίου, στο οποίο, µέχρι ένα πρώτο όριο, 
διαφοροποιηµένο ανά περιοχή, η πληρωµή της 
αναδιανοµής θα είναι στο 20% της περιφερειακής 
µέσης αξίας των δικαιωµάτων. Από αυτό το όριο και 
µέχρι ένα δεύτερο όριο στρεµµάτων, η αναδιανεµητική 
θα είναι στο 40% της µέσης αξίας δικαιωµάτων. 

Συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών
Θα δοθεί µε βάση τα δικαιώµατα, ενώ για τις γυναίκες 
αγρότισσες θα δίνεται ένα 15% επιπλέον πριµ. Το 
ποσό θα δίνεται για έως 1.000 στρέµµατα, και θα είναι 
ίσο µε το 100% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων.

Νέο πρασίνισµα
• ∆ιαχείριση βοσκοτόπων: 6,2 ευρώ το στρέµµα 
• Αµειψισπορά και απευθείας σπορά: 4,7-7 ευρώ. 
• Αµειψισπορά και απευθείας σπορά σε αρδευτικές 
καλλιέργειες: 8,5-25 ευρώ το στρέµµα.
• Φυτοκάλυψη σε δενδρώδεις: 6-12 ευρώ το στρέµµα 
και 11-23 ευρώ το στρέµµα σε επικλινή εδάφη.
• Ξηρικές µόνιµες καλλιέργειες: 5-13 ευρώ το στρέµµα. 

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Το ποσό διαφέρει ανά αγρονοµική περιοχή:
Αγελαδινό γάλα: Έως 207 ευρώ το κεφάλι. 
Βοοειδή (Εκτατικά): Έως 148 ευρώ το κεφάλι.
Μοσχάρια πάχυνσης: Έως 113 ευρώ το κεφάλι.
Αιγοπρόβειο κρέας: Έως 19 ευρώ το κεφάλι.
Αιγοπρόβειο γάλα: Έως 15 ευρώ το κεφάλι.
Αιγοπρόβατα (χωρίς βοσκότοπο): Έως 10 ευρώ.
Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες: Έως 9,2 ευρώ.
Ρύζι: Έως 15,7 ευρώ το στρέµµα. 
Τεύτλα: Έως 59 ευρώ το στρέµµα.
Βιοµηχανική ντοµάτα: Στα 28,2 ευρώ το στρέµµα. 
Ξηρική δενδροκαλλιέργεια: Έως 12 ευρώ 
το στρέµµα. 
Σταφίδα: Στα 70 ευρώ το στρέµµα. 
Ελαιόλαδο (πιστοποιηµένο): Ως 5 ευρώ το στρέµµα.

Βασική ενίσχυση
H πληρωµή της βασικής ενίσχυσης γίνεται σε ενιαία 
µορφή και δεν ακολουθείται καθεστώς δικαιωµάτων. 
Το ποσό είναι 11,5 ευρώ το στρέµµα. ∆εν υπάρχει 
διαφοροποίηση ανά περιοχή.

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Η στήριξη θα δίνεται για τα πρώτα 10-300 
στρέµµατα µίας εκµετάλλευσης. Το ποσό ορίζεται 
στα 3,9 ευρώ το στρέµµα. 

Συµπληρωµατική στήριξη νεαρών αγροτών  
Παρέχεται πριµ της τάξεως των 6 ευρώ το στρέµµα. 
∆ίνεται σε αγρότες που πληρούν τον ορισµό 
του νεαρού αγρότη και καταβάλλεται για µέγιστο 
διάστηµα 5 ετών και το αργότερο µέχρι το 2027.

Νέο πρασίνισµα
• Σπορά µελισσοκοµικών φυτών: 27 ευρώ το στρέµµα
• ∆ιαχείριση εισροών και δέσµευση άνθρακα: 
Περιλαµβάνει 8 δράσεις όπως είναι για παράδειγµα 
η µη χρήση φυτοπροστατευτικών, η αµειψισπορά, 
η ανάπτυξη και τήρηση ενός σχεδίου λίπανσης, η µη 
άροση του εδάφους κ.α. Γι’ αυτή τη δράση η Πολωνία 
χρησιµοποιεί ένα σύστηµα βαθµών, τους οποίους 
συλλέγει ο δικαιούχος ακολουθώντας τις διάφορες 
«πράσινες» πρακτικές. Ανά έναν βαθµό το ποσό που 
θα λαµβάνει ο δικαιούχος αντιστοιχεί σε 21,16 ευρώ 
ανά στρέµµα.
• Ευζωία: Πριµ 160-330 ευρώ ανά αγελάδα, 16-180 
ανά βοοειδές, 227 ευρώ ανά ΜΜΖ για τα πτηνά, 
• Κατακράτηση νερού σε µόνιµα βοσκοτόπια: 6,3 
ευρώ το στρέµµα.
• Ολοκληρωµένη διαχείριση: 29,3 ευρώ το στρέµµα.
• Ειδική θρέψη µε µικροοργανισµούς: 9 ευρώ 
το στρέµµα. 

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Αγελάδες: 95 ευρώ το κεφάλι.
Νεαρά βοοειδή: 74 ευρώ το κεφάλι. 
Πρόβατα: 25 ευρώ το κεφάλι.
Αίγες: 11 ευρώ το κεφάλι.
Φράουλες: 26,7 ευρώ το στρέµµα.
Πατάτα: 24,5 ευρώ το στρέµµα.
Καλλιέργεια ζωοτροφών: 10 ευρώ το στρέµµα.
Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: 19,8 ευρώ 
το στρέµµα. 
Ζαχαρότευτλα: 30 ευρώ το στρέµµα.
Λυκίσκος: 42,9 ευρώ το στρέµµα.
Λινάρι: 10 ευρώ το στρέµµα.
Κάνναβη: 3 ευρώ το στρέµµα.
Ντοµάτα: 55 ευρώ το στρέµµα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

Σύγκλιση έως το 2025
και µετά κατάργηση δικαιωµάτων

Συνδεδεµένη σε ελαιόλαδο
και όλες τις ξηρικές δενδρώδεις 

Με 25 ευρώ το κεφάλι
το πριµ για τα αιγοπρόβατα



Διπλός ψεκασμός 
για καρπόκαψα
Διαβροχή όλης της φυλλικής 
επιφάνειας στις ψηλές κορυφές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Από τα δεδοµένα του δικτύου 
φεροµονικών παγίδων του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Καβάλας, η πτήση της 
καρπόκαψας (Cydia Pomonella) 
συνεχίζεται, καταγράφοντας ι-
κανούς αριθµούς συλλήψεων 
σε επιµέρους περιοχές. ∆εδοµέ-
νου του ύψους της ζηµιάς που 
µπορεί να προκαλέσει η προ-
σβολή από το έντοµο στην ε-
περχόµενη µηλοπαραγωγή, 
οι γεωπόνοι από την Καβά-
λα συνιστούν να γίνει ένας ε-
παναληπτικός ψεκασµός, ιδι-
αίτερα σε οπωρώνες µηλοει-
δών και καρυδιάς µε βεβαρη-
µένο ιστορικό προσβολών, αλ-
λά και όπου δεν πραγµατοποι-
ήθηκε ο προηγούµενος ψεκα-
σµός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει να δοθεί στις περιπτώσεις 

που υφίσταται ήδη προσβολή 
στους οπωρώνες, η οποία για 
τον οποιονδήποτε λόγο δεν έ-
χει αντιµετωπισθεί µε πλήρη ε-
πιτυχία έως σήµερα. 

Αφού εισέλθουν στον καρ-
πό, οι προνύµφες σχηµατίζουν 
πρώτα µια µικρή κοιλότητα α-
κριβώς κάτω από την επιφά-
νεια. Στη συνέχεια, προχωρούν 
προς τον πυρήνα και τρέφονται 
µε ένα µεγάλο µέρος της σάρ-
κας. Το σηµείο εισόδου στη 
συνέχεια διευρύνεται καθώς 
φαγώνεται ο ιστός από την κά-

τω πλευρά, µε αποτέλεσµα οι 
προσβεβληµένοι καρποί συνή-
θως να ωριµάζουν πολύ πρό-
ωρα και να πέφτουν.

Εµπειρικά δεδοµένα έχουν α-
ποδείξει πως συνήθως η καρπό-
καψα εναποθέτει τα αυγά της 
στα ψηλά κλαδιά. Γι’ αυτό το λό-
γο ενδείκνυται επιµεληµένη ε-
φαρµογή του ψεκασµού µε δι-
αβροχή όλης της φυλλικής ε-
πιφάνειας στις ψηλές κορυφές 
των δέντρων ώστε να επιτευχθεί 
ικανοποιητική καταπολέµηση. 

Να σηµειωθεί επίσης πως 
σε οποιαδήποτε περίπτωση δι-
ενέργειας ψεκασµού αναγκαία 
και ικανή συνθήκη είναι η αυ-
στηρή τήρηση του χρονικού ο-
ρίου ηµερών τελευταίας εφαρ-
µογής κάθε σκευάσµατος πριν 
την συγκοµιδή (phi). Συνιστά-
ται να χρησιµοποιούνται µόνο 
σκευάσµατα µικρής υπολειµ-
µατικής διάρκειας, ιδιαίτερα 

σε ποικιλίες (Starking) που βρί-
σκονται κοντά στην ωρίµανση.

Επίσης οι παραγωγοί θα πρέ-
πει να φροντίζουν για την έγκαι-
ρη ενηµέρωση των µελισσοκό-
µων της περιοχής πριν την ε-
κτέλεση οποιουδήποτε ψεκα-
σµού. Προσοχή να δοθεί επί-
σης κατά την επιλογή των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων, 
προκειµένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτι-
κότητας. Τυχόν επόµενοι ψε-
κασµοί πρέπει να γίνονται µε 
σκευάσµατα που έχουν διαφο-
ρετικό τρόπο δράσης.

Σε περίπτωση βιολογικής πα-
ραγωγής, γεωπόνοι συνιστούν 
την εφαρµογή 2-3 ψεκασµών 
µε βιολογικό σκεύασµα βά-
κιλου Θουριγγίας ανά 15 µέ-
ρες. Υπενθυµίζεται ότι ο βάκι-
λος Θουριγγίας αποτελεί εγκε-
κριµένο σκεύασµα για χρήση 
στη βιολογική γεωργία. 

Επέµβαση στις 4 προνύµφες ανά 100 βαµβακόφυτα στη Λάρισα
Χαµηλά έως µέτρια χαρακτηρίζουν τα επίπεδα συλλήψεων ενήλικων 
(πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. 
Λάρισας, οι γεωπόνοι της τοπικής ∆ΑΟΚ. Οι ειδικοί συνιστούν στους 
βαµβακοπαραγωγούς - κυρίως των όψιµων φυτειών – να παρακολουθούν 
τα χωράφια τους, και στην περίπτωση που διαπιστώσουν περισσότερες 
από τέσσερις ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια) σε 100 βαµβακόφυτα, 

να προβαίνουν σε καταπολέµηση µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια εντοµοκτόνα. 
Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, διαπιστώνονται µέτρια επίπεδα συλλήψεων 
ενήλικων (πεταλούδων) στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, µε εξαίρεση 
την ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Κιλελέρ του ∆ήµου Κιλελέρ, όπου εµφανίζονται 
σχετικά υψηλά επίπεδα συλλήψεων.  Όπως εξηγούν οι γεωπόνοι της τοπικής ∆ΑΟΚ, 
η συγκεκριµένη γενεά του ρόδινου σκουληκιού µπορεί να προκαλέσει σηµαντική 
ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής. Στο παρόν στάδιο των 
βαµβακοφυτειών συνιστάται στους καλλιεργητές να επέµβουν µε χηµικά σκευάσµατα 
εάν µετά από δειγµατοληψία 100 καρυδιών διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Starking
Σκευάσµατα µικρής υπο-
λειµµατικής διάρκειας 
σε ποικιλίες Starking 
κοντά στην ωρίµανση

Παρλατόρια στην ελιά
Η Parlatoria oleae αποτελεί έναν 
εξαιρετικά πολυφάγο εχθρό, ο οποίος 
παρά την ονοµασία του, είναι 
επιβεβαιωµένο πως προσβάλλει πάνω 
από 200 είδη πολυετών καλλιεργειών. 
Συνήθως προτιµά να παρασιτίζει την 
ελιά, τα πυρηνόκαρπα και τα µηλοειδή. 
Το έντοµο προσβάλλει όλα τα µέρη 
του δέντρου. Ειδικότερα, στον κορµό 
και τα κλαδιά σχηµατίζονται συνήθως 
επιφανειακές κηλίδες, ενώ µπορεί να 
προκαλέσει και παραµόρφωση και των 
βραχιόνων. Όταν ο πληθυσµός είναι 
υψηλός, οι κλαδίσκοι έχουν µειωµένη 
ανάπτυξη και τελικά ξεραίνονται. 
Στους καρπούς εµφανίζονται 
κηλιδώσεις που µειώνουν την εµπορική 
αξία του ελαιοκάρπου και προκαλούν 
σηµαντικές απώλειες ελαιολάδου της 
τάξης του 15-20%, οδηγώντας τελικά 
και σε µικρότερες ελαιοαποδόσεις. 
Σε περίπτωση σηµαντικής προσβολής, 
οι κατά τόπους γεωπόνοι συνιστούν 
ψεκασµούς εναντίον των κινητών 
προνυµφών, σε συνδυασµό µε 
τη χρήση φυσικών εχθρών, όπως 
παρασιτοειδή υµενοπτέρα.

Σκευάσµατα
SIPCAM: Treenol EC

Κλαδοσπόριο στη ντοµάτα
Συνεχίζεται η προσβολή από 
το κλαδοσπόριο στις φυτείες 
θερµοκηπιακής ντοµάτας στην 
Κεντρική Ελλάδα, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Σηµειώνεται πως οι επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη του µύκητα και τη 
µετάδοσή του. Η ασθένεια προσβάλλει 
τα φυτά όταν επικρατοεί υψηλή 
υγρασία από 70% έως 95% και 
θερµοκρασίες από 4-32 οC, µε άριστη 
θερµοκρασία ανάπτυξης τους 22-24 
οC. Στα κατώτερα φύλλα εµφανίζονται 
αρχικά κιτρινοπράσινες ή κίτρινες 
κηλίδες, οι οποίες σε προχωρηµένο 
στάδιο γίνονται κιτρινοκαστανές και 
νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια 
η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Βόλου, όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών να 
προστατεύσουν την καλλιέργεια τους 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.

Σκευάσµατα
SIPCAM: Galileo EW και Hidroval 
40WG
Syngenta: Cidely Top 125/150 DC, 
Score 25 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μεγάλες ποσότητες από πεσµένα φρούτα, 
αλλά και µη εµπορεύσιµους καρπούς πά-
νω στα δέντρα, άφησε πίσω της η σφοδρή 
βροχόπτωση της περασµένης Κυριακής στον 
κάµπο του Βελβεντού, του Πλατανορέµατος 
και των Σερβίων, δίδοντας τη «χαριστική βο-
λή» σε µια κακή χρονιά, που σηµαδεύτηκε 
αρχικά από τον παγετό και µετά τα χαλάζια, 
µε συνέπεια να µετρά απώλειες πάνω από 
60%-70% στην προσδοκώµενη παραγωγή.

Έτσι, αν και εµπορικά το προϊόν ακολου-
θεί ικανοποιητική πορεία στην αγορά, η τι-

µή που απολαµβάνει το ροδάκινο, αλλά και 
το νεκταρίνι της πρώτης ποιοτικής κατηγορί-
ας δεν αρκεί να αντισταθµίσει τις απώλειες 
στο εισόδηµα των παραγωγών της περιοχής.

Οι ζηµιές που προκλήθηκαν στα κτήµατα 
είναι µεγάλες. «Αυτή την περίοδο συγκοµί-
ζονται οι όψιµες ποικιλίες. Την ηµέρα της έ-
ντονης βροχής, πάνω στα δέντρα παρέµενε 
σχεδόν το 40% της φετινής παραγωγής. Από 
αυτά, όµως, πλέον, ένα µεγάλο κοµµάτι δεν 
θα είναι εµπορεύσιµο. Είναι ροδάκινα και 
νεκταρίνια που έπεσαν ή έχουν σκασίµατα 
στη σάρκα και θα µείνουν στα κτήµατα», ε-
ξηγεί ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Βελβεντού, Βασίλης Τζιούρας και τονίζει πως 
αν συνυπολογιστούν κι οι απώλειες από τον 
παγετό και τις χαλαζοπτώσεις του καλοκαι-
ριού η συνολική ζηµιά ξεπερνά το 70% της 
σοδειάς, για τα περίπου 12.000 στρέµµατα 
του κάµπου των τριών χωριών της περιοχής.

Τα δυσεύρετα, όπως εξελίσσεται η κα-
τάσταση, ποιοτικά ροδάκινα και νεκταρί-
νια, προκαλούν πονοκέφαλο και στους συ-
νεταιρισµούς. «Εµείς σε µια κανονική χρο-
νιά έχουµε δυνατότητα διαχείρισης περίπου 
6.500 τόνων φρούτων. Φέτος, όµως, δεν θα 
καταφέρουµε να εµπορευτούµε ούτε 1.800 
τόνους. Στην πραγµατικότητα θα πέσουµε 
στους 1.500 τόνους γιατί ένα 20% θα γίνει 
δεύτερη διαλογή στη συσκευασία και θα πε-
ταχτεί», σηµειώνει ο κ. Κοσµάς από τον Α-
γροτικό Συνεταιρισµό Βελβεντού «∆ήµητρα».

Για δύσκολη χρονιά, η τρίτη στη σειρά για 
τη ροδακινοκαλλιέργεια µιλά και ο γενικός 
διευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Ευθύµης 
Μπαλάνης και εκτιµά πως η παραγωγή είναι 
µειωµένη κατά τουλάχιστον 60% φέτος. Ανα-
φορικά µε τις τιµές, ο ίδιος περιορίστηκε να 
πει πως είναι σχετικά ικανοποιητικές, τηρου-
µένων των αναλογιών, αλλά δεν µπορούν 
να αναπληρώσουν το εισόδηµα που χάνε-
ται από τις µεγάλες απώλειες στην παραγω-
γή. «Έχουµε ακόµη 25 ηµέρες για να κλεί-
σει η σεζόν και µετά θα κάνουµε την εκκα-
θάριση και εκεί θα φανεί τι θα πάρει ο παρα-
γωγός. Το σίγουρο είναι πως το στήσιµο θα 
είναι µικρότερο από τα 1,20 ευρώ που πήρε 
πέρυσι», µας είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Βελβεντού «∆ήµητρα», 
ήταν πιο σαφής. «Σε σχέση µε τον Ιούλιο, ό-
ταν πουλούσαµε µε 1,50 – 1,60 ευρώ, τιµή 
συνεταιρισµού, που περιλαµβάνει και τα έ-
ξοδα της οργάνωσης για συσκευασία και ε-
µπορία, σήµερα είµαστε σχεδόν στα 0,80 µε 
1 ευρώ,  που σηµαίνει αρκετά χαµηλότερα 
για τον παραγωγό», εξήγησε ο κ. Κοσµάς.

Οι βροχές έριξαν
τα ροδάκινα στον 
κάμπο Βελβεντού
Συνολικές απώλειες που ξεπερνούν το 70% της σοδειάς

Αποζηµίωση
Για τις καταστροφές από τις 

χαλαζοπτώσεις ήδη έχουν γίνει 
αυτοψίες από στελέχη του ΕΛΓΑ 

και δροµολογείται, προς το 
τέλος του χρόνου, αποζηµίωση
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1 
Μπορεί ένα συλλογικό σχήμα 
αγροτών να υποβάλλει αίτηση 
ένταξης για νέες σταβλικές 
εγκαταστάσεις που αφορούν 
σε τρία μέλη του συλλογικού 
σχήματος (ξεχωριστά για το 
καθένα), για αγορά τρακτέρ που 
αφορά σε δύο μέλη χωριστά;
Η χορήγηση ενισχύσεων γίνεται προς ό-
φελος των µελών του συλλογικού φορέα. 
Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση δαπα-
νών που εξυπηρετούν µεµονωµένα µέλη 
του φορέα αρκεί να διαφαίνεται η βελτί-
ωση της θέσης του συλλογικού σχήµατος 
µέσα από αυτές τις επενδύσεις.

2
Είναι επιλέξιμες οι υπό 
σύσταση ομάδες παραγωγών;
Οι υπό σύσταση οµάδες παραγωγών που 
έχουν καταθέσει αίτηµα αναγνώρισης εί-
ναι επιλέξιµες. Η βεβαίωση αναγνώρισης 
προσκοµίζεται στο στάδιο της αξιολόγη-
σης των αιτήσεων ενίσχυσης.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τη δυνατότητα µία οµάδα παραγωγών να ικα-
νοποιήσει ξεχωριστά τις ανάγκες των αγροτών-
µελών της για εξοπλισµό (π.χ τρακτέρ, παρελκό-
µενα) ή να χτίσει διακριτές υποδοµές όπως στά-
βλους και φωτοβολταϊκά για άρδευση, παρέχει 
το πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογε-
νούς Τοµέα» που ανοίγει στις 15 Σεπτεµβρίου. 

Τα παραπάνω διευκρινίζουν στις ερωταπαντή-
σεις τους οι αρµόδιες αρχές, που σηµειώνουν 
βέβαια πως ο εξοπλισµός αυτός θα εκχωρείται 
στα µέλη µε χρησιδάνειο, αλλά θα παραµένει 
στην ιδιοκτησία του συλλογικού σχήµατος. Ση-
µειώνεται πως το µέτρο αφορά µεγάλες επεν-
δύσεις 500.000 έως 8 εκατ. ευρώ από σχήµατα 
ή επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα. Το ύψος 
επιδότησης κυµαίνεται µεταξύ και 40-75%, µε 
το πρόγραµµα να κλείνει στις 30 Σεπτεµβρίου. 

Mία μικρή ομάδα παραγωγών 5 ατό μων μπορεί να αγοράσει για τα δύο 
μέλη του τρακτέρ και στα άλλα τρία να χτίσει στάβλο. Ο εξοπλισμός μένει 
στο όνομα της ομάδας και με χρησιδάνειο παραχωρείται σε κάθε αγρότη

Αγορά ζώων
Η αγορά ζωικού κεφα-

λαίου δεν είναι επιλέξιµη 
επενδυτική δαπάνη 

στο πρόγραµµα σύµφωνα 
µε τις ερωταπαντήσεις

15Μέσω Ομάδας αγορά 
τρακτέρ για κάθε μέλος 

Το µέτρο αφορά µεγάλες επενδύσεις 500.000 έως 8 εκατ. ευρώ από συλλογικά σχήµατα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που 
υποψήφιος δικαιούχος είναι ένα 
συλλογικό σχήμα, που υλοποιεί 
δαπάνες στις επιμέρους 
εκμεταλλεύσεις των μελών του;  
Στην περίπτωση που η επένδυση που γίνε-
ται από το συλλογικό σχήµα αφορά ενσώ-
µατα στοιχεία του ενεργητικού - κινητά πά-
για, αυτά εκχωρούνται (µε χρησιδάνειο) στα 
µέλη του για συγκεκριµένο χρονικό διάστη-
µα. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µελών αλλά 
παραµένουν στην ιδιοκτησία του συνεταιρι-
σµού και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκό-
µιση κάποιου εγγράφου απόδειξης κτίσης 
του χώρου υλοποίησης της επένδυσης. Ειδι-
κότερα, για την κατασκευή κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, θα πρέπει ο τόπος υλοποίησης 
των επενδύσεων να περιέλθει στην κατοχή 
του συλλογικού φορέα είτε µε µίσθωση, είτε 
µε αγορά από τα µέλη του.

4
Αν μια Ομάδα Παραγωγών έχει 
ενταχθεί στο Μέτρο 4.1 και 
έχει επιδοτηθεί για τρακτέρ, 
μπορεί να επιδοτηθεί για 
περισσότερα του ενός τρακτέρ, 
εφόσον αιτιολογείται με μελέτη 
(πχ TEReS), υπολογίζοντας 
αθροιστικά τις ιπποδυνάμεις;
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων 
της πρόσκλησης, οι δαπάνες της περίπτω-
σης 5, της υποπαραγράφου 3.7, πραγµατο-
ποιούνται προς όφελος των µελών του συλ-
λογικού φορέα, προσαρµόζονται λειτουρ-
γικά στις συνθήκες και στις δραστηριότη-
τες των µελών και έχουν δυναµικότητα, µέ-
γεθος, ποσότητα ανάλογες της συνολικής 
παραγωγικής ικανότητας τους. Η σχετική 
τεκµηρίωση αποτυπώνεται στην οικονοµο-
τεχνική µελέτη. Συνεπώς, εάν τεκµηριώνε-
ται η αναγκαιότητα ενίσχυσης 2ου γεωργι-
κού ελκυστήρα, η δαπάνη είναι επιλέξιµη.

5
Μια ομάδα παραγωγών, που 
έχει ήδη μια αλωνιστική 
(καινούργια), μπορεί να αγοράσει 
ακόμα μία προκειμένου να 
καταφέρει να επεκτείνει την ήδη 
υπάρχουσα δραστηριότητά της 

3
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Η αγορά δεύτερου τρακτέρ είναι επιλέξιµη εφόσον αποδεικνύεται η αναγκαιότητά του.

κατά 20% τουλάχιστον;  
Η ενίσχυσης της αγοράς καινούργιων µηχα-
νηµάτων και εξοπλισµού σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις που συνδέονται µε την πρωτογε-
νή παραγωγή (άρθρο 14 του Καν. 702/2013) 
υπόκειται στην αρχή της αναγκαιότητας όπως 
ορίζεται στην περίπτωση 9, της υποπαραγρά-
φου 3.1. Συνεπώς η αγορά δεύτερης αλωνι-
στικής µηχανής, είναι επιλέξιµη εφόσον, µέ-
σω της οικονοµοτεχνικής µελέτης, αποδει-
κνύεται η αναγκαιότητά της.

6
Μια ομάδα παραγωγών 
μπορεί να αιτηθεί δαπάνες 
φωτοβολταϊκού για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της 
άρδευσης των αγροτεμαχίων 
των μελών της;  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπερί-
πτωση στ), της περίπτωσης 4, της υποπα-
ραγράφου 3.7 είναι επιλέξιµες δαπάνες Α-
ΠΕ υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν 
τις µόνες δαπάνες της αίτησης ενίσχυσης, 
αλλά είναι µέρος των δαπανών της, όπως 
ορίζεται στην Πρόσκληση.

7
Τι σημαίνει ο περιορισμός «μέχρι 
το ύψος της αγοραίας αξίας του 
στοιχείου του ενεργητικού» που 
αφορά στις δαπάνες για αγορά 
μηχανημάτων;

Η συγκεκριµένη διάταξη περιορίζει την αξία 
της δαπάνης για αγορά µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού στο εύλογο κόστος τους, δηλα-
δή στη δαπάνη που πραγµατικά καταβάλ-
λεται από τον δικαιούχο και η οποία είναι 
αντίστοιχη της εµπορικής αξίας του µηχα-
νήµατος ή του εξοπλισµού.

8
Μπορεί ο επενδυτής να αγοράσει 
βυτίο για μεταφορά λαδιού;
Το βυτίο για µεταφορά λαδιού ανήκει στην 
κατηγορία των οχηµάτων για οδικές µετα-
φορές αγαθών και προϊόντων και συνεπώς 
δύναται να ενισχυθεί εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 4ε) «Ε-
πενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις 
για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων 
ή για την αύξηση της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύ-
πων (ΓΑΚ, άρθρο 36 του τµήµατος7)» της 
παραγράφου 3.7 «Επιλέξιµες δαπάνες».

9
Για την πραγματοποίηση 
επένδυσης σε κινητό 
μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. 
τρακτέρ και παρελκόμενα) 
απαιτείται 6-ετές μισθωτήριο;  
Για δαπάνες που αφορούν κινητό µηχανολογι-
κό εξοπλισµό δεν απαιτείται 6-ετές µισθωτήριο.

10
Αν θεωρήσουμε ότι το 
επενδυτικό σχέδιο δικαιούται 
ένταση ενίσχυσης 55%, το 
υπόλοιπο 45% που θα είναι 
η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί 
να καλυφθεί όλο το ποσοστό 
με δάνειο; 
Η περίπτωση 5 της παραγράφου 4.4 «Χρη-
µατοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρε-
χόµενες ενισχύσεις» ορίζει ότι «Η ιδιωτική 
συµµετοχή δύναται να περιλαµβάνει ίδια 
κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηµατοδότη-
ση µε τον περιορισµό ότι ποσοστό 25% του 
συνόλου των επιλέξιµων δαπανών, δεν πε-
ριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης». Συνε-
πώς, είναι δυνατόν το σύνολο της ιδιωτι-
κής συµµετοχής να αποδεικνύεται µε τρα-
πεζικό δανεισµό, υπό τον περιορισµό του 
25%, δηλαδή για παράδειγµα δεν µπορεί 
να προέρχεται από δάνειο του Ταµείου Α-
νάκαµψης και Ανθεκτικότητας.  

11
Ο γεωργικός ελκυστήρας 
(τρακτέρ), τα παρελκόμενα 
και η συλλεκτική μηχανή 
είναι επιλέξιμες δαπάνες; 

Οι συνήθεις δαπάνες για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών µιας γεωργικής εκµετάλλευ-
σης, όπως γεωργικός ελκυστήρας και παρελ-
κόµενα, υπάγονται στην κατηγορία «Ενισχύ-
σεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε 
άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις που συνδέονται µε πρωτογε-
νή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρ-
θρο 14)» και συνεπώς συνιστούν επιλέξιµες 
δαπάνες, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
συνολικά οι προϋποθέσεις και οι όροι της 
πρόσκλησης και των σχετικών Κανονισµών.

12
Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί 
να περιλαμβάνει α) δαπάνες 
δημιουργίας νέου αμπελώνα 
και β) δαπάνες αναφύτεσης 
αμπελώνα; Κατά την υποβολή 

Γεωθερµία
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε 
την παραγωγή ενέργειας µέσω 
γεωθερµίας από τα θερµοκήπια 

είναι επιλέξιµες

της αίτησης πρέπει να 
υποβάλουμε άδειες φύτευσης 
για τον νέο αμπελώνα;  
Ο αµπελώνας, ως µόνιµη φυτεία αποτελεί εν-
σώµατο στοιχείο του ενεργητικού των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων και ως εκ τούτου οι σχε-
τικές δαπάνες δύνανται να χρηµατοδοτηθούν 
από το Υποέργο, εφόσον πληρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Ωστόσο, 
οι αµπελώνες εντάσσονται στους τοµείς όπου 
υπάρχει περιορισµός στην παραγωγή από την 
Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) και συνεπώς 
η χρηµατοδότησή τους υπόκειται στους όρους 
της σχετικής ΚΟΑ. Σε κάθε περίπτωση η ενί-
σχυση αµπελώνων, εκτός των λοιπών δικαι-
ολογητικών και στοιχείων της πρόσκλησης, 
απαιτεί και «άδεια φύτευσης» που προσκοµί-
ζεται µε την αίτηση για την πληρωµή δαπα-
νών που αφορούν τον αµπελώνα.

13
Πότε είναι υποχρεωμένη μια 
επιχείρηση να αποδείξει ότι 
το 40% των πρώτων υλών της 
προέρχεται από συμβολαιακή 
γεωργία ή πως εμφανίζουν 
καθετοποιημένη παραγωγή 
σε ποσοστό 40%;  
Η υποχρέωση της συµβολαιακής γεωργίας ή 
της καθετοποίησης της παραγωγής σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5, «ξεκινά-
ει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υ-
λοποίησης της επένδυσης», είναι 3-ετούς δι-
άρκειας και τεκµηριώνεται εντός προθεσµί-
ας 2 µηνών από την πάροδο της 3-ετίας µε 
«ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή».

14
Είναι επιλέξιμα βαρέα οχήματα 
για κίνηση εκτός της μονάδας; 
H προµήθεια βαρέων οχηµάτων για οδι-
κές µεταφορές είναι επιλέξιµη δαπάνη υ-
πό τους γενικούς όρους της πρόσκλησης 
και τους ειδικούς της υποπερίπτωσης ε), 
της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου 3.7.

15
Στο υποέργο, είναι επιλέξιμη 
δαπάνη, η αγορά ζωών 
(αιγοπρόβατα); 
Η αγορά ζώων δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη 
σύµφωνα µε τον Καν. 702/2014 και την πα-
ρούσα Πρόσκληση.



Ακολουθούν τα Σχέδια Βελτίωσης

Μετά τα μέσα Οκτωβρίου 
οι πληρωμές εν δυνάμει 
Νέων Αγροτών του 2021

 Πληρώνουν Πελοπόννησος και Αττική την α’ δόση στους 
δικαιούχους, ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά και έως το τέλος 
του μήνα προχωρά η διαδικασία σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 

 Άνοιξε η αξιολόγηση των ενστάσεων και των εν δυνάμει 
δικαιούχων, τουλάχιστον 1 μήνας για την όλη διαδικασία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την πίστωση 31 εκατ. ευρώ να 
έχει έγκριθει για 1.232 Νέους Α-
γρότες σε Πελοπόννησο και Ατ-
τική, ξεκινάει το δεύτερο κύµα 
πληρωµών της α’ δόσης του Μέ-
τρου 6.1. Η πληρωµή, σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, αναµένεται να ο-
λοκληρωθεί την ερχόµενη εβδο-
µάδα (µέχρι την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραµµές δεν είχε 
γίνει η πίστωση) και πλέον σει-
ρά παίρνουν οι δικαιούχοι στα Ι-
όνια Νησιά, που περιµένουν την 
έγκριση διάθεσης πίστωσης της 
τάξεως των 4 εκατ. ευρώ για 149 
δικαιούχους. Μένουν οι Περιφέ-
ρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου 
(221 και 507 δικαιούχοι αντίστοι-
χα), οι οποίες ακόµη δεν έχουν 
εκδώσει τις αποφάσεις ένταξης, 
ώστε να εκκινήσει η διαδικασία 
πληρωµής, κάτι που αναµένεται 
να γίνει έως τα τέλη Σεπτεµβρίου. 

Το χρονοδιάγραµµα για 
ενστάσεις και εν δυνάµει 
δικαιούχους

Από εκεί και πέρα, όταν όλοι 
οι δικαιούχοι στις 13 Περιφέρει-
ες λάβουν την α’ δόση, παίρνουν 
σειρά οι εν δυνάµει δικαιούχοι 
και οι δικαιωµένοι από τις ενστά-
σεις. Το ζήτηµα  είναι η ταχύτητα 
µε την οποία θα πραγµατοποιη-
θεί η αξιολόγηση, ενώ σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, αναµένεται ξανά 
οι 8 περιφέρειες που πλήρωσαν 
πρώτες την α’ δόση, να προηγη-
θούν στην πληρωµή. Το ρεαλιστι-
κό σενάριο είναι να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία µέχρι τα µέ-
σα του Οκτωβρίου ώστε να µπο-
ρέσουν µετά να γίνουν οι πιστώ-
σεις. ∆εν είναι βέβαια απαραίτη-

Την περασµένη Τετάρτη άνοιξε το 
σύστηµα αξιολόγησης των ενστάσε-
ων και των εν δυνάµει δικαιούχων 
Νέων Αγροτών. Σύµφωνα µε πηγές 
από τις περιφερειακές αρχές, δεν ή-
ταν λίγοι οι εν δυνάµει δικαιούχοι 
που τελικά δεν προσκόµισαν τα επι-
πλέον δικαιολογητικά που χρωστού-
σαν, µε αποτέλεσµα να πάρουν τη 
θέση τους τελικά επιλαχόντες µε το 
τέλος της αξιολόγησης. Όπως µα-
θαίνουµε, είτε κάποιοι υποψήφι-
οι δεν κατάφεραν τελικά να βγά-
λουν άκρη µε τα κληρονοµικά, εί-
τε δεν µπόρεσαν λόγω οικονοµι-
κής δυσπραγίας να αποκτήσουν τα 
ιδιόκτητα αγροτεµάχια που υπολό-
γιζαν. Υπάρχει βέβαια και µία άλλη 
πληροφορία που µένει να επιβεβαι-
ωθεί, πώς σε κάποιες περιπτώσεις η 
ευθύνη βαραίνει τον µελετητή που 
για λόγους µοριοδότησης έκανε τη 
σχετική προσθήκη περί ιδιόκτητων 
αγροτεµαχίων στο φάκελο του νέου 
αγρότη, χωρίς απτό αντίκρισµα. Ξε-
κάθαρη εικόνα όπως και να έχει θα 
υπάρξει από βδοµάδα που θα έχουν 
εκκινήσει για τα καλά οι αξιολογή-

σεις των Νέων Αγροτών όπως ενη-
µερώνουν οι ίδιες πηγές. Πάντως, 
ξεκαθαρίζεται πως στις Περιφέρει-
ες µε πολλούς φακέλους θα απαι-
τηθεί τουλάχιστον ένας µήνας για 
το πέρας των αξιολογήσεων. 

Υπενθυµίζεται εδώ πως οι περιφέ-
ρειες πιέζουν ώστε να υπάρξει µία ε-
πιπλέον υπερδέσµευση κονδυλίων 
ώστε να ενταχθούν όλοι όσοι πλη-
ρούν τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις για ένταξη στο Μέτρο 6.1. Σε κά-
θε περίπτωση κάτι τέτοιο δεν πρόκει-

Τα βρήκαν σκούρα με την

το να γίνουν ταυτόχρονα, καθώς ί-
σως, προηγηθούν είτε οι πληρωµές 
των δικαιωµένων ενστάσεων είτε οι 
αιτήσεις των εν δυνάµει δικαιού-
χων. Στις υπόλοιπες 5 Περιφέρει-
ες οι σχετικές πληρωµές, αναµένε-
ται να ολοκληρωθούν έως το Νοέµ-
βριο. Κοντά στα 100 εκατ. ευρώ υπο-
λογίζεται το ποσό που «χρωστά» α-
κόµη το πρόγραµµα Νέων Αγροτών. 
Αµέσως µετά, ο προγραµµατισµός 
των διαχειριστικών αρχών αναφέ-
ρει πως θα γίνει προσπάθεια να ξε-
κινήσουν οι αιτήσεις για τα Σχέδια 
Βελτίωσης, ή, έστω, να έχει υπάρξει 
κάποια προδηµοσίευση της προκή-
ρυξης (κατά προτίµηση να προλά-
βουν την έκθεση Agrotica) για να 
µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να 
ξεκινήσουν προετοιµασία. 

Κρίσιµες ηµεροµηνίες
Για τις ενστάσεις και τα επιπλέον 

δικαιολογητικά σε τρεις περιφέρει-
ες οι διορίες έχουν ως εξής:

 Πελοπόννησος: Οι ενστάσεις 
λήγουν στις 15 Σεπτεµβρίου.

 Βόρειο Αιγαίο: Έως 25 Σεπτεµ-
βρίου η προσκόµιση επιπλέον δι-
καιολογητικών. ∆εν έχουν ανοίξει 
οι ενστάσεις.

 Νότιο Αιγαίο: Έως 26 Σεπτεµ-
βρίου η προσκόµιση επιπλέον δι-
καιολογητικών. ∆εν έχουν ανοίξει 
οι ενστάσεις.

Έως τον Νοέµβριο
Κοντά στα 100 εκατ. ευρώ υπο-

λογίζεται το ποσό που «χρω-
στά» ακόµη το πρόγραµµα, το 

οποίο αναµένεται να πληρωθεί 
έως τον Νοέµβριο

Στις Περιφέρειες µε 
πολλούς φακέλους 
θα απαιτηθεί 
τουλάχιστον ένας 
µήνας για το πέρας 
των αξιολογήσεων 
των ενστάσεων.
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Οκτώβριος
Το ρεαλιστικό σενάριο είναι να 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της αξιολόγησης του 
προγράµµατος των Νέων 
Αγροτών µέχρι τα µέσα του 
Οκτωβρίου ώστε να µπορέσουν 
µετά να γίνουν οι πιστώσεις.

Εντάξεις
Οι Περιφέρειες Νοτίου και 
Βορείου Αιγαίου (221 και 507 
δικαιούχοι αντίστοιχα), δεν 
έχουν εκδώσει τις αποφάσεις 
ένταξης, ώστε να εκκινήσει 
η διαδικασία πληρωµής, κάτι 
που αναµένεται έως τα τέλη 
του Σεπτεµβρίου.

Αgrotica
Ο προγραµµατισµός 
των διαχειριστικών αρχών 
αναφέρει πως θα γίνει 
προσπάθεια να ξεκινήσουν 
οι αιτήσεις για τα Σχέδια 
Βελτίωσης, ή, έστω, να υπάρξει 
κάποια προδηµοσίευση 
της προκήρυξης πριν την 
έκθεση Agrotica.



ιδιοκτησία

Έναρξη αιτήσεων
για επενδύσεις σε
τουρισμό-εστίαση  
Έως τις 5 ∆εκεµβρίου θα γίνο-
νται δεκτές οι αιτήσεις για το κα-
θεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών 
Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού 
Νόµου, προϋπολογισµού 150 ε-
κατ. ευρώ. Στο καθεστώς αυτό το 
ελάχιστο ύψος του επιλέξιµου κό-
στους ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για µεγά-
λες επιχειρήσεις.

β. 500.000 ευρώ για µεσαίες 
επιχειρήσεις.

γ. 250.000 ευρώ για µικρές ε-
πιχειρήσεις.

δ. 100.000 ευρώ για πολύ µι-
κρές επιχειρήσεις.

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινω-
νικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (Α.Σ.), 
τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, 
τις Οµάδες Παραγωγών (Ο.Π.) 
και τις Αγροτικές Εταιρικές Συ-
µπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Τα ποσοστά ενίσχυσης φτά-
νουν έως και το 75% του εγκεκρι-
µένου προϋπολογισµού, ανάλο-
γα µε το µέγεθος της επιχείρησης 
και τον τόπο υλοποίησης της ε-

πένδυσης. Η υποβολή των αιτή-
σεων γίνεται µέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήµατος Αναπτυ-
ξιακών Νοµών (ΠΣ.-Αν), στην η-
λεκτρονική διεύθυνση (http://
opsan.mindev.gov.gr).

Επιλέξιµα προς ενίσχυση εί-
ναι µεταξύ άλλων σχέδια που α-
φορούν σε:

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδο-
χειακών µονάδων τουλάχιστον 
4 αστέρων.

β. Εκσυγχρονισµός ολοκληρω-
µένης µορφής ξενοδοχειακών µο-
νάδων που ανήκουν ή αναβαθµί-
ζονται σε κατηγορία 3 αστέρων.

γ. Επέκταση ή/και εκσυγχρο-
νισµός ξενοδοχειακών µονάδων 
που έχουν διακόψει τη λειτουρ-
γία τους για τουλάχιστον 2 έτη.

δ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκ-
συγχρονισµός ολοκληρωµένης 
µορφής οργανωµένων κατασκη-
νώσεων.

ε. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονι-
σµός ολοκληρωµένης µορφής 
ξενοδοχειακών µονάδων εντός 
παραδοσιακών οικισµών ή δια-
τηρητέων κτιρίων.

στ. Ίδρυση µη κύριων τουρι-
στικών καταλυµάτων π.χ µικρής 
κλίµακας ξενόνες (υπό προϋπο-
θέσεις).

ζ. Ίδρυση, επέκταση, ή/και 
εκσυγχρονισµός σύνθετων του-
ριστικών καταλυµάτων του Ν. 
4276/2014 (Α’ 155), που ανή-
κουν ή αναβαθµίζονται σε κα-
τηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

Εν αναµονή για την
παράταση στο Κοµφούζιο 
Στην αναµονή βρίσκονται ακόµη 
οι δικαιούχοι του Μέτρου 10.1.8 
«Κοµφούζιο» για την έκδοση της 
πρόσκλησης για την ετήσια 
παράταση. Η σχετική 
προδηµοσίευση έχει εκδοθεί από 
τον περασµένο Γενάρη ωστόσο 
προς το παρόν η τελική προκήρυξη 
δεν έχει δηµοσιευθεί και ενώ 
το ΥΠΑΑΤ ανέφερε ότι «Όσοι/ες 
υποψήφιοι/ες πληρούν τις 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις 
και επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση 
στήριξης στο πλαίσιο της ετήσιας 
παράτασης της 1ης Πρόσκλησης 
της δράσης 10.1.08 «Εφαρµογή 
της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης 
των µικρολεπιδοπτέρων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», µπορούν µε δική 
τους ευθύνη να ξεκινήσουν 
την εφαρµογή των δεσµεύσεων 
της δράσης για την καλλιεργητική 
περίοδο 2022.». Υπενθυµίζεται ότι 
το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 
45,4 ευρώ ανά στρέµµα για τις 
καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά 
και βερικοκιά. Η δεσµεύσεις από 
την ετήσια παράταση λήγουν 
την 31η Ιανουαρίου 2023.

ται να γίνει άµεσα, και οι όποιες εξε-
λίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση θα 
δροµολογηθούν προς τα τέλη του έ-
τους. Το ταµείο του ΠΑΑ προς το πα-
ρόν είναι «στεγνό» και µένει να φα-
νεί αν υπάρχει κάποια δυνατότητα 
για τη λήψη πόρων από τη νέα ΚΑΠ 
για την κάλυψη των αναγκών της µε-
ταβατικής περιόδου. Αναµένεται ό-
µως να γίνει και κάποια µικρή ανα-
κατανοµή µεταξύ των περιφερειών 
για να χωρέσουν ορισµένοι επιλα-
χόντες µε υψηλή όµως βαθµολογία.

Ενίσχυση
Τα ποσοστά ενίσχυσης 

φτάνουν έως και το 75% 
του εγκεκριµένου προϋπο-
λογισµού, ανάλογα µε το 
µέγεθος της επιχείρησης 
και τον τόπο υλοποίησης
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ταµείο Ανάκαµψης
Ξεκινάνε στις 15 
Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις 
για συλλογικά σχήµατα και 
αγροτικές επιχειρήσεις στα 
πλαίσια του προγράµµατος 
«Εκσυγχρονισµός 
Πρωτογενούς Τοµέα» του 
Ταµείου Ανάκαµψης. Οι 
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
έως τις 30 Σεπτεµβρίου.

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.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

∆ΙΟΡΙΑ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

150 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Στιβαρά και απλά στη χρήση, τα δύο νέα µο-
ντέλα µε τον Stage V κινητήρα FARMotion 35, 
ισχύος 65-75 ίππων συνδυάζουν την απόδο-
ση καυσίµου µε ελάχιστες ανάγκες συντή-
ρησης, ενώ ταυτόχρονα είναι συµπαγή, προ-
σφέροντας υψηλή απόδοση και αξιοπιστία, 
µε ένα δοκιµασµένο σύστηµα πέδησης σε ό-
λους τους τροχούς για καλύτερη ασφάλεια.

Οι συµπαγείς διαστάσεις του κινητήρα 
FARMotion 35 που τροφοδοτούν την οικο-

γένεια 5DF Keyline, συµβάλλουν στην ευε-
λιξία αυτών των τρακτέρ επιτρέποντας γεν-
ναιόδωρες γωνίες διεύθυνσης. Οι κινητή-
ρες συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς 
εκποµπών Stage V χωρίς την ανάγκη πρό-
σθετου υγρού καυσίµου AdBlue. Χάρη στο 
απόθεµα ροπής της τάξεως του 28%, η υ-
ψηλότερη απόδοση έρχεται από το 5080DF 
Keyline, ενώ σε µόλις 2200 σ.α.λ. το τρα-
κτέρ αποδίδει δυναµικά και µε χαµηλό επί-
πεδο θορύβου. Σύµφωνα µε την εταιρεία, 
τα µοντέλα θα διατίθενται σε τέσσερις δια-
φορετικές εκδόσεις µετάδοσης, οι οποίες 

Νέα προσθήκη στα 
δενδροκομικά τα 
Deutz 5DF Keyline  
Απλά στη χρήση, συμπαγή και με κινητήρες ισχύος 
65-75 ίππων, τα δύο νέα μοντέλα της Deutz-Fahr  

Ψεκάζοντας ζιζάνια 
µε βοήθεια τον ήλιο
Η Solinftec εξελίσσει την 
γκάµα ροµπότ πεδίου και 
το Solix είναι το νέο ρο-
µποτικό προϊόν της εται-
ρείας για το 2023. Το ρο-
µπότ µπορεί να εξυπηρε-
τήσει έως και 96 στρέµµα-
τα την ηµέρα, ανάλογα µε 
το σχήµα του χωραφιού 
και το έδαφος και δοκιµά-
ζεται αυτήν την περίοδο σε 
εκµεταλλεύσεις των ΗΠΑ.

Νέες ενσιρωτικές 
από την Krone
Τροφοδοτούµενες από 
τον ίδιο κινητήρα Liebherr 
V12 (Stage V) µε εκείνον 
της ναυαρχίδας, τα νέα 
αυτοκινούµενα ενσιρωτικά 
Krone Big X 980 και 
1080 του 2023 εφοδιά-
ζονται µε τροποποιηµένο 
σύστηµα διανοµής ισχύος 
PowerSplit, το οποίο προ-
σαρµόζεται στις τρέχου-
σες απαιτήσεις µε το πά-
τηµα ενός κουµπιού.

Aνανεωµένα 
Valpadana 3000 F
Οι συµπαγείς διαστάσεις 
µε µεταξόνιο 1950 χιλιο-
στά, η ελάχιστη απόσταση 
από το έδαφος στα 186 
χιλιοστά, το µικρό εξωτερι-
κό πλάτος και το βάρος 
των 2200 κιλών είναι 
αριθµοί που σίγουρα συµ-
βάλλουν στην ευελιξία 
των ανανεωµένων 3000 
F της Valpadana, της «ει-
δικής» µάρκας του οµίλου 
Argo Tractors.

Ηλεκτρικό τρακτέρ 
έφτιαξε η Kubota
Η Kubota υποστηρίζει το 
σχέδιο για µηδενικό απο-
τύπωµα άνθρακα έως το 
2050 στο Environmental 
Vision που ανακοίνωσε 
το 2021. Ως πρωτοβουλία 

Το HarvestLab 
3000 αναβαθµίζεται
Η John Deere επεκτείνει 
τις πιθανές χρήσεις του αι-
σθητήρα υπέρυθρης ακτι-
νοβολίας από τρεις σε τέσ-
σερις εφαρµογές, ενώ πα-
ράλληλα επιτρέπει την 
ανάλυση των συστατικών 
στο σιτάρι, το κριθάρι και 
την ελαιοκράµβη. Το 
HarvestLabTM 3000 µε 
τη χρήση στη θεριζοαλωνι-
στική µηχανή, εκτός από 
την υγρασία, η περιεκτικό-
τητα σε πρωτεΐνη µπορεί 
πλέον να προσδιοριστεί 
και για το σιτάρι, το κριθά-
ρι και την ελαιοκράµβη.

για τη µείωση των εκπο-
µπών προϊόντων CO2, 
προωθεί την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών, υβριδικών, 
κυψελών καυσίµου τρα-
κτέρ, αλλά και άλλων µη-
χανισµών κίνησης σε µια 
προσπάθεια να απελευθε-
ρώσει τις πηγές ενέργειας 
από άνθρακα. Έτσι λανσά-
ρει το νέο ηλεκτρικό τρα-
κτέρ LXe-261 που θα κυ-
κλοφορήσει στην Ευρώπη.
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Τέλος τα πρόστιμα 
στους ιδιοκτήτες 
αγροτικών με νέα 
καλύμματα καρότσας
Αλλάζει το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στα αναδιπλού-
µενα ή συρόµενα καλύµµατα καρότσας σε διπλοκάµπι-
να ή µονοκάµπινα οχήµατα, έπειτα από σχετική ρύθµιση 
του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών διαπίστωσε το νοµοθετικό κενό, µε αποτέλεσµα 
ο υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Μιχάλης Πα-
παδόπουλος να προχωρήσει στην αλλαγή και αποσαφή-
νιση της σχετικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, πλέον τα οχήµατα κατηγορίας Ν1 αµαξώ-
µατος ΒΕ (pick-up) που έχουν εγκατεστηµένα καλύµµατα 
από µη άκαµπτο υλικό, όπως αναδιπλούµενα ή συρόµε-
να καλύµµατα (τύπου ρολό) στο ύψος της καρότσας, που 
σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά από 
το αρχικό και τα οποία είναι κατασκευασµένα από αλου-
µίνιο ή πλαστικό, χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά.

Με τη ρύθµιση αυτή, αποσαφηνίζεται η δυνατότητα 
χρησιµοποίησης νέας τεχνολογίας καλυµµάτων, χωρίς 
να χρειάζεται αλλαγή τύπου αµάξης, ώστε να διευκολυν-
θούν οι πολίτες για την ασφαλέστερη µεταφορά των ε-
µπορευµάτων τους, τονίζει το υπουργείο.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στο πρόσφατο παρελθόν 
είχαν παρατηρηθεί φαινόµενα επιβολής προστίµων ύ-
ψους 2.000 ευρώ σε αγρότες ιδιοκτήτες ελαφρών φορ-
τηγών τύπου «pick-up», οι οποίοι δεν γνώριζαν πως η 
τοποθέτηση καλύµµατος στο ύψος της καρότσας απο-
τελούσε στα µάτια του νόµου παράνοµη τροποποίηση 
των χαρακτηριστικών του οχήµατος.

Η σχετική ρύθµιση του υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών έχει ως εξής:

Ρύθµιση σχετικά µε τα αναδιπλούµενα ή συρόµενα κα-
λύµµατα καρότσας ελαφρών φορτηγών τύπου «pick-up»

«Το πλαίσιο κανόνων σχετικά µε τον χαρακτηρισµό ε-
λαφρών φορτηγών (µεικτής µάζας κάτω των 3,5 τόνων) 
τύπου «pick-up», που φέρουν αναδιπλούµενα ή συρόµε-
να καλύµµατα καρότσας, ρυθµίζεται µε εγκύκλιο του Υφυ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών, αρµόδιου για τις Με-
ταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, µε αφορµή και τα σχετικά ερωτήµατα πολι-
τών, σηµειώνεται ότι οχήµατα κατηγορίας Ν1 αµαξώµατος 
ΒΕ (pick-up) που έχουν εγκατεστηµένα καλύµµατα από µη 
άκαµπτο υλικό, όπως αναδιπλούµενα ή συρόµενα καλύµ-
µατα (τύπου ρολό) στο ύψος της καρότσας, που σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά από το αρχικό και 
τα οποία είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή πλαστικό, 
χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά.

Με αυτόν τον τρόπο αποσαφηνίζεται η δυνατότητα χρησι-
µοποίησης νέας τεχνολογίας καλυµµάτων, χωρίς να χρειάζε-
ται αλλαγή τύπου αµάξης, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες 
για την ασφαλέστερη µεταφορά των εµπορευµάτων τους».

σχεδιάστηκαν όλες για αποτελεσµατικότη-
τα, στιβαρότητα και αξιοπιστία. Με την προ-
σφερόµενη βασική έκδοση 8+8 ταχυτήτων 
έως την ολοκαίνουργια έκδοση 30+15 µε 
supercreeper και underdrive, µπορούν να 
εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις των πε-
λατών. Όλες οι εκδόσεις µετάδοσης επιτρέ-
πουν ταχύτητες στο δρόµο έως και 40 χ.α.ω, 
ενώ οι εκδόσεις µετάδοσης µε supercreeper 
επιτρέπουν ταχύτητες εδάφους έως και 230 
µ./ώρα στις µέγιστες ταχύτητα του κινητή-
ρα και στη χαµηλότερη διαθέσιµη σχέση. 

Το PTO διαθέτει ξεχωριστό συµπλέκτη 
που λειτουργεί µε µοχλό που επιτρέπει 
την απλή και προοδευτική εµπλοκή και α-
πεµπλοκή. Παράλληλα, προσφέρεται µια 
εκτεταµένη επιλογή διαµορφώσεων PTO, 
συµπεριλαµβανοµένης της ταχύτητας εδά-

φους PTO, η οποία συγχρονίζει το PTO µε 
το κιβώτιο ταχυτήτων. Το υδραυλικό σύστη-
µα διατίθεται µε ροή έως και 50 λ./λ., εκτός 
από µια πρόσθετη δευτερεύουσα αντλία α-
φιερωµένη στο υδραυλικό σύστηµα διεύ-
θυνσης, µε 2 ή 3 βαλβίδες πίσω και ανυ-
ψωτική ικανότητα έως 3050 κιλά για χρή-
ση όλων των κοινών εργαλείων.

Ο µπροστινός άξονας διαθέτει 100% µπλο-
κέ διαφορικό που µπορεί να ελεγχθεί από 
το κάθισµα του οδηγού, ενώ η µέγιστη γω-
νία διεύθυνσης των 55° εξασφαλίζει τη µέ-
γιστη ευελιξία σε οποιαδήποτε κατάσταση. 
Η µοντέρνα και εργονοµική διάταξη στην 
πλατφόρµα του οδηγού, µε ένα κεντρικό 
τούνελ χαµηλού προφίλ και εύκολα προ-
σβάσιµα, ακριβή χειριστήρια, προσφέρει µε-
γάλη άνεση, υπόσχεται η κατασκευάστρια.

Επιπροσθέτως, η χρωµατικά κωδικοποι-
ηµένη διάταξη ελέγχου διασφαλίζει ότι κά-
θε χειριστήριο είναι εύκολα αναγνωρίσιµο. 
Το σύγχρονο ταµπλό διαθέτει µια πρακτική 
ψηφιακή οθόνη που παρέχει στον χειριστή 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
µε τις λειτουργίες και την κατάσταση λει-
τουργίας του µηχανήµατος, ενώ οι µοχλοί 
ταχυτήτων δίνουν ακριβή, αβίαστη αίσθη-
ση στις αλλαγές ταχυτήτων.

Εκδόσεις µετάδοσης
Τα µοντέλα θα διατίθενται σε τέσσε-

ρις διαφορετικές εκδόσεις µετάδοσης, 
οι οποίες σχεδιάστηκαν όλες για 

αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία
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Εδώ και τρεις 
χιλιάδες χρόνια

 ∆ιαχρονικό: Σας καταθέτω 
τέσσερις λέξεις: θάλασσα, άνεµος, 
ήλιος, ελευθερία. Έχουν ηλικία 
τριών χιλιάδων χρόνων. Αυτή είναι 
η γλώσσα µου, αυτός είναι ο λαός 
µου! Οδυσσέας Ελύτης

 Τροφή ή ενέργεια;: Η 
διατροφή είναι προϋπόθεση 
επιβίωσης. Η ενέργεια απαιτείται 
για την ανάπτυξη. Ποιός ανόητος 
προτεριοποιεί την ενέργεια αντί 
της τροφής; Πρώτα η παραγωγή 
τροφής και ακολούθως η ενέργεια. 
4/9/2022

 Πυροσβέστες πρόβατα: Στην 
Ισπανία προσλαµβάνουν πρόβατα 
και κατσίκες, επί πληρωµή, για να 
προστατευτούν από τις φωτιές. 
Η «τετράποδη ταξιαρχία», από 290 

πρόβατα και 
κατσίκες είχε 
καθήκον να 
µασουλήσει όσο 
περισσότερη 
βλάστηση. Στη 
Βαρκελώνη, 
το πιλοτικό 
πρόγραµµα 

ξεκίνησε τον Απρίλιο 2022 
στο πάρκο Κολσερόλα, 8.000 
στρεµµάτων που βρίσκεται πάνω 
από την πόλη και στον οποίο 
εκδηλώνονται κατά µέσο όρο 
50 πυρκαγιές ετησίως. Guardian. 
huffingtonpost.gr. agrocretanews.
gr, 16/8/2022.

 Open farm: Ενώ οι ξένοι 
έρχονται στην Ελλάδα για τη 
θάλασσα και την ιστορία της, 
φεύγοντας βαθµολογούν ψηλά 
το φαγητό που δοκίµασαν. Πρέπει 
να καταλάβουµε ότι το φαγητό 
συνδέεται µε την ελληνική ύπαιθρο 
και τους παραγωγούς στην Ελλάδα 
και ότι αξίζει να το αναδείξουµε 
τουριστικά. Το ∆ίκτυο Open Farm 
δηµιουργήθηκε το 2019 όταν 
διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον 
µαθητών και κατοίκων µεγάλων 
πόλεων για θέµατα διατροφής, 
υγείας και περιβάλλοντος. Ήθελαν 
να µάθουν σχετικά µε την 
προέλευση της τροφής και τους 
παραγωγούς. Τα επόµενα Open 
Farm Days θα γίνουν 24 και 25 
Σεπτεµβρίου. Π. Παπαδόπουλος, 
∆ίκτυο Open Farm: Εµπειρίες 
στο αγρόκτηµα, 27/7/2022.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ποικιλοµορφία και πολυπλοκότητα 
που εκφράζονται µέσα από τα διαφο-
ρετικά αµπελοτόπια της Νεµέας, είναι 
µερικά από τα στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν την ευρύτερη περιοχή, µέσα α-
πό την κατεξοχήν οινική έκφραση του 
Αγιωργίτικου ΠΟΠ Νεµέα. Το 2023 θα 
είναι η πρώτη χρονιά, κατά την οποία ο 
τρύγος θα οδεύσει προς τα χνάρια ανα-
γνώρισης που ακολουθούνται για κρα-
σιά όπως το Chianti, µε τον νέο φάκελο 
του ευρωπαϊκού συλλογικού σήµατος 
για την ΠΟΠ Νεµέα να έχει ήδη τροπο-
ποιηθεί και εγκριθεί από τους ενδιαφε-
ρόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το νέο 
σήµα «Νεµέα lions» ΠΟΠ µε κρασιά 
εσοδείας 2023, θα βρίσκεται διακρι-
τά τοποθετηµένο σε επιλεγµένες ετι-
κέτες, από συγκεκριµένα αµπελοτε-
µάχια της περιοχής. Τα κρασιά µε την 
ένδειξη «Νεµέα lions» θα διακρίνονται 
για τα ποιοτικά, χηµικά και οργανολη-
πτικά τους χαρακτηριστικά. Σύµφωνα 
µε τα όσα αναφέρει στο Winetrails, ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Οινοποιών 
Νεµέας Νίκος Βλάχος, µ’ αυτό τον τρό-

πο θα υφίστανται δύο κατηγοριοποιή-
σεις κρασιών. Η πρώτη θα περιλαµβά-
νει την παραδοσιακή Νεµέα µε φρέ-
σκα και παλαιωµένα κρασιά και η δεύ-
τερη θα σηµατοδοτείται µε την ένδειξη 
«Νεµέα lions», µε κρασιά τα οποία α-
παιτούν περί τα 2,5 έως 3 έτη ωρίµαν-
σης πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. 

Tην ίδια στιγµή οι Μεγάλες Μέρες 
της Νεµέας που συνδιοργάνωσαν η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Σύν-
δεσµος Οινοποιών Νεµέας, ο δήµος 
της περιοχής, ο Οινοποιητικός Συνε-
ταιρισµός Νεµέας και το Επιµελητή-
ριο Κορινθίας, ήρθαν να θυµίσουν 
πως ό,τι σχετίζεται µε το κρασί, απο-
τελεί κατεξοχήν µέρος της κοινωνι-
κής ζωής, κάτι που στην πράξη απο-
δείχθηκε από το δεδηλωµένο ενδι-

αφέρον αρκετών επισκεπτών για τα 
κρασιά και τα οινοποιεία της Νεµέας 
από τις 2 έως τις 4 Σεπτεµβρίου, που 
έλαβε χώρα η διοργάνωση. 

Ο Νίκος Βλάχος επισηµαίνει ότι η 
Νεµέα «πρέπει να αποκτήσει δυναµι-
κή εκτός από το Αγιωργιτικό και στις 
λευκές ποικιλίες, δεδοµένης της ευρύ-
τερης ζήτησης στην αγορά. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως το Αγιωργίτικο απο-
τελεί την κορωνίδα της αµπελουργίας 
και της οινοπαραγωγής στην περιοχή, 
καταλαµβάνοντας ποσοτικά περίπου 
το 80% του παραγόµενου κρασιού». 

Ο τρύγος στην περιοχή έχει ξεκινήσει 
µε τη συλλογή κάποιων πρώιµων λευ-
κών ποικιλιών, ενώ περί τα µέσα του 
Σεπτεµβρίου θα ξεκινήσει το µάζεµα 
και των σταφυλιών του Αγιωργίτικου. 

O τρύγος φέτος στη Νεμέα 
προς τα χνάρια αναγνώρισης 
που ακολουθούνται για 
το Chianti Η ποικιλομορφία και ο δυναμισμός 

του Αγιωργίτικου ΠΟΠ Νεμέα 
αποτυπώθηκαν στις Μέρες Νεμέας

Αλλάζει τα δεδοµένα η πρωτοβουλία 
συνδαιτυµόνων για... τα 17 χωριά.

Το κοινό οινικό και γαστρονοµικό εγχείρηµα 
από Τσέλεπο, Σκούρα, Στεργίδη και Τουρλώτο

Στον τοµέα του οινοτουρισµού φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή θα χρειαστεί 
να διανύσει ακόµα αρκετά βήµατα. Είναι παραδεκτό ότι η Νεµέα στερείται 
µονάδων φιλοξενίας που θα µπορούσαν να προσφέρουν διαµονή αλλά και 
να πληροφορούν και να εκπαιδεύουν τους επισκέπτες της για τον οινικό 
πλούτο και παράδοση της περιοχής. Το αποτέλεσµα είναι ότι αρκετοί 
οινόφιλοι, ελλείψει καταλυµάτων συντοµεύουν το χρόνο παραµονής τους 
στην περιοχή. Εξαίρεση αποτελεί το πρόσφατο οινικό και γαστρονοµικό 
εγχείρηµα της περιοχής, έµπνευση των Γιάννη Τσέλεπου, Γιώργου Σκούρα, 
Ντίνου Στεργίδη και του σεφ Μένιου Τουρλώτου, το εστιατόριο «17 χωριά». 
Η ονοµασία «17 χωριά» αντλεί έµπνευση από τα 17 χωριά της αµπελουργικής 
ζώνης των οίνων ΠΟΠ Νεµέας. Στην κάβα του φιλοξενούνται κρασιά από τα 
οινοποιεία της ευρύτερης ζώνης, που συνδυάζονται µε γεύσεις της περιοχής.

17 χωριά
Το εστιατόριο 

17 χωριά 
αντλεί 

έµπνευση από 
17 χωριά της 
ζώνης οίνων 
ΠΟΠ Νεµέας

Λευκά
Η Νεµέα 

«πρέπει να 
αποκτήσει 

δυναµική στις 
λευκές ποικι-
λίες», λέει ο 

Νίκος Βλάχος

Νεµέα lions
Το νέο σήµα 

«Νεµέα lions» 
ΠΟΠ µε κρασιά 
εσοδείας 2023 
σε επιλεγµέ-
νες ετικέτες

ΤOY    ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Πολλά ερωτήµατα εγείρει στους εκπρο-
σώπους της οινοποιητικής βιοµηχανί-
ας η υποχρέωση επισήµανσης της θρε-
πτικής αξίας  και των συστατικών στα 
µπουκάλια κρασιού από τον Νοέµβριο 
του 2023, βάσει του νέου κανονισµού 
για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, που δη-
µοσιεύθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2021. Α-
νάµεσα σε αυτά που παραµένουν ανα-
πάντητα είναι το όριο πάνω από το ο-
ποίο πρέπει να εµφανίζονται τα συστα-
τικά στις ετικέτες των κρασιών, µε τους 
εµπλεκόµενους να ευελπιστούν σε κά-
ποια ευελιξία τους πρώτους µήνες της 
εφαρµογής των κανονισµών.

Πιο συγκεκριµένα, η επισήµανση στις 
φιάλες του κρασιού θα ρυθµίζεται πλέ-
ον από τον Κανονισµό 2021/2117 της 
ΕΕ, ο οποίος τροποποίησε τέσσερις κα-
νονισµούς της. Το 2025 αναµένεται 
να γίνει µια ακόµη ενδιάµεση αναθε-
ώρηση. Ωστόσο, για την περίοδο 2023–
2027 όλες οι νέες διατάξεις πρέπει να 
ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν, από 
τις εταιρείες του αµπελοοινικού τοµέα.

Σηµειωτέον, η οινική βιοµηχανία της 
ΕΕ, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα τρόφι-
µα, δεν είχε υποχρεωθεί µέχρι τώρα να 
αναφέρει στις ετικέτες των κρασιών τα 
συστατικά που συµπεριλαµβάνονται σ’ 
αυτό, εκτός από τα αλλεργιογόνα, όµως  
αυτό τώρα αλλάζει. Η πλήρης διατρο-
φική δήλωση όµως και ο πλήρης κατά-
λογος των συστατικών του κρασιού, θα 
µπορούν να παρέχονται στον κατανα-
λωτή ηλεκτρονικά, µε την τοποθέτηση 
ενός κωδικού QR στην ίδια ετικέτα. Ο-
µως υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατο-
ντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι παραγωγοί 
κρασιού που δεν έχουν καµία εµπειρία 
από κωδικούς QR και θα χρειαστούν ε-
ξωτερική υποστήριξη, όπως υποστηρίζει 
και ο  Damien Kalanquin, σύµβουλος οι-
νολόγος για  τα εργαστήρια Dubernet.

Ο οινολόγος, κατά τη διάρκεια µιας 
συνάντησης στη Νarbonne, λίγο πριν 
τον τρύγο στη Γαλλία αναφέρθηκε 

στις δυσκολίες διάκρισης µεταξύ συ-
στατικών, τεχνολογικών πρόσθετων 
και βοηθητικών. «Οι τανίνες είναι ξε-
κάθαρα πρόσθετα και θα πρέπει να α-
ναγράφονται στη λίστα συστατικών. Η 
περίπτωση του διοξειδίου του άνθρα-
κα είναι πιο περίπλοκη. Παράγεται α-
πό ζυµοµύκητες κατά τη διάρκεια της 
ζύµωσης, και εποµένως υπάρχει φυ-
σικά. Από την άλλη, γίνεται πρόσθετο 
στην περίπτωση της ενανθράκωσης». 

Το πρόβληµα που υπάρχει στην πλει-
οψηφία των τροφίµων είναι η εµφά-
νιση των πληροφοριών για την περιε-
κτικότητα σε λιπαρά. «Γνωρίζουµε ότι 
δεν υπάρχουν ποτέ στο κρασί. Θα πρέ-
πει να τα δοσοµετρούµε κάθε φορά για 
να αποδείξουµε την απουσία τους;», δι-
ερωτάται ρωτά ο Damien Kalanquin, 
προς αποφυγή περιττών αναλύσεων.

Ασαφής η νέα επισήμανση
των συστατικών του κρασιού
βάσει του νέου κανονισμού 

Σε κίνδυνο από την ξηρασία τα ΠΟΠ,  
παρεκκλίσεις ζητούν οι αγρότες της ΕΕ
Από τα παγκοσµίου φήµης τυριά της 
Γαλλίας, η ιταλική παρµεζάνα, µέ-
χρι το διάσηµο ισπανικό jamon οι 
πιο προσοδοφόρες εξαγωγές τρο-
φίµων της Γηραιάς ηπείρου, ήτοι 
των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων βρίσκο-
νται υπό πίεση, λόγω της έντονης 
ξηρασίας που σύµφωνα µε τους ε-
πιστήµονες δείχνει να είναι η χει-
ρότερη των τελευτών 500 ετών.

Τα πιο σκληρά και συχνότερα 
καιρικά φαινόµενα ανατρέπουν 
τους κύκλους παραγωγής, καθι-
στώντας πιο δύσκολο για τους πα-
ρασκευαστές αυτών των γκουρµέ 
προιόντων να τηρούν τις αυστη-
ρές, παραδοσιακές συνταγές και 
διαδικασίες. Μάλιστα, η απώλεια 
κερδών µπορεί να είναι σηµαντι-
κή, δεδοµένου ότι τα εν λόγω τρό-
φιµα και τα ποτά που πωλήθηκαν 
µε αυτές τις ετικέτες ποιότητας εί-
χαν κέρδη άνω των 70 δισ. ευρώ.

Στη Γαλλία, η οποία διαθέτει 
πάνω από 250 τέτοιες ετικέτες, οι 
γαλακτοπαραγωγοί στην περιοχή 
της Σαβοΐας που παράγουν το τυ-
ρί Emmental de Savoie ή το τυρί 
Raclette de Savoie, λένε ότι η ξη-
ρασία έχει κάψει τα χορταριασµέ-
να λιβάδια που, εδώ και αιώνες εί-

ναι κοµβικής σηµασίας για τη δια-
τροφή των αγελάδων τους. Ενδει-
κτική είναι η φράση του Thomas 
Dantin, αγρότη και εκπρόσωπου 
των αγροτών της Σαβοΐας, ότι «η 
ξηρασία είχε κάνει αυτά τα λιβά-
δια ξηρά σαν ένα χαλάκι πόρτας», 
καθιστώντας αδύνατη την κάλυψη 
των απαιτήσεων βόσκησης για την 
παρασκευή των προϊόντων ΠΓΕ.

Αρκετοί Γάλλοι παραγωγοί ΠΓΕ 
ζητούν παρεκκλίσεις από τους κα-
νόνες παραγωγής εν µέσω ξηρα-
σίας, για να συνεχίσουν να χρησι-
µοποιούν την επικερδή σφραγίδα 
της ΕΕ παρά το ότι δεν πληρούν τα 
πρότυπα, ανέφερε ο Γάλλος υπουρ-
γός Γεωργίας Marc Fesneau σε συ-
νέντευξη Τύπου την περασµένη ε-
βδοµάδα. Κατά τον ίδιο, τα αιτήµατα 
πρέπει να διεκπεραιωθούν σύντο-
µα για να αποφευχθεί η ζηµιά που 
θα µπορούσε να προκαλέσει βαρύ 
πλήγµα στους ήδη καταπονηµέ-
νους αγρότες και τα ταµεία της ΕΕ.

Αντίστοιχα, οι παραγωγοί του ζα-
µπόν Ibérico που τα κοπάδια τους 
τρέφονται µε βελανίδια, Jamοn de 
Bellota, λένε ότι λόγω της ξηρασίας 
τα βελανίδια είναι λιγότερα, ως εκ 
τούτου και η παραγωγή του ζαµπόν.

Αρχή τρύγου 
στη Μαντινεία µε 
Gewurztraminer 
Μελισσόπετρας 
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 
τρύγος στη Μαντινεία 
για το Κτήµα Τσέλεπου. 
Η αρχή έγινε στα τέλη 
Αυγούστου µε τις 
λευκές ποικιλίες και το 
Gewurztraminer, ενώ 
ακολούθησε το 
Chardonnay. Παρά τις 
έντονες βροχοπτώσεις 
τις τελευταίες µέρες 
του καλοκαιριού στην 
Πελοπόννησο, η σοδειά 
για το Κτήµα Τσέλεπου 
στην περιοχή δεν έχει 
επηρεαστεί λόγω του 
υψοµέτρου στο οποίο 
βρίσκονται τα αµπέλια. 
Από την ερχόµενη  
εβδοµάδα ξεκινάει ο 
τρύγος για το Merlot, 
ακολουθεί στα τέλη 
Σεπτεµβρίου το 
Μοσχοφίλερο και περί 
τα µέσα Οκτωβρίου το 
Cabernet Sauvignon.

Πλήρης κατάλογος των συστατικών 
του κρασιού θα παρέχεται µε έναν 
κωδικό QR στην ετικέτα. 

Ξερά λιβάδια σαν 
χαλάκι πόρτας

Η ξηρασία έχει κάνει 
τα λιβάδια ξηρά σαν 

ένα «χαλάκι πόρτας», 
λένε οι Γάλλοι 
κτηνοτρόφοι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

 3.322
ΠΟΠ

 ΠΓΕ  | ΕΠΙΠ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

 74,76

77,15
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Νομές Κερκίνης

Μονοποικιλιακά 
μέλια από βαμβάκι, 
παλιούρι και κούμαρο
Η διαφοροποίηση, βασικός στόχος ενός επαγγελματία 
ηθοποιού και ενός πρώην στελέχους πολυεθνικής 

Ξενοδοχειακές 
µονάδες 

Οι µεγαλύτεροι πελά-
τες τους οι πολυτελείς 
ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις Μεγάλη Βρε-
τανία, Athens Plaza, 
Wyndham, Coco-Mat 
Hotels, Εlectra Hotels, 
Λαζαριστές (Domotel 

Les Lazaristes) και 
Nikopolis

Η επιχείρηση λειτουργεί µε 
πλήρως καθετοποιηµένη δοµή 
από την παραγωγή του µελιού, 
στην τυποποίηση ως τη διανοµή 
προς τους πελάτες της µε ίδια 
µεταφορικά µέσα.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Ένας επαγγελµατίας ηθοποι-
ός και ένα στέλεχος πολυε-
θνικής αναψυκτικών απο-
φάσισαν κάποια στιγµή τη 
µετατόπιση των ενδιαφερό-
ντων τους στον πρωτογενή το-
µέα. Ο Βαγγέλης Ζλατίντσης και 
ο Άκης Πεχλιβανίδης στράφηκαν 
το 2015 στη δηµιουργία της επιχείρη-
σης «Νοµές Κερκίνης» και αφοσιώθηκαν εξαρχής 
στην παραγωγή µονοποικιλιακών µελιών. Φυτά 
και δέντρα όπως το πολύκοµπο, η βελανιδιά, το 
βαµβάκι, το παλιούρι, το κούµαρο, αποτέλεσαν το 
έναυσµα για την παραγωγή και τυποποίηση µε-
λιού. Επιδίωξη του Βαγγέλη και του Άκη ήταν να 
διαφοροποιηθούν από τη δηµιουργία χαρµανιών 
µελιού, όχι γιατί υστερούν σε ποιότητα όπως λέει 
ο δεύτερος, αλλά κυρίως γιατί ήθελαν να παρου-
σιάσουν κάτι διαφορετικό από τους συναδέλφους 
τους. «Πρόκειται εξάλλου για ποικιλίες που ευδο-
κιµούν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου δεν συναντάει 

κάποιος το θυµάρι όπως συµβαίνει 
στο Νότο», λέει ο Άκης Πεχλιβανί-
δης. Η γνωριµία τους ήρθε το 2013 
µέσα από την τοπική θεατρική ο-
µάδα στο Νέο Πετρίτσι Σερρών, ό-
που και οι δύο συµµετείχαν, µε α-

ποτέλεσµα εκτός από την ανάπτυ-
ξη µίας φιλίας µεταξύ τους και την 

δηµιουργία µίας διαρκώς αναπτυσσό-
µενης µελισσοκοµικής µονάδας. 

Όπως λέει στην Agrenda ο Άκης Πεχλιβανί-
δης «οι µεγαλύτεροι πελάτες µας είναι σηµαντικές 
και πολυτελείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπως 
η Μεγάλη Βρετανία, το Athens Plaza, η Wyndham, 
τα Coco-Mat Hotels, τα Εlectra Hotels, οι Λαζαρι-
στές (Domotel Les Lazaristes), το Nikopolis. Eκτός 
από τη συσκευασία µελιού, αυτό που κάναµε ήταν 
να προσφέρουµε στα συγκεκριµένα καθώς και σε 
άλλα ξενοδοχεία, αυτούσια τα τελάρα µε τις κυψέ-
λες, από τα οποία µπορούσε ο κάθε πελάτης να κό-
ψει ένα κοµµάτι της κυψέλης και να δει το µέλι να 
ρέει µπροστά στα µάτια του. Με τον καιρό καταφέ-
ραµε να εξυπηρετούµε περίπου 200 ξενοδοχεία». 

Ο Βαγγέλης Ζλατίντσης (στη φωτό) και ο Άκης Πεχλιβανίδης ξεκίνησαν 
το 2015 λίγο πριν τα capital controls, να δηµιουργήσουν τις «Νοµές 
Κερκίνης», φέρνοντας στην αγορά αποκλειστικά µονοποικιλιακά µέλια.

Βαγγέλης Ζλατίντσης
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Οι Νοµές Κερκίνης έχουν και εξαγω-
γική παρουσία καθώς δραστηριοποι-
ούνται ήδη στην Κύπρο, τη Γερµανία 
και τη Γαλλία, ενώ ετοιµάζουν την 
είσοδό τους στη Σαουδική Αραβία 
και στην αλυσίδα Intercontinental. 
Οι εξαγωγές τους αντιστοιχούν αυ-
τή τη στιγµή στο 15% της συνολι-
κής παραγωγής µελιού. Για να πε-
τύχουν την παραγωγή µονοποικι-
λιακών µελιών πραγµατοποιείται 
πλήρης γηροσκοπική ανάλυση µε 
αντικείµενο την ανίχνευση του πο-
σοστού γυρεόκοκκων, γεγονός που 
καθορίζει µε βάση το νόµο πότε κά-
θε είδος θεωρείται µονοποικιλιακό, 
όπως εξηγεί ο Άκης Πεχλιβανίδης. 

Μέση ετήσια παραγωγή 30 τόνοι
Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται 

αυτή τη στιγµή τους 30 τόνους κα-
τά µέσο όρο και προέρχεται από τα 
700 µελίσσια. Για µία επιχείρηση 
που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
λίγους µόλις µήνες πριν τα capital 
controls του 2015 και τους δύο πα-
ραγωγούς να είναι αποφασισµένοι 
ότι παρά τις δυσκολίες θα συνέχι-
ζαν απαρέγκλιτα να υπηρετούν αυ-

τό που είχαν στο µυαλό τους. «Λίγο 
µετά αφότου συστάθηκε η εταιρεία, 
αντιµετωπίσαµε το «πάγωµα» της 
αγοράς λόγω των capital controls. 
∆εν σταµατήσαµε όµως ούτε στιγ-
µή να πιστεύουµε σ’ αυτό. Κυνη-
γώντας τους πελάτες από πόρτα σε 
πόρτα, καταφέραµε να αναπτύξου-
µε τη δουλειά µας. Μερικά χρόνια 
µετά ήρθε ο κορωνοϊός, που επί-
σης µας επηρέασε καθότι ξαφνικά 
τα ξενοδοχεία που είναι και οι κυ-
ριότεροι πελάτες µας, σταµάτησαν 
να λειτουργούν. Με οικονοµικές θυ-
σίες και επιµονή καταφέραµε να υ-
περσκελίσουµε κι αυτό το εµπόδιο». 

Η επιχείρηση λειτουργεί µε πλή-
ρως καθετοποιηµένη δοµή που ξεκι-
νάει από την παραγωγή του µελιού, 
οδηγείται στην τυποποίηση και φτά-
νει ως τη διανοµή προς τους πελά-
τες της µε ίδια µεταφορικά µέσα χω-
ρίς τη µεσολάβηση χονδρεµπόρων, 
µία κίνηση που επιτρέπει τον καλύ-
τερο έλεγχο του κόστους. Επόµενο 
βήµα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 
της παραγωγής µε νέα µελίσσια, ού-
τως ώστε οι Νοµές Κερκίνης να είναι 
σε θέση να καλύψουν τη ζήτηση.

Συμφωνία για την είσοδο στα ξενοδοχεία 
Intercontinental της Σαουδικής Αραβίας

ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ

Η µέση ετήσια παραγωγή της επιχείρησης 
«Νοµές Κερκίνης» ανέρχεται σε περίπου 30 τόνους 

µελιού που προέρχονται από τα 700 µελίσσια
 της επιχείρησης µε έδρα το Νέο Πετρίτσι Σερρών 

στις νότιες παρυφές του όρους Κερκίνη

Νέα µελίσσια 
Επόµενο βήµα η περαι-

τέρω ανάπτυξη της παρα-
γωγής µε νέα µελίσσια, 
ώστε οι Νοµές Κερκίνης 
να καλύψουν τη ζήτηση

ΣΕΡΡΕΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΑΣ Καλαβρύτων
Ξανά ψήφος 
εμπιστοσύνης 
στον Σατολιά
Άλλη µια θητεία στο τιµόνι 
της ΕΑΣ Καλαβρύτων φαίνεται 
να εξασφαλίζει ο σηµερινός 
πρόεδρος της οργάνωσης, Παύλος 
Σατολιάς, µετά την πρωτιά (281 
ψήφοι) που πέτυχε στις 
αρχαιρεσίες της Τρίτης για 
την εκλογή νέας διοίκησης. 
Στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του συνεταιρισµού εκλέγονται 
οι πρώτοι επτά σε σταυρούς.

ABGC-μπανάνας
Νέα διευθύνουσα 
σύμβουλος
Το Αυστραλιανό Συµβούλιο 
Καλλιεργητών Μπανάνας (ABGC) 
ανακοίνωσε τον διορισµό της Λιν 
Εράκοβικ ως νέας διευθύνουσας 
συµβούλου από τις 17 Νοεµβρίου 
2022, µετά τη συνταξιοδότηση 
του Τζιµ Πέκιν. Η Εράκοβικ, 
ενεργός υποστηρικτής των 
καλλιεργητών µπανάνας, 
τα τελευταία έξι χρόνια κατείχε 
τη θέση Εκτελεστικού ∆ιευθυντή.

Nestlé
Επικεφαλής 
καφέ στις DACH
Ο γίγαντας τροφίµων Nestlé 
ανακοίνωσε τον διορισµό της 
Sarah Huber ως επικεφαλής 
της επιχείρησης καφέ του οµίλου 
για τη Γερµανία, την Αυστρία 
και την Ελβετία (DACH). HΟ 
Huber ανέλαβε καθήκοντα 
στις αρχές Σεπτεµβρίου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Κλείνουν
θερμοκήπια 
στη Β. Ευρώπη, 
ευκαιρίες για 
την εγχώρια 
παραγωγή 
Καλές τιμές και αυξημένη ζήτηση για 
τα ελληνικά θερμοκηπιακά κηπευτικά, 
που έχουν πλεονέκτημα όσον αφορά 
τα κόστη ενέργειας, λόγω ηλιοφάνειας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξανά επίκαιρο καθίσταται το µοντέλο της θερµοκηπι-
ακής καλλιέργειας των σχεδόν µηδενικών ενεργει-
ακών απαιτήσεων, όπως αναπτύχθηκε σε περιοχές 
της Κρήτης, σε µια περίοδο κατά την οποία η κρίση 
του φυσικού αερίου φέρνει µεγάλες ανατροπές για 
τον φετινό χειµώνα σε αγορές που άλλοτε κυριαρ-
χούσαν τα µεγάλα σχήµατα της κεντρικής Ευρώπης. 

Οι περιπέτειες έχουν ξεκινήσει ήδη στον ευρωπαϊ-
κό βορρά που εισέρχεται πλέον σε δυσκολότερη θέση 
έναντι του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς το ενεργεια-
κό κόστος και ιδιαίτερα το φυσικό αέριο, απειλεί µε 
λουκέτο µεγάλο αριθµό αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Χρηµατοδοτική δυσκαµψία κόβει τη φόρα
Αν και το ζήτηµα χρηµατοδοτικής υποστήριξης 

των εκµεταλλεύσεων παραµένει σε µεγάλο βαθµό 
άλυτο και στην ελληνική περίπτωση, είναι σαφές 
ότι οι εξελίξεις από την υπόλοιπη Ευρώπη µπορούν 
ενδεχοµένως να δώσουν χώρο στα ελληνικά αγρο-
τικά προϊόντα και ιδίως στα κηπευτικά θερµοκηπί-
ου, µε την Κρήτη και τη Νότια Ελλάδα να αποκτούν 
πλεονέκτηµα όσον αφορά τα κόστη ενέργειας, κα-
θώς η ηλιοφάνεια αφήνει περιθώρια για περιορι-
σµό της χρήσης των µονάδων θέρµανσης. Πάντως, 
η συγκυρία θα επέτρεπε µια πιο πρακτική µεταχεί-
ριση των θερµοκηπίων που δείχνουν ικανά να ε-
µπλακούν σε αυτές τις νέες συνθήκες της αγοράς, 

ωστόσο τους λείπει η απαιτούµενη ρευστότητα για 
να αδράξουν την ευκαιρία που ανοίγεται στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές. 

Άλλωστε, η µειωµένη προσφορά προϊόντος από 
τις βόρειες χώρες αναµένεται να κρατήσει ψηλά τις 
τιµές διάθεσης των αντίστοιχων προϊόντων, δίνο-
ντας ευκαιρίες σε Έλληνες παραγωγούς να δοκι-
µάσουν την τύχη τους σε νέες αγορές. ∆εν είναι λί-
γες οι αγροτικές µονάδες που έχουν ήδη προετοι-
µαστεί για το ενδεχόµενο αυτό, όσο και η συνολι-
κή εικόνα των στρεµµάτων σε περιοχές της νότιας 
Ελλάδας και την Κρήτη, µε αναφορά στην καλλιέρ-
γεια µέσα σε θερµοκήπια, δείχνει σταθερή. Στην πε-
ρίπτωση των αδερφών Αδαµόπουλου που δουλεύ-
ουν 100 στρέµµατα µε θερµοκήπια στην Κυπαρισ-
σία, για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, έχει γίνει 
αύξηση 22 στρεµµάτων προκειµένου να καλυφθεί 
ενδεχόµενο κενό στην αγορά τόσο της Ευρώπης ό-
σο και εντός της Ελλάδας, ενώ όπως ενηµερώνει ο 
Πάνος Αδαµόπουλος, ήδη ετοιµάζεται για αποστο-
λή κηπευτικών στην αγορά της Σουηδίας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για πρώτη φορά εδώ και 
οκτώ χρόνια η Nordic Greens, ένας από τους µεγα-
λύτερους παραγωγούς θερµοκηπιακής ντοµάτας 
στην Σουηδία και τη ∆ανία, δεν θα προχωρήσει σε 
φυτεύσεις ενόψει του φετινού χειµώνα, µε τα 50 
στρέµµατα θερµοκηπίων που διαχειρίζεται να δι-
ακόπτουν τη λειτουργία τους εξαιτίας του υψηλού 
κόστους ενέργειας. Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία 
που δουλεύει µε φωτισµό LED περίπου τις µισές ε-

Η µειωµένη προσφορά προϊόντος από
 τις βόρειες χώρες της Ευρώπης 

αναµένεται να κρατήσει ψηλά τις τιµές 
διάθεσης των αντίστοιχων προϊόντων, 

δίνοντας ευκαιρίες σε Έλληνες 
παραγωγούς να δοκιµάσουν την τύχη τους 

σε νέες αγορές. 

FARMINGREPORT
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κτάσεις της (20 στρέµµατα) δεν µπορεί να ανταπε-
ξέλθει στις ενεργειακές απαιτήσεις της φετινής χρο-
νιάς, µε την αγορά των σκανδιναβικών χωρών να α-
φήνουν από την έναρξη της σεζόν ένα κενό της τά-
ξης των 50 τόνων ντοµάτας ανά εβδοµάδα. 

Η Κρήτη στην καρδιά του χειµώνα
Με τις φυτεύσεις στα θερµοκήπια της Κρήτης να 

ολοκληρώνονται αυτήν την περίοδο, η παραγωγή 
του νησιού ξεκινά µέσα στην καρδιά του χειµώνα, 
µε τις ανάγκες θέρµανσης των µονάδων να βρίσκο-
νται στο µηδέν, για το 99% των περιπτώσεων. Οι λί-
γες µονάδες που προσφεύγουν σε λύσεις θέρµαν-
σης των θερµοκηπίων, αξιοποιούν πυρηνόξυλο, 
µια πρώτη ύλη σαφώς πιο ανταγωνιστική ως προς 
τις τιµές της έναντι του φυσικού αερίου και άλλων 
εναλλακτικών που επιστρατεύουν οι Ευρωπαίοι. Υ-
πό αυτήν την έννοια, η παραγωγή της Κρήτης δια-
θέτει όλα τα στοιχεία που την καθιστούν πιο αντα-
γωνιστική έναντι της ευρωπαϊκής, µε δεδοµένο ότι 
και οι υψηλές απαιτήσεις για εφόδια, είναι κοινός 
παράγοντας σε ολόκληρη την Ε.Ε. 

Με 130 ευρώ ο τόνος έκλεισε η χρονιά 
στο πυρηνόξυλο 

Ούτε για δείγµα δεν έχει αποµείνει στα πυρηνουρ-
γεία πυρηνόξυλο, µε τις τελευταίες ποσότητες να έ-
χουν φύγει µε τιµή ex factory στα 130 ευρώ ο τό-
νος, σύµφωνα µε τον Μανώλη Γιαννούλη πρόεδρο 
της Ε∆ΟΕ και του Συνδέσµου Πυρηνελαιουργών Ελ-

λάδος. Όπως εξηγεί, η ζήτηση είναι υψηλή, αφού 
όσο και αν ανέβει η τιµή του, πάντα θα είναι πιο α-
νταγωνιστική έναντι των εναλλακτικών του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου, ωστόσο µένει να φα-
νεί από την έναρξη της νέας ελαιοκοµικής περιόδου 
τους επόµενους µήνες το πού θα κάτσει η τιµή. Πά-
ντως πρόκειται για ένα προϊόν µε µεγάλη συµµετο-
χή στις ενεργειακές απαιτήσεις θερµοκηπιακών µο-
νάδων στη χώρα, µε τα περισσότερα θερµοκήπια να 
αγοράζουν πέρυσι ποσότητες στα 80 ευρώ ο τόνος, 
πριν φτάσει η αγορά τα 130 ευρώ και έπεται συνέ-
χεια στις αυξήσεις. 

Net metering στο θερµοκήπιο 
Αρκετοί είναι οι παραγωγοί που έχουν µπει τώ-

ρα στη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
προκειµένου να προλάβουν τα κόστη που προµη-
νύονται για τον προσεχή χειµώνα. Σε περίπτωση 
που η τιµή της κιλοβατόρας διατηρηθεί στα 14 µε 
15 λεπτά που είναι τώρα µαζί µε τις επιδοτήσεις, 
τότε η απόσβεση για κάποιον που θα εγκαταστή-
σει φωτοβολταϊκά, γίνεται σε 3,5 µε 4 χρόνια περί-
που. Ωστόσο, κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρί-
ζει τόσο για το βάθος που θα έχει η ενεργειακή κρί-
ση στην Ευρώπη, όσο και για τις δυνατότητες απορ-
ρόφησης των ανατιµήσεων, µε το net metering να 
γίνεται πλέον επενδυτική προτεραιότητα για πολ-
λές οργανωµένες εκµεταλλεύσεις, σχεδόν στο σύ-
νολο της αγροτικής παραγωγής στη χώρα µε υψη-
λές ενεργειακές απαιτήσεις. 

Η ενέργεια, σε µια περίοδο µε αυξηµένες απαιτήσεις θέρµανσης των µονάδων, 
αναµένεται ότι θα εκτροχιάσει τα οικονοµικά δεδοµένα για τους αγρότες.

Βαρίδι το 
ενεργειακό

Τα προβλήµατα 
από τη µαι-

νόµενη ενερ-
γειακή κρίση, 
αναµένεται να 
περάσουν στα 

κοστολόγια κατά 
τις φυτέψεις του 

∆εκεµβρίου 

Μια στις δέκα 
κτηνοτροφικές
µονάδες της 
Ιταλίας κλείνει 
Εκτός αγοράς µέχρι το τέλος του χειµώνα 
θα βρεθούν 1 στις 10 εκµεταλλεύσεις 
στην Ιταλία σύµφωνα µε υπολογισµούς 
της Coldiretti, η οποία αποδίδει στην 
εκτόξευση του ενεργειακού κόστους 
την οικονοµική κατάρρευση των αγροτών, 
την στιγµή που περίπου το 34% 
των αγροτικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων της χώρας λειτουργεί 
µε ζηµιά. Σύµφωνα µε τελευταία έκθεση 
του συνδικαλιστικού οργάνου των Ιταλών 
αγροτών, η αγροτική παραγωγή της Ιταλίας 
απορροφά το περίπου 11% της ετήσιας 
κατανάλωσης της χώρας σε ενέργειας. 
Η αγροτική παραγωγή της Ιταλίας, 

καταγράφει µέχρι 
στιγµής 170% αύξηση 
στο κόστος λίπανσης, 
90% στις ζωοτροφές, 
129% στο ντίζελ και 
300% στο κόστος 
άρδευσης. 

Θέµατα και για 
την ευρωπαϊκή 
κτηνοτροφία 
Ανάλογα διλήµµατα 
αντιµετωπίζουν αυτόν 
τον καιρό και πολλές 
σύγχρονες 
κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις υψηλού αυτοµατισµού, οι 
οποίες ωστόσο, βασίζουν τη λειτουργία τους 
στη χρήση φυσικού αερίου για τη λειτουργία 
των µονάδων ψύξης και θέρµανσης, όπως 
επίσης και σε εκτεταµένη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας για την υποστήριξη των 
υπόλοιπων αυτοµατισµών.  Χωρίς να 
υπολογίζονται οι τελευταίες ανατιµήσεις, 
µέχρι στιγµής, στην Ιταλία το κοστολόγιο 
για τις κτηνοτροφικές µονάδες της χώρας 
έχει αυξηθεί κατά περίπου 60%. Όµως και 
στην Ισπανία, ο τοµέας της αγελαδοτροφίας 
βρίσκεται σε µια κατάσταση κατά την οποία 
οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε µαζικές 
σφαγές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, 
αφού η διάθεση του κρέατος αποδίδει 
περισσότερα από αυτό που θα άφηνε 
η εκτροφή τους για την παραγωγή 
γάλακτος. Η κινητικότητα στα σφαγεία 
της χώρας είναι αυξηµένη κατά 10% τους 
τελευταίους µήνες σύµφωνα µε στοιχεία 
που έχει συλλέξει το αντιπροσωπευτικό 
όργανο των αγελαδοτρόφων της χώρας.

ΑΥΞΗΣΗ 40% ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

Κεφάλαιο και εργάτες γης, 
το αδύναμο χαρτί στις μονάδες
Το µεγάλο στοίχηµα για τα θερµοκήπια της Ιεράπετρας, προκειµένου να µπουν 
µε αξιώσεις επέκτασης των αγορών, είναι η εξασφάλιση ικανού αριθµού εργατών 
γης που απαιτούνται για τις καλλιεργητικές εργασίες. Αυτό αναφέρει ο Μιχάλης 
Βιαννιτάκης, γραµµατέας του Α.Σ Ιεράπετρας. Αν τα δεδοµένα που παραθέτει 
ευσταθούν, τότε οι φυτεύσεις αυτό το µήνα θα περιοριστούν στο 30% της 
συνολικής δυναµικής των θερµοκηπίων, όσο δηλαδή επιτρέπει η ατοµική εργασία 
των ιδιοκτητών, αφού «εκεί που απαιτούνται επτά εργάτες, διαθέσιµος είναι µόλις 
ένας», όπως σχηµατικά περιγράφει. Αντίστοιχα, γα τα θερµοκήπια στην περιοχή 
της Τριφυλίας, η καλλιεργητική δαπάνη για τα κηπευτικά που αναµένεται να βγουν 
στην αγορά αρχές Οκτωβρίου έχει αυξηθεί κατά 40%, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι εντοπίζουν στα λιπάσµατα και στην ενέργεια 
το µεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης. Ωστόσο, τα προβλήµατα από τη µαινόµενη 
ενεργειακή κρίση, αναµένεται να περάσουν στα κοστολόγια κατά τις φυτεύσεις 
του ∆εκεµβρίου. Εκεί, η ενέργεια, σε µια περίοδο µε αυξηµένες απαιτήσεις 
θέρµανσης των µονάδων, αναµένεται ότι θα εκτροχιάσει τα οικονοµικά δεδοµένα. 

Επάνω 
60%

Στην Ιταλία, 
µέχρι τώρα, 

το κοστολόγιο 
για τις κτη-
νοτροφικές 

µονάδες έχει 
αυξηθεί κατά 
περίπου 60%

FARMINGREPORT
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ

40%
46% 

27%

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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Το τελευταίο κύµα έντονων βροχοπτώσεων στον 
νοµό της Λάρισας έχει προκαλέσει ζηµιές στην 
ευαίσθητη καλλιέργεια της βιοµηχανικής ντοµά-
τας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πα-
ραγωγής, στο ξεκίνηµα της συγκοµιδής. Πιο συ-
γκεκριµένα στα χωριά των Φαρσάλων, το ασυνή-
θιστα υψηλό ύψος βροχόπτωσης έχει προκαλέσει 
την έντονη ανησυχία των ντοµατοπαραγωγών, 
οι οποίοι µιλούν για σοβαρή ποιοτική υποβάθ-

µιση του προϊόντος σε πάνω από 1.200 στρέµµα-
τα που καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Το θέµα έθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆ Μάξι-
µος Χαρακόπουλος  επισηµαίνοντας ότι «οι πλη-
γέντες αγρότες, λόγω των αυξήσεων στο κόστος 
παραγωγής που έχει προκαλέσει η εξωγενής ε-
νεργειακή κρίση, φοβούνται ότι οι αποζηµιώ-
σεις ΕΛΓΑ δεν θα καλύπτουν την οικονοµική α-

πώλεια από την καταστροφή της παραγωγής. Η 
ζηµιά επήλθε στην έναρξη της περιόδου συγκο-
µιδής, ενώ όλα τα έξοδα -σηµαντικά επαυξηµέ-
να- έχουν γίνει. Εποµένως, τα ακόµα υψηλότε-
ρα έξοδα της καλλιέργειας και η χρονική στιγ-
µή της ζηµιάς, µια ανάσα πριν τη συγκοµιδή, εί-
ναι παράγοντες που οι ζηµιωθέντες αγρότες ζη-
τούν να ληφθούν υπόψη στην εκτίµηση της ζη-
µιάς και τις αποζηµιώσεις που θα προκύψουν».   

Ζημιές στη βιομηχανική ντομάτα λίγο πριν τη συγκομιδή

Μετά από διαμάχες  
ετών μπαίνει 
οριστικό τέλος 
στις αμφισβητήσεις 
χρήσης του σήματος 
«Kalamata Olives» 

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οριστικό τέλος στις παλινωδίες διοικητι-
κών και δικαστικών αρχών µε το εµπορικό 
σήµα «Kalamata Olives» και δικαίωση της 
ιστορίας που θέλει να είναι άλλο η ποικι-
λία Kalamata / Kalamon και άλλο το ΠΟΠ 
της Καλαµάτας, δίνει µε απόφαση που υ-
πέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργος Γεωργαντάς, µετά από εισή-
γηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλα-
σιαστικού Υλικού.

Επι της ουσίας, η απόφαση δίνει τη δυνα-
τότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις µεταποίη-
σης και εξαγωγής ελιάς ποικιλίας Καλαµών, 
να κινούνται χωρίς τυπικά κωλύµατα, κάνο-
ντας χρήση του σήµατος «Kalamata Olives».

Η απόφαση αφήνει για µια ακόµα φορά 
εκτεθειµένους, εκείνους τους λίγους που 
προσπάθησαν να καπηλευθούν την ποικι-
λία, περιορίζοντας την καλλιέργεια και την 
τυποποίησή της στα στενά όρια µιας µικρής 
περιοχής του νόµου Μεσσηνίας.

Η ανακοίνωση Γεωργαντά αναφέρει:
«Μετά την έκδοση της µε αριθµό 1149/2022 

απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας (σχετικά µε τις ελιές Καλαµών), που ακύ-
ρωσε την µε αριθµό 331/20735/7.2.2018 
απόφαση του ΥπΑΑΤ (Β΄ 648), ως µη νοµί-
µως αιτιολογηµένη λόγω έλλειψης της ου-
σιαστικής τεχνικής κρίσης των αρµοδίων 
οργάνων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Γεωργαντάς προέβη, ύστερα 
από τη θετική εισήγηση της αρµόδιας Τε-
χνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υ-

λικού (ΤΕΠΥ), σε εκ νέου έκδοσή της (ΦΕΚ 
Β/4641/2-9-2022). Ειδικότερα, µετά από αί-
τηµα του διατηρητή της φυτικής ποικιλίας 
ελαίας µε την ονοµασία «KALAMON», δη-
λαδή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών 
Φυτών και Αµπέλου της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα, η ανωτέρω Τεχνική Επιτροπή Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού στις 9/8/2022 κατά 
πλειοψηφία γνωµοδότησε για την εκ νέου 
καταχώρηση της ονοµασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/
KALAMATA» στο µητρώο ποικιλιών ως συ-
νωνύµου της ποικιλίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/
KALAMON», λόγω συνδροµής των προϋπο-

θέσεων της παρ.1 του άρθρου 42 του Ευρω-
παϊκού Κανονισµού 1151/2012,δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη ακυρωθείσα απόφαση 
είχε εκδοθεί χωρίς την προβλεπόµενη από 
το άρθρο 6 του ν. 1564/1985 γνωµοδότη-
ση της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής Πολ-
λαπλασιαστικού Υλικού. Πολιτική επιλογή 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εί-
ναι η στήριξη των ΠΟΠ/ΠΓΕ και όλων των 
εµβληµατικών προϊόντων της χώρας µας.».

Εκτός Μεσσηνίας άνω των 75.000 τόνων
Υπενθυµίζεται ότι το 2018 και µετά α-

πό µεγάλη αναταραχή που είχε προκλη-

Η χρήση του 
Kalamata Olives 
εξασφαλίζει 
το περιβάλλον 
που χρειάζονται 
οι εγχώριες επιχει-
ρήσεις του κλάδου 
για τις εξαγωγές. 

Με απόφαση Γεωργαντά 
Τέλος στις χρόνιες 
παλινωδίες του 
Kalamata Olives

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΑΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «ΚΑΛΑΜΩΝ»

40.000 

200 

44%

28%

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΞΙΑΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

25.000

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΟΝΟΙ

16.000

ΦΘΙΩΤΙ∆Α

7.000

ΛΟΙΠΟΙ

2.500
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

90.500

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

18%

7%

3%

100%
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∆ιευθετείται µετά από καιρό το ζήτηµα α-
ποζηµίωσης εργαζοµένων σε πιστωτικά ι-
δρύµατα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάρι-
ση, ανάµεσα τους και της πρώην ΑΤΕ. Συ-
γκεκριµένα, σε συνέχεια της απόφασης του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία δι-
ευθετείται οριστικά το ζήτηµα της καταβο-
λής του 100% της αποζηµίωσης σε πρώην 
εργαζοµένους σε πιστωτικά ιδρύµατα που 

τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, ξεκίνησε α-
πό την Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου και πιστώνο-
νται στους λογαριασµούς των 9.815 δικαι-
ούχων τα ποσά των αποζηµιώσεων.

Ανάµεσα στους δικαιούχους και 5.430 
στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλά-
δος, 2.987 στο πρώην Ταχυδροµικό Ταµι-
ευτήριο και οι υπόλοιποι σε άλλα πιστωτικά 
ιδρύµατα υπό ειδική εκκαθάριση. 

Σηµειώνεται ότι, σε δεύτερο στάδιο, θα 
προχωρήσει η διανοµή επιπλέον ποσού 
12,61 εκατ. ευρώ σε ακόµη 317 δικαιούχους 
της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά-
δος, οι οποίοι δικαιώθηκαν βάσει δικαστι-
κών αποφάσεων. Η διανοµή του επιπλέον 
αυτού ποσού, σύµφωνα µε το ΥΠΟΙΚ, υπο-
λογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 
15 Σεπτεµβρίου.

Αποζημιώσεις σε 5.430 εργαζομένους στην πρώην ΑΤΕ

Ανοιχτή µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου θα εί-
ναι η πλατφόρµα υποβολής δηλώσε-
ων αγροτών για εξασφάλιση έκπτωσης 
στο αγροτικό ρεύµα µέσω του ΕΤΜΕΑΡ. 
Ως γνωστόν, το Ειδικό Τέλος Μείωσης 
Εκποµπών Αερίων Ρύπων είναι ένα α-
κόµη ειδικό τέλος που επιβαρύνει τον 
καταναλωτή ρεύµατος καθώς αποζηµι-
ώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ε-
νέργειας λόγω των Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας. Οι αγρότες µπορούν να 
διεκδικήσουν έκπτωση στο τέλος αυ-
τό, µε την υποβολή σχετικής αίτησης. 

Για τις αγροτικές παροχές η διαδι-
κασία υποβολής είναι απλή και γρή-
γορη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευ-
θείας από τους αγρότες που είναι χρή-
στες των παροχών. Για την υποβολή αί-
τησης µειωµένου ΕΤΜΕΑΡ για παροχή 
αγροτικής χρήσης απαιτείται µόνο ο 
ΑΦΜ, το όνοµα, τα στοιχεία επικοινω-
νίας (τηλέφωνο και email) και ο Αριθ-
µός Παροχής του δικαιούχου. Μετά την 
ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων 
για το 2021, η πλατφόρµα του ∆ΑΠΕ-
ΕΠ θα ανοίξει για έναν µήνα για την 
υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής σε Κα-
θεστώς Μειωµένων Χρεώσεων ΕΤΜΕ-
ΑΡ σε όλες τις κατηγορίες δυνητικών 
δικαιούχων για το έτος 2022.

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα σηµεία:
Η πλατφόρµα του Πληροφορια-

κού Συστήµατος Μειωµένων Χρεώσε-
ων ΕΤΜΕΑΡ περιλαµβάνει διακριτό Υ-

ποσύστηµα Παροχών Αγροτικής Χρή-
σης, στο οποίο θα υποβληθούν αιτήσεις 
Υπαγωγής καταναλώσεων στην κατη-
γορία Β.4 από τους αγρότες.

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/
∆ΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’ 2981/10.06.2022, 
δηµιουργήθηκε νέα κατηγορία Β.6 που 
περιλαµβάνει επιχειρήσεις στην ΥΤ ή 
ΜΤ ή καταναλωτές αγροτικής χρήσης 
στη ΜΤ ή ΧΤ που είναι δικαιούχοι των 
κατηγοριών στους Πίνακες Α και Β, για 
το µέρος της κατανάλωσής τους που 
δεν υπάγεται σε άλλη κατηγορία µει-
ωµένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

 Οι καταναλωτές της κατηγορίας 
Β.6 θα υποβάλλουν αιτήσεις για µει-
ωµένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 
2021 στο Πληροφοριακό Σύστηµα Μει-
ωµένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, στο σύνδε-
σµο: https://etmear.dapeep.gr

 Οι καταναλωτές της κατηγορίας 
Β.4 (παροχές αγροτικής χρήσης) θα υ-
ποβάλλουν αιτήσεις για µειωµένες χρε-
ώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 στο Υ-
ποσύστηµα Παροχών Αγροτικής Χρή-
σης, το οποίο βρίσκεται στο σύνδεσµο: 
https://meiwmenes-xrewseis-agrotwn.
dapeep.gr, µε κωδικούς ΤaxisNet.

Η Ρήτρα Κεκτηµένης Επιλεξιµότητας, 
για δικαιούχους των κατηγοριών Β.1-
Β.6, τεκµαίρεται από το αν την 30.6.2014 
είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες υψη-
λής τάσης ή ως πελάτες µέσης τάσης ή 
ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης.

θεί σε παραγωγούς και επιχειρήσεις και 
στις διεθνείς αγορές εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 
331/20735/26.2.2018 Υπουργική Απόφα-
ση που ρύθµιζε το εν λόγω ζήτηµα, επιτρέ-
ποντας την εξαγωγή των εµπορικών τύπων 
των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας «Κα-
λαµών» µε την καθιερωµένη και θεσµοθε-
τηµένη ονοµασία τους «Kalamata Olives» 
(ανερχόµενες σε άνω των 73.000 τόνων ε-
τησίως), όπως επίσης και την διάθεση χω-
ρίς κανένα πρόβληµα και του εµπορικού 
τύπου ΠΟΠ «Ελιά Καλαµάτας»/ PDO «Elia 
Kalamatas» (µε την παραγωγή τους να α-
νέρχεται µόλις σε 277 τόνους ετησίως). 

Όλοι µαζί και ο Μαντάς χώρια
Στο µεταξύ, µύδρους εξαπολύει ο Μεσ-

σήνιος βουλευτής της Ν∆, κ. Μαντάς κά-
νοντας λόγω για εθνικά επιζήµια απόφα-
ση ζητώντας τις υπηρεσιακές εισηγήσεις 
που στήριχθηκε ο υπουργός, ενώ αντί-
στοιχα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Π. Νίκας µιλά για παραβίαση του ΠΟΠ 
και για«πολιτικαντισµούς». 

Αντίθετα για «λύτρωση» κάνει λόγο ο 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Αιτωλο-
ακαρνανία, ∆ηµήτρης Κωνσταντόπουλος.

Αίτηση
Στην αίτηση για 
παροχή αγρο-
τικής χρήσης 

απαιτείται µόνο 
ο ΑΦΜ, το 
όνοµα, τα 

στοιχεία επικοι-
νωνίας (τηλέ-

φωνο και email) 
και ο Αριθµός 
Παροχής του 
δικαιούχου

Ανοιχτή ως 30 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα 
για έκπτωση τέλους ΕΤΜΕΑΡ σε αγρότες

«Μονόδροµος» 
λέει ο Αποστόλου
«Η επιλογή Γεωργαντά 
ήταν µονόδροµος» 
σχολιάζει ο Βαγγέλης 
Αποστόλου, βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας 
και πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο οποίος επί των ηµερών 
του είχε υπογράψει 
την σχετική απόφαση 
που επανέφερε ο 
νυν υπουργός. «Το 
ΣτΕ, λανθασµένα 
και πρόχειρα 
ανέτρεψε την µε αρ. 
331/20735/7.2.2018 
απόφαση του ΥπΑΑΤ, 
µε την οποία δινόταν 
η δυνατότητα χρήσης 
του ονόµατος 
«Καλαµάτα» σε όλους 
τους παραγωγούς της 
Ελλάδας, και όχι µόνο 
στους παραγωγούς της 
Μεσσηνίας» αναφέρει.
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Αξιώνει 
9,6 εκατ. 
η Κομισιόν 
από Ελλάδα 
για λάθη 
στην ΚΑΠ
Απορριπτέοι από το δικαστήριο της 
Ευρώπης και οι επτά λόγοι ακύρωσης 
προσφυγής της Κοµισιόν έναντι της 
Ελλάδας µε την οποία ζητείται από τη 
χώρα δηµοσιονοµική διόρθωση ύψους 
9,6 εκατ. ευρώ για λάθη στις δαπάνες 
που έγιναν στο πλαίσιο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 
της προηγούµενης περιόδου ΚΑΠ.
Η απόφαση του δικαστηρίου (υπόθεση 
T-217/20) δικαιώνει την Κοµισιόν για 
την απόφασή της να αποκλείσει από 
τα προγράµµατα της ΚΑΠ δαπάνες 
της Ελλάδας ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, 
αφού η Επιτροπή είναι αρµόδια για 
τον καθορισµό των όρων και κανόνων 
εφαρµογής της χρηµατοδότησης των 
µέτρων. Τον Φεβρουάριο του 2020, 
η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2020/201, µε την 
οποία αποκλείονται δαπάνες της 
Ελλάδας συνολικού ακαθάριστου 
ποσού 9.657.608,85 ευρώ (καθαρού 
ποσού 9.590.402,53 ευρώ), που 
πραγµατοποιήθηκαν και δηλώθηκαν 
σχετικά µε τα Μέτρα 125A, µε τίτλο 
«Βελτίωση και ανάπτυξη υποδοµής 
που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 
προσαρµογή της γεωργίας και της 
δασοκοµίας», 321 «Βασικές υπηρεσίες 
για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό», 322 «Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη γεωργικής κληρονοµιάς» 
και 123A «Αύξηση αξίας γεωργικών 
και δασοκοµικών προϊόντων» του 
ΠΑΑ 2007-2013 και τα Μέτρα 4.2, 
4.3., 7.2 και 7.4 τα οποία διαδέχθηκαν 
τα µέτρα 123A, 125A, 321 και 322, 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, 
τα οικονοµικά έτη 2011 έως 2018.
Η Ελλάδα είχε ζητήσει να ακυρωθεί 
η απόφαση της Επιτροπής κατά το 
µέρος που την αφορά, προβάλλοντας 
επτά λόγους ακυρώσεως προς 
στήριξη της προσφυγής, οι οποίοι 
αφορούν παράβαση των νοµικών 
διατάξεων, στις οποίες βασίζεται 
η εφαρµογή δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων επί δαπανών που 
εµπίπτουν στους πυλώνες της ΚΑΠ, 
παραβίαση διαφόρων γενικών αρχών 
του δικαίου της Ένωσης, παράβαση 
της υποχρέωσης αιτιολόγησης και 
πολλαπλή πλάνη περί τα πράγµατα.

«Πολεμικές» αποζημιώσεις 
και αντιχαλαζικά για όλους
Σε Ημαθία Γεωργαντάς-Τσίπρας με υποσχέσεις σε ροδακινοπαραγωγούς

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Koρυφώνονται ενόψει της επικείµενης ∆ΕΘ, 
όχι όµως και των εκλογών, οι εκστρατείες των 
κοµµατικών επιτελείων που δεν νοούνται χω-
ρίς το «κλείσιµο µατιού», στον πολύπαθο αγρο-
τικό κόσµο. Κάπως έτσι, και οι πρόσφατες…δί-
δυµες διαδροµές του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά και του προέ-
δρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, στην Ηµαθία, 
µε τον µεν πρώτο να υπόσχεται -µεταξύ άλλων 
- υπερδιπλάσιο προϋπολογισµό για αντιχαλαζι-
κά, «πολεµικές» αποζηµιώσεις σε τρία επίπεδα 
στους ροδακινοπαραγωγούς και αλλαγή µέσα 
στον χειµώνα του κανονισµού του ΕΛΓΑ και τον 
δεύτερο να µιλά για «περιθωριοποίηση» της α-
γροτικής πολιτικής και να υπόσχεται «αναδια-
νοµή του πλούτου» και...ευκαιρίες.

Σε αυτή τη φάση, η προσοχή επικεντρώνεται 
στις δεσµεύσεις Γεωργαντά, ο οποίος κατά τη 
διάρκεια σύσκεψης αγροτικών συλλόγων και 
συνεταιριστών από τις ΠΕ Ηµαθίας και Πέλλας 
που πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ηµα-
θίας, ανακοίνωσε ότι το ΥΠΑΑΤ θα καλύψει και 
τις 1.224 αιτήσεις αντιχαλαζικής προστασίας, υ-
περδιπλασιάζοντας τον αρχικό προϋπολογισµό 
που ήταν στα 15 εκατ. ευρώ, ο οποίος πλέον θα 
καλύψει αιτήσεις ύψους 34 εκατ. Σε ό,τι αφο-
ρά στις ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγοί α-
πό τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, ανακοίνωσε ότι 
θα κινηθεί σε τρία επίπεδα για τη στήριξη τους:

 Με δεδοµένο ότι, επί συνόλου περσινών 
παραχθέντων 180.000 τόνων, οι εξαγωγές σε 
Ουκρανία (36.000 τόνοι) και Λευκορωσία (6.000 

τόνοι), εφέτος λόγω του πολέµου µηδενίσθη-
καν, θα ζητήσει την κάλυψη της απώλειας του 
εισοδήµατος των αγροτών από την Ε.Ε και συ-
γκεκριµένα από τα κονδύλια που υπάρχουν για 
αποζηµιώσεις λόγω του πολέµου.

 Τα αδιάθετα προϊόντα που βρίσκονται στα 
ψυγεία, θα γίνει καταγραφή και θα οδηγηθούν 
σε κοµποστοποίηση, ώστε να αποζηµιωθούν α-
πό de minimis. 

 Με την ολοκλήρωση των εκτιµήσεων από 
τον ΕΛΓΑ, θα εξαντληθεί κάθε δηµοσιονοµι-
κή δυνατότητα, ώστε να καλυφθεί και µέσω de 
minimis η απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών.

Παράλληλα, ο υπουργός υπενθύµισε ότι για 
το 2021 ο ΕΛΓΑ πλήρωσε για αποζηµιώσεις 350 
εκατ., εκ των οποίων µόνο τα 158 προήρχοντο 
από εισφορές στον Οργανισµό, ενώ τα υπόλοι-
πα προήλθαν από τον προϋπολογισµό, αφήνο-
ντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθηθεί η ίδια ο-
δός όπου χρειαστεί. Στην συνέχεια, κάλεσε τους 
παραγωγούς να συνεταιριστούν θυµίζοντας ότι 
στην Ε.Ε τα αγροτικά προϊόντα διατίθενται στις 
αγορές κατά 65% από συνεργατικά σχήµατα, ε-
νώ στην Ελλάδα αυτό συµβαίνει µόνο στο 18%- 
20%. Επ αυτού αναφέρθηκε στα φορολογικά κί-

νητρα για να συµµετάσχουν οι αγρότες σε συ-
νεργατικά σχήµατα. Σχετικά µε τους εργάτες 
γης, αναφέρθηκε στη ρύθµιση που ψηφίσθη-
κε για δυνατότητα 5ετούς παραµονής και ανα-
κοίνωσε ότι εξετάζεται η επιδότηση, µέσω προ-
γραµµάτων, για την κατασκευή καταλυµάτων.

Ο υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Απ. Βεσυ-
ρόπουλος που µετείχε στη σύσκεψη τόνισε ό-
τι η κυβέρνηση στηρίζει τους κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στα φορολογικά κίνητρα για ενίσχυση του συ-
νεταιριστικού κινήµατος, εστιάζοντας στην έκ-
πτωση φορολογίας κατά 50% στα κέρδη των α-
γροτών που µετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα.

Από την πλευρά του ο  αντιπρόεδρος της Ε-
ΘΕΑΣ, κ. Χρ. Γιαννακάκης και µέλος του ∆Σ του 
ΕΛΓΑ σηµείωσε ότι οι αποζηµιώσεις είναι ζή-
τηµα διάθεσης πόρων, ζητώντας κι αυτός αλ-
λαγή του κανονισµού και πιθανόν και στη νο-
µική µορφή του Οργανισµού. Τέλος, έθεσε το 
πρόβληµα έλλειψης εργατικού δυναµικού και 
το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Στο περιθώριο οι αγρότες λέει ο Τσίπρας
Αναφορικά µε την περιοδεία του πρόεδρου 

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης στην Ηµαθία 
την περασµένη Τετάρτη, αυτή περιελάµβανε 
και στάση στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Νάου-
σας, όπου ενηµερώθηκε για τα προβλήµατα στο 
συµπύρηνο. Ο Αλέξης Τσίπρας µίλησε για µε-
ροληπτική πολιτική της κυβέρνησης υπέρ λί-
γων και ισχυρών. Ειδικότερα για την αγροτική 
Ηµαθία, έκανε λόγο για διαρκή εγκατάλειψη 
και περιθωριοποίηση, για πάγωµα µεγάλων έρ-
γων και υποδοµών και για αδιαφορία της κυ-
βέρνησης για την αγροτική πολιτική.

De minimis
Για τα αδιάθετα προϊόντα στα 

ψυγεία θα γίνει καταγραφή και θα 
οδηγηθούν σε κοµποστοποίηση, 

ώστε να λάβουν de minimis, είπε 
από την Ηµαθία ο Γεωργαντάς
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Από τα πλέον επίσηµα χείλη διατυπώθηκαν οι 
πρώτες αιχµές για την υφιστάµενη συµφωνία 
εξαγωγής σιτηρών από τα λιµάνια της Ουκρανίας, 
µε τον Βλάντιµιρ Πούτιν να ζητά την αναθεώρηση 
της, αφού όπως υποστήριξε από το Ανατολικό 
Οικονοµικό Φόρουµ στο Βλαδιβοστόκ, µόνο 
η Ευρώπη ωφελείται από αυτήν, έναντι των 
φτωχότερων χωρών. Σύµφωνα µε τον Ρώσο 
πρόεδρο, η συµφωνία προέβλεπε οι εξαγωγές 
των ουκρανικών σιτηρών να κατευθύνονται προς 

τις φτωχότερες χώρες του κόσµου, κάτι που 
ισχυρίζεται ότι δεν έγινε. «Σχεδόν όλα τα σιτηρά 
που εξάγονται από την Ουκρανία στέλνονται 
σε χώρες της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά, 
προσθέτοντας ότι «µόνο δύο από τα 87 πλοία, 
τα οποία µεταφέρουν 60.000 τόνους προϊόντων, 
πήγαν στις φτωχές χώρες.
Το Κίεβο, διά του συµβούλου του Βολοντίµιρ 
Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σχολιάζει ότι 
οι όροι της συµφωνίας τηρούνται αυστηρά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η κατάσταση στην αγορά ζωοτροφών 
και λιπασµάτων θα µονοπωλήσουν 
καθώς φαίνεται τις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου των υπουργών της ΕΕ µέ-
χρι και το τέλος του έτους, µε την επό-
µενη παρτίδα θεσµικών µεταρρυθµί-
σεων που σχετίζονται µε περιβαλλο-
ντικές αξιώσεις της Κοµισιόν, να µε-
τατίθενται για την ισπανική προεδρία 
στο δεύτερο εξάµηνο του 2023. 

Η ένταση της ενεργειακής κρίσης 
και ο αντίκτυπός της στο πεδίο της α-
γροτικής παραγωγής, µε αιχµή τα ε-
φόδια που θα χρειαστούν οι εκµεταλ-
λεύσεις, το κόστος λειτουργίας των 
κτηνοτροφικών µονάδων που επιβα-
ρύνεται τόσο από την κατάσταση στις 
αγορές ζωοτροφών όσο και από τις α-
νατιµήσεις στην ενέργεια, καθιστούν 
όλες τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις 
των Βρυξελλών, όπως είναι οι εµπορι-
κές συµφωνίες, η σήµανση και οι ετι-
κέτες τροφίµων αλλά και η αποθήκευ-
ση άνθρακα, δευτερεύοντα ζητήµατα. 

Η δε τσεχική προεδρεία, που αρχής 
γενοµένης στα τέλη της επόµενης ε-
βδοµάδας υποδέχεται στην Πράγα τους 
Ευρωπαίους υπουργούς γεωργίας (14-
16 Σεπτεµβρίου) έχει ξεκαθαρίσει από 
τον περασµένο Ιούνιο ότι θα εστιάσει 
αποκλειστικά σε ζητήµατα παραγωγής.

Άλλωστε, µε τα στρατηγικά σχέδια 
των κρατών µελών για τη νέα ΚΑΠ να 
έχουν λίγο πολύ διαµορφωθεί (ήδη 
επτά χώρες έχουν λάβει το τελικό ΟΚ 
από την Κοµισιόν και έπονται οι υπό-
λοιπες), η υπόθεση της νέας ΚΑΠ θε-
ωρείται ότι έχει κλείσει, τουλάχιστον 
για τα συλλογικά – ευρωπαϊκά όργα-
να. Στο πλαίσιο της Άτυπης συνεδρία-
σης που θα γίνει 14 µε 16 Σεπτεµβρί-
ου στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, πέ-
ρα από τις καθιερωµένες ξεναγήσεις 
σε πρότυπες αγροτικές εκµεταλλεύ-

σεις, θα µπουν οι βάσεις της θεσµι-
κής συζήτησης που θα ακολουθήσει 
στις 26 του µήνα στις Βρυξέλλες, στην 
επίσηµη συνάντηση, µε αιχµή τη δια-
σφάλιση της ικανότητας του µπλοκ 
στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής. 

Τον σχεδιασµό της Πολωνίας για 
αγορά φυσικού αερίου σε επίπεδα 
τιµών χαµηλότερα από αυτά που επι-
τρέπουν οι διακυµάνσεις στα χρηµα-
τιστήρια ενέργειας διέρρευσε στον ευ-
ρωπαϊκό Τύπο ο υπουργός γεωργίας 
της χώρας, Χένρικ Κοβάλτσικ, ο οποίος 
ανέφερε πως υπάρχουν και άλλες ιδέ-
ες στο τραπέζι, ενώ αρκετοί από τους 
οµολόγους του στο µπλοκ συµφωνούν 
µε τον βασικό άξονα του πλάνου. Πά-
ντως υπάρχουν έντονες ανησυχίες για 
τη διαθεσιµότητα και τις τιµές των λι-
πασµάτων και οι πιέσεις για εξεύρεση 
λύσης από το λόµπι των εταιρειών πα-

ραγωγής εντός της ΕΕ είναι µεγάλες.

Ακόµα πιο εύθραυστη η κτηνοτροφία 
Στο µεταξύ, η παραγωγή ενσιρώµα-

τος στην κεντρική Ευρώπη δείχνει α-
πογοητευτική ενώ και τα βοσκοτόπια 
σε πολλές επαρχίες ξεράθηκαν κατά 
την ξηρασία του καλοκαιριού, µε τους 
κτηνοτρόφους σε 14 από τις 27 χώρες 
της ΕΕ, να έχουν ξεκινήσει να κατανα-
λώνουν στις µονάδες τους το απόθε-
µα ζωοτροφών που θα αξιοποιούσαν 
κατά τους χειµερινούς µήνες, σε µια 
συνθήκη που θα απασχολήσει έντο-
να τους υπουργούς γεωργίας της ΕΕ. 

Έντονο λόµπινγκ για τη σήµανση 
Παρά τα µεγάλα ζητήµατα που σχε-

τίζονται µε την παραγωγική ικανότητα 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της ΕΕ 
για την περίοδο 2022-2023, θα χρεια-

στεί οι υπουργοί να συµφωνήσουν σε 
µια πρόταση για τη σήµανση των τρο-
φίµων, µε το µέτωπο που έχουν σχη-
µατίσει οι Ιταλοί ( στο οποίο συµµετέ-
χει και η Ελλάδα) έναντι του αµφιλε-
γόµενου Nutri Score να προετοιµάζε-
ται για µια ηχηρή διαπραγµάτευση κα-
τά τους τελευταίους µήνες του 2022.  

Για τέλη 2023 η υπόθεση 
της φυτοπροστασίας

Αναβολή 12 µηνών, µέχρι την ανά-
ληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ι-
σπανία έχει πάρει και το φιλόδοξο σχέ-
διο της Κοµισιόν να κόψει στο 50% τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών, κάτι το 
οποίο θα χρειαστεί να συζητηθεί από 
τους υπουργούς γεωργίας, και ήδη έ-
χει δεχθεί αρνητικές κριτικές από αρκε-
τές χώρες έπειτα από την επίσηµη πα-
ρουσίαση του τον περασµένο Απρίλιο. 

Μετά τις ζωοτροφές 
αυτό που καίει την ΕΕ 

είναι τα λιπάσματα
Αναβάλλονται 

για το 2023 οι 
μεταρρυθμίσεις σε 

φυτοπροστασία και 
σήμανση τροφίμων, 

όσο η υπόθεση 
εφοδίων δείχνει να 

ξεφεύγει από τον 
έλεγχο Βρυξελλών

 Άκυρο κατά Πούτιν
το deal για τα ουκρανικά 

σιτηρά, θέλει εκτός 
τα σιλό της ΕΕ

12 μήνες
Αναβολή 12 µηνών, µέχρι 
την ανάληψη της προεδρίας 
της ΕΕ από την Ισπανία 
έχει πάρει και το φιλόδοξο 
σχέδιο της Κοµισιόν να 
κόψει στο 50% τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών.

Πολωνία
Στο σχεδιασµό της Πολωνίας 
η αγορά φυσικού αερίου σε 
επίπεδα τιµών χαµηλότερα 
από αυτά που επιτρέπουν 
οι διακυµάνσεις στα 
χρηµατιστήρια ενέργειας.

Χειμώνας
Κτηνοτρόφοι σε 14 από 
τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν 
ξεκινήσει να καταναλώνουν 
στις µονάδες τους το 
απόθεµα ζωοτροφών που 
θα αξιοποιούσαν κατά 
τους χειµερινούς µήνες. 
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ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ
«Σχεδόν όλα τα σιτηρά 
από Ουκρανία στέλνονται 
όχι στις φτωχότερες 
αναπτυσσόµενες χώρες, 
αλλά σε χώρες της ΕΕ. 
Για µια ακόµη φορά, οι 
αναπτυσσόµενες χώρες 
εξαπατώνται. Η κλίµακα 
των επισιτιστικών 
προβληµάτων στον κόσµο 
µόνο θα αυξάνεται...».

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ 
ΓΕΡΜ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Βρισκόµαστε σε µία 
κατάσταση όπου µπορούµε 
να πούµε ότι θα περάσουµε 
αυτό τον χειµώνα, παρ’ 
όλες τις εντάσεις, χάρη 
στις προετοιµασίες που 
κάναµε. Είµαστε σε θέση 
να αντιµετωπίσουµε αυτό 
το χειµώνα µε θάρρος 
και να διασφαλίσουµε ότι 
θα τα καταφέρουµε».

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Βρισκόµαστε αντιµέτωποι 
µε αστρονοµικές τιµές 
ηλεκτρικής ενέργειας για 
νοικοκυριά κι επιχειρήσεις 
και µε τεράστια αστάθεια 
της αγοράς. Θα λάβουµε 
άµεσα µέτρα για προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων, τα 
οποία θα τους βοηθήσουν 
να προσαρµοστούν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Ο ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΚΑΤΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Πίκρα
«Αποφάσισαν σωστά για την 
επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες 
(έστω µια µικρή βοήθεια). 
Όµως δεν θέλει κόπο, θέλει 
τρόπο. ∆εύτερη δόση, τρίτη 
κ.λπ. Η γεύση µένει από την 
πρώτη κουταλιά του γλυκού! 
Και σ’ αυτό οι τεχνοκράτες του 
υπουργείου δεν τα κατάφεραν. 
Αντί να γλυκάνουν τους 
αγρότες, τους στεναχώρησαν», 
στα σχόλια για την πληρωµή.

Ροκ µε την ΠΟΠ ελιά
Με την υπόθεση της ΠΟΠ 
Ελιάς Καλαµάτας και την 
επιστροφή της απόφασης 
Αποστόλου, από τον υπουργό 
της πλατείας, άσπρο-µαύρο 
οι αντιδράσεις. «Καταστροφική 
και µονοδιάστατη» λέει ο 
«γαλάζιος» βουλευτής Μαντάς. 
Στον αντίποδα, ο «πράσινος» 
Αιτωλοακαρνάνας συνάδελφος 
του Κωνσταντόπουλος µιλά για 
λύτρωση για τις εξαγωγείς.

Πανελίστες
Στα κανάλια, πανελίστες κλαίνε 
για τα έξοδα των σουπερ 
µάρκετ και των βιοµηχανιών 
για να δικαιολογήσουν τις 
τεράστιες ανατιµήσεις στα 
προϊόντα. (σ.σ ας όψετε η 
τοποθέτηση προϊόντος, οι 
χορηγοί κλπ). Γαργάρα, ότι 
τα προϊόντα φεύγουν από τον 
παραγωγό σε τιµές κάτω του 
κόστους. Για την τετραπλάσια 
τιµή στο ράφι, αυτοί φταίνε; 

Σφάζονται κοπάδια και στο ∆ηµόσιο απλώς
δεν έχει µπόνους όταν δεν σβήνουν τα φώτα

Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο πρωτογενής, ενόσω οι κυβερνώντες εξε-
τάζουν µέτρα του τύπου: να µην ανάβουν οι λάµπες σε µνηµεία τη 
νύχτα, πάγωµα προσλήψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες που κάνουν 
κατάχρηση στα κλιµατιστικά και δεν σβήνουν τα φώτα όταν φεύ-
γουν…Στην κτηνοτροφία πάντως, η κατάσταση είναι ζοφερή. Σφα-
γιάζονται ολόκληρα κοπάδια, καθώς οι τιµές στις ζωοτροφές έχουν 
εκτοξευθεί, ενώ τα χωριά ερηµώνουν. Την ίδια ώρα, όπως λέει κι 
ο Βαρεµένος, ο Ισπανός κτηνοτρόφος παίρνει ενίσχυση για το πε-
τρέλαιο 1,24 ευρώ το λίτρο και για τα πρόβατα 12 ευρώ το κεφάλι. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Για να δούµε τώρα 
που το ΑΕΠ το β’ 
τρίµηνο εκτοξεύτηκε 
στο 7,7% θα υπάρξει 
ο δηµοσιονοµικός 
χώρος για να δει κι 
ο αγροτικός κόσµος 
κάποια επί της ουσίας 
ενεργειακή παροχή; 
Στην ∆ΕΘ, πάντως, 
θα περιµένουν…

∆εν ξέρω αν είναι 
η ∆ΕΘ, οι εκλογές, 
τα λόγια του παπά, 
αλλά βρέθηκε λέει 
λύση για τους πρώην 
εργαζοµένους σε 
πιστωτικά ιδρύµατα 
που τέθηκαν σε ειδική 
εκκαθάριση. Σε αυτούς 
και 5.430 εργαζόµενοι 
στην πρώην ΑΤΕ. Για 
τους αγρότες τίποτα;

Υβρίδια
Το δρόµο που είχε πάρει 

η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, 
(σ.σ από άλλοτε κραταιά, 
εξαφανισµένη) δείχνει να 
παίρνει η κορινθιακή σταφίδα, 
µε τις τιµές παραγωγού να 
ολισθαίνουν διαρκώς σε 
επίπεδα κάτω του κόστους.

Οι παραγωγοί κορινθιακής 
σε Ηλεία, Κορινθία, Αχαΐα 
και σε άλλες περιοχές για 
δεύτερη χρονιά βλέπουν 
τον κόπο και το µόχθο τους 
να πηγαίνουν χαµένοι.

Παρά τις υποσχέσεις για 
στήριξή τους και απορρόφηση 
του προϊόντος µε τιµή 
παραγωγού στο 1,40 ευρώ 
το κιλό, δεν υπήρξε καµία 
εξέλιξη προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενώ πολλοί έχουν 
ήδη αρχίσει να περιορίζουν 
τις σταφιδοκαλλιέργειές τους 
και κάποιοι να τις 
εγκαταλείψουν οριστικά.

;

ΜΑΡΣΕΛΟ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Γεια σε όλους. Είµαι πολύ 
χαρούµενος που φοράω 
αυτή τη φανέλα του 
Ολυµπιακού. Ήταν µια 
απίστευτη υποδοχή. Είµαι 
πολύ χαρούµενος. Ελπίζω 
να δώσω τα πάντα για να 
βοηθήσω να κερδίσουµε 
τίτλους µε αυτό τον 
τεράστιο σύλλογο. Σας 
ευχαριστώ όλους».

Naougusta...
για όλα 
τα γούστα! 

Τους έσκασαν τους αγρότες µε την περιβόητη 
επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου. Η αγανάκτηση 
τεράστια, η γραφειοκρατία επίσης, οπότε τα περί 
πίστωσης άµεσα πάνε περίπατο! Τι σηµαίνει αυτό; 
Νέο σενάριο: Μια πληρωµή περί τα 20 εκατ. ευρώ 
µέχρι τέλη Σπετεµβρίου για τους κατ’ επάγγελµα 
των οποίων κάποιες καλλιέργειες έµειναν εκτός και 
αυτούς που δεν πληρώθηκαν καθόλου από λάθη στη 
βάση δεδοµένων. Και µια δεύτερη τέλη Οκτωβρίου, 
µάλλον για µετά το τσεκ, για όσους δεν είχαν 
ενηµερώσει το Μητρώο. Κρατάµε µικρό καλάθι! 

Μικρότερο των προσδοκιών και αυτό το ρηµάδι 
το υπόλοιπο από την ενίσχυση 2% επί του τζίρου 
για τους κτηνοτρόφους, που µπήκε την περασµένη 
Τετάρτη. Από τη Βάθη, τα είπαν µε αριθµούς: 
πιστώθηκαν 37,6 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, 1,39 εκατ. 
ευρώ σε µια ενδιάµεση πληρωµή το καλοκαίρι και 
1,43 εκατ. ευρώ προχτές. Επί Λιβανού είχαν πει για 
7% για το πρώτο τρίµηνο του 2022 µε 30 εκατ. 
ευρώ, όπως ανακοινώθηκαν αρχές Ιανουαρίου. 
Μετά ο Σταϊκούρας τέλη Φεβρουαρίου µιλά για 40 
εκατ. ευρώ, ωστόσο το ΦΕΚ την περασµένη άνοιξη 
µιλούσε για ενίσχυση έως 50 εκατ. ευρώ. Τζίφος!  

Νέο περιστατικό που δείχνει τη διαφθορά στο 
εθνικό απόθεµα και το θράσος της συµµορίας που 
το λυµαίνεται αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Ψευτο- ιδιοκτήτης εµφανίστηκε για να 
υποδείξει µεγάλες καταπατηµένες εκτάσεις µέσα 
από την ψευτο- εγγραφή στο Ε9 του στη Νίσυρο. 
Ο έλεγχος γινόταν µετά από εντολή εισαγγελέα 
∆ωδεκανήσων. Πρόκειται για κάποιους από την 
Κρήτη, που γνώριζαν ότι αυτές οι εκτάσεις δεν είναι 
δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε, δήλωσαν ότι τις νοικιάζουν 
και έπαιρναν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ. Είχαν όµως -ως φάινεται- κάποιο «κονέ» 
µε το νησί. Το αίτηµα των Νισυρίων, των οποίων 
κινδυνεύουν οι περιουσίες, να συνεχιστεί ο έλεγχος! 
Αυτά δεν συνέβαιναν ούτε επί Ιταλοκρατίας. 
Μάλιστα, µαθεύτηκε ότι δηλώσαν µέχρι και ένα 
κοµµάτι από το νεκροταφείο των Νικειών.

Στον υπουργό της πλατείας βρέθηκαν µέλη 
της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
του Λάρισας. Του είπαν για τις χαµηλές τιµές, 
τη δυσκολία διακίνησης της παραγωγής των µήλων 
Gala και συνολικά το υψηλό κόστος για τους 
παραγωγούς των µήλων. Ζήτησαν κάλυψη χαµένου 
εισοδήµατος των παραγωγών. Έφυγαν όµως χωρίς 
καµία σαφή δέσµευση για την ικανοποίηση των 
αιτηµάτων τους, παρά µόνο µε λόγια παρηγοριάς.

Στήριξη ζητούν και οι ελαιοπαραγωγοί 
της Αργολίδας, λόγω των εκτεταµένων ζηµιών 
στην καρπόδεση για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 
Ο υφυπουργός Στύλιος όµως, τους απογοητεύει. 
Σε απάντησή του στη Βουλή λέει «σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, παρατηρήθηκε αραιή 
καρπόδεση, εξαιτίας µη οµαλής ανθοφορίας, 
οφειλόµενης σε αίτια όπως οι θερµοκρασίες. 
Το εν λόγω αίτιο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από 
τον ΕΛΓΑ, ως εκ τούτου δε δύναται να υπάρξει 
αποζηµίωση». Τέλος. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν το λέει ο Πανάγος, το λέει ο γενικός 
γραµµατέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-
ρες και το γράφουν οι Financial Times. 
«Η ενδυνάµωση των µικροκαλλιεργη-

τών έχει µεγάλο αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφά-
λεια». Για να µην νοµίζουν κάποιοι ότι η δραστική 
µείωση του αριθµού των αγροτών στη χώρα µας και 
η συγκέντρωση της αγροτικής δραστηριότητας σε 
λίγα χέρια, θα λύσει το πρόβληµα της γεωργίας. 

Εν αρχή ην η μικρή φάρμα
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΟΗΕ το αποκαλεί 
«ηθική αγανάκτηση». Καθώς ο κόσµος αντιµετωπί-
ζει µια παγκόσµια επισιτιστική κρίση, τονίζει, λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής, των επιπτώσεων της παν-
δηµίας και του πολέµου στην Ουκρανία, κινούµα-
στε προς τα πίσω στις προσπάθειές µας να τερµατί-
σουµε την πείνα έως το 2030. Και συνεχίζει. Ανεξάρ-
τητα από το πώς ονοµάζουµε, ένα πράγµα είναι ξε-
κάθαρο. Η αντιµετώπιση του ζητήµατος στις χώρες 
που βρίσκονται στα όρια της επισιτιστικής α-
νασφάλειας, ξεκινά από τη φάρµα. Για 
την ακρίβεια, από τις µικρές φάρµες. 

Ούτε ίσα με δύο γήπεδα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από µισό δισεκατοµµύριο µικρο-
καλλιεργητές τρέφουν περισσότερο από το ήµισυ 
του πληθυσµού σε χώρες χαµηλού και µεσαίου ει-
σοδήµατος που πλήττονται περισσότερο από την ε-
πισιτιστική κρίση. ∆ιαθέτοντας µικρά κτήµατα, κά-
τω από το µέγεθος δύο γηπέδων ποδοσφαίρου, οι 
µικροκαλλιεργητές χτίζουν τη ραχοκοκαλιά των το-
πικών συστηµάτων διατροφής. Ωστόσο, συχνά δεν 
διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για να στη-
ρίξουν τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους.

Τεχνολογία για όλους
ΚΙ Ε∆Ω ΕΡΧΟΝΤΑΙ βέβαια και οι ειδικοί. «Είναι 
απολύτως οδυνηρό να γνωρίζουµε ότι ένας στους 
10 ανθρώπους παγκοσµίως πηγαίνει για ύπνο πει-
νασµένος», λέει ο Rodrigo Santos, µέλος του διοι-

κητικού συµβουλίου της Bayer AG και πρόεδρος 
του Crop Science Division της εταιρείας. «Πρέπει 
να βοηθήσουµε τους αγρότες µικρής κλίµακας να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνο-
λογία και καινοτοµία για να αυξήσουν τις αποδό-
σεις τους, χρησιµοποιώντας λιγότερους πόρους».

Γκρεμισμένες αναβαθμίδες
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, τουλάχιστον σε 
ότι αφορά τα µεγέθη των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων, τα πράγµατα να είναι κάπως πιο περίπλοκα. Υ-
πάρχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες µικροί παραγωγοί, 
υπάρχουν και οι κάποιες δεκάδες χιλιάδες µεγάλοι 
(για τα ελληνικά πάντα δεδοµένα). Απλοποιώντας 
λίγο τα πράγµατα, στην προσπάθεια να γίνουν όλοι 
µεγάλοι, έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες µικροί. 
Και όχι µόνο έχουν χαθεί οι παραγωγοί, έχουν εγκα-
ταλειφθεί και αξιόλογα κοµµάτια παραγωγικής γης. 
Αν ρίξουµε µια µατιά στα νησιά, θα δούµε αυτή την 
εγκατάλειψη στις γκρεµισµένες αναβαθµίδες και στη 

χέρσα γη. ∆εν είναι βέβαια, µόνο τα νησιά. 

Φέξε Αχμέτ

ΚΑΙ ΑΝ τα τελευταία 30 χρό-
νια, η διαδικασία µεγέθυνσης 
διευκολύνθηκε από την εξέλι-
ξη της τεχνολογίας και τη µαζι-
κή προσέλευση ξένων εργατι-
κών χεριών, δεν ισχύει το ίδιο 
και σήµερα. Η ανάκτηση των 
χαµένων παραγωγικών γαι-
ών, προϋποθέτει έναν συνδυ-
ασµό κατόχων - καθοδηγητών 

αυτών των µικρών εκµεταλλεύ-
σεων, κατάλληλη επιλογή των προϊόντων που θα 
µπουν σε παραγωγή και φυσικά, δέουσα χρήση της 
ενδεδειγµένης, ακόµα και ψηφιακής, τεχνολογίας.

Μικρό είναι το μάτι σας 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ απαιτούν αντίληψη των καταστάσεων, 
µελέτη των νέων δεδοµένων,  προγραµµατισµό και 
σχέδιο. Οι αγρότες και οι λίγοι άξιοι εκπρόσωποί 
τους οφείλουν να καταθέτουν την εµπειρία τους, οι 
αρµόδιες αρχές, µαζί µε την πανεπιστηµιακή κοινό-
τητα, να έχουν ανοικτές τις κεραίες τους , οι πολιτι-
κά υπεύθυνοι να διαθέτουν την πολιτική βούληση, 
ώστε να δροµολογήσουν λύσεις προς την κατεύ-
θυνση που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες. Το πεί-
ραµα της νέας περιόδου φεουδαρχίας δεν δείχνει 
να ευοδώνεται, οι «εκκολαπτόµενοι φεουδάρχες» 
µάλλον θα πρέπει να περιµένουν, οπότε, ο δρόµος 
που θα πρέπει να αναζητηθεί, είναι άλλος!   

«Εκκολαπτόµενοι φεουδάρχες»
Το πείραµα της νέας περιόδου 

φεουδαρχίας δεν δείχνει να ευοδώνεται, 
οι «εκκολαπτόµενοι φεουδάρχες» 

µάλλον θα περιµένουν. Ο δρόµος που θα 
πρέπει να αναζητηθεί, είναι άλλος!   

Η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία α-
νέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης 
από τη ρωσική ενέργεια. Αλλά η δι-
ευθέτηση του ζητήµατος θα µπορού-

σε να πάρει χρόνια, υποστηρίζουν αναλυτές. Η 
ΕΕ και το Ηνωµένο Βασίλειο πιθανότατα θα υπο-
στούν οικονοµικές αναταράξεις όσο διευθετεί-
ται η κατάσταση. Αρχικά, ο OPEC δεν φαίνεται 
να επιθυµεί να προσφέρει περισσότερο πετρέ-
λαιο για να συµβάλει στη συγκράτηση της τιµής 
του αργού. Η τιµή ενός βαρελιού πετρελαίου 
τύπου Brent έφτασε πρόσφατα τα 100 δολάρια 
από περίπου 72 δολάρια πριν από ένα χρόνο, 
σύµφωνα µε στοιχεία της TradingEconomics.

Ιστορικά, οι υψηλές τιµές, αυτές που ξεπερ-
νούν τα 80 δολάρια, έχουν προκαλέσει την αύ-
ξηση της προσφοράς από τους παραγωγούς. 
Αλλά όχι αυτή τη φορά. Ο OPEC, ο οποίος ελέγ-
χει τη µερίδα του λέοντος στην παραγωγή πε-
τρελαίου, θέλει να διατηρήσει τις τιµές του πε-
τρελαίου γύρω στα 100 δολάρια για όσο το δυ-
νατόν µεγαλύτερο διάστηµα, σύµφωνα µε πρό-
σφατη έκθεση της εταιρείας EurasiaGroup. «Οι 
τιµές του πετρελαίου έκαναν άλµα, µε το Brent 
να διαπραγµατεύεται πάνω από 100 δολάρια 
ανά βαρέλι, µετά τις δηλώσεις της περασµένης 
εβδοµάδας από τον Σαουδάραβα υπουργού Ε-

νέργειας πρίγκιπα Α-
µπντουλαζίζ µπιν 
Σαλµάν. Επιπλέον, 
η Wall Street θέλει 
η Big Oil (εκ των µε-
γαλύτερων εταιρει-
ών πετρελαίου) να 
σταµατήσει τις δα-
πάνες για νέα έργα. 

Στο σκεπτικό εί-
ναι ότι οι επενδυτές δεν βλέπουν καλό µέλ-
λον για τα ορυκτά καύσιµα. Ορισµένες πηγές 
φυσικού αερίου και πετρελαίου δεν επανέρ-
χονται στην παραγωγή. Αυτό σηµαίνει ότι η 
προσφορά ενέργειας δεν αυξάνεται αρκετά 
ώστε να µετριάσει τις τιµές. Η εξάρτηση της 
Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, το πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο, σε συνδυασµό µε 
τις κυρώσεις κατά του Κρεµλίνου πλήττουν 
την ευρωπαϊκή οικονοµία. Η οικονοµία της 
ΕΕ αναπτύσσεται ήδη πολύ πιο αργά από ό,τι 
στις ΗΠΑ, οπότε δεν θα χρειαστούν πολλά για 
να οδηγηθεί το µπλοκ σε ύφεση.

Ακόµα χειρότερα, φαίνεται ότι η κατάστα-
ση δεν θα λυθεί σύντοµα, σύµφωνα µε πρό-
σφατη αναφορά της Lead Lag Report: «Η ε-
νεργειακή κρίση στην Ευρώπη φαίνεται όλο 
και περισσότερο ότι θα µπορούσε να αποτε-
λέσει µια πολυετή µάχη και ο OPEC δεν φαί-
νεται να ενδιαφέρεται να άρει τις ποσοστώ-
σεις παραγωγής για να καταστείλει τον κίν-
δυνο». Αυτό πιθανόν να σηµαίνει ότι η οι-
κονοµία του µπλοκ θα νιώσει αντίκτυπο. Οι 
επενδυτές πρέπει να είναι επιφυλακτικοί. 

*ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ FORBES

Πολυετής μάχη
για την ενέργεια

ΤOY  ΣΙΜΟΝ 
ΚΟΝΣΤΑΜΠΛ*
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Καβάλα
Λίγο πριν τη συγκοµιδή 

και οι καλλιεργητές πρά-
σινης ελιάς Χαλκιδικής 
στην περιοχή της Καβά-
λας, µε την παραγωγή 

στον νοµό να αναµένεται 
να φτάσει περίπου τους 

30.000 τόνους

Μια λογική τιμή για την 
επιτραπέζια πράσινη ελιά, 
λένε οι καλλιεργητές, θα 
ήταν κοντά στα περσινά 
επίπεδα, όταν πληρώθηκαν 
1,50 ευρώ το κιλό

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε αναµµένα κάρβουνα είναι οι παραγωγοί της 
επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς 
λίγες µέρες πριν την έναρξη της συγκοµιδής, η 
αγωνία για την τιµή που θα εξασφαλίσει το προ-
ϊόν, αλλά και τη µεγάλη έλλειψη εργατικών χε-
ριών, σε µια χρονιά όπου το τονάζ αναµένεται να 
υπερβεί τους 100.000-120.000 τόνους, «χτυπάει 
κόκκινο». Με τα έξοδα να έχουν εκτοξευτεί στα ύ-
ψη, οι αγρότες ευελπιστούν ότι οι µεταποιητές, οι 
οποίοι φέρονται να µην έχουν καθόλου αποθέ-
µατα στις αποθήκες τους, µετά την περσινή κακή 
παραγωγική χρονιά, δεν θα «πυροβολήσουν τα 
πόδια τους» και θα ανακοινώσουν µια δίκαιη τι-
µή, η οποία θα εξισορροπήσει την αγορά και θα 
επιτρέψει να συνεχιστεί οµαλά η καλλιέργεια.

«Αν δεν πάει καλά φέτος, δεν θα µπορέσου-
µε να ξανακαλλιεργήσουµε. Τα καύσιµα, η φυ-
τοπροστασία, η λίπανση και τα εργατικά, πραγ-
µατικά έχουν ξεφύγει και µην ξεχνάτε ότι ερχό-
µαστε από δύο δύσκολες χρονιές και δεν θα α-
ντέξουµε και µια ακόµη τρίτη. Περιµένουµε φέ-
τος µήπως και ανακάµψουµε», ανέφερε στην 

Agrenda, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Αγίου Μάµα, Ελπιδοφόρος Καραθανασόπουλος, 
τονίζοντας πως η συγκοµιδή θα αρχίσει µεταξύ 
10-15 Σεπτεµβρίου.

Μια λογική τιµή, σύµφωνα µε τον παραγωγό 
∆ηµήτρη Ευαγγελινό, από την περιοχή της Ολύν-
θου, θα ήταν κοντά στα περσινά επίπεδα, όταν 
η επιτραπέζια «πράσινη ελιά Χαλκιδικής» πλη-
ρώθηκε στον αγρότη 1,50 ευρώ το κιλό. «Οτιδή-
ποτε άλλο θα είναι σαν να γυρίζουµε τους δεί-
κτες πίσω στο 2000», σηµείωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Ευαγγελινός και ζήτησε δίκαιη αντιµετώπι-
ση του προϊόντος στο θέµα της αποτίµησής του.

Ακόµα να ανοίξει τα χαρτιά της η βιοµηχανία
Η µεταποιητική βιοµηχανία, ωστόσο, ακολου-

θώντας την πάγια τακτική της, δεν βιάζεται να α-
νοίξει τα χαρτιά της, για την τιµολογιακή πολιτι-
κή που θα ισχύσει στη φετινή συγκοµιστική κα-
µπάνια, πριν διαµορφώσει µια καλή εικόνα για 
τα δεδοµένα της σεζόν. «Θα περιµένουν πρώτα 
να παραλάβουν κάποιες ποσότητες, να δουν τί 
παραγωγή υπάρχει, αν έχει ακάρεα, δάκο και πό-
σο ψιλά ή χοντρά είναι τα κοµµάτια κι αφού κυ-
λήσει καµιά εβδοµάδα, µετά θα ανακοινώσουν 
τιµή» εκτιµά ο πρόεδρος του Α.Σ. Ν. Τρίγλιας, ∆η-
µήτρης ∆εληµανώλης, ενώ για περίεργη χρονιά, 
κάνει λόγο ο Νίκος Αρβανίτης, πρόεδρος στον Α-
γροτικό Συνεταιρισµό Νέας Τενέδου, λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως «όλοι είναι µαγκωµένοι και 
παίζουν άµυνα. ∆εν ξέρω τί γίνεται».

Μήλον της έριδος οι εργάτες
Ο δεύτερος µεγάλος πονοκέφαλος -µετά την 

τιµή- που καλούνται να διαχειριστούν οι ελαιο-
καλλιεργητές έχει να κάνει µε τη µεγάλη έλλει-
ψη σε εργατικό δυναµικό. «Πρόκειται για φλέγον 

θέµα. Εκτιµώ πως µόλις το 40% των αγροτών έχει 
εξασφαλίσει εργατικά χέρια για να µαζέψουν τη 
σοδειά τους. Και επειδή φέτος η παραγωγή θα 
είναι κανονική, παρά τις µεγάλες ζηµιές από το 
χαλάζι σε Ορµύλια (σ.σ. περίπου 6.000 στρ.) και 
Σήµαντρα, φοβάµαι θα φαγωθούµε µεταξύ µας», 
αναφέρει ο κ. Ευαγγελινός, προσθέτοντας πως 
«οι εργάτες φέτος θα είναι το µήλον της έριδος».

Ζητούµενο να µεγαλώσει το χρονικό παράθυρο 
της φετινής συγκοµιδής

Βέβαιος ότι θα υπάρξουν κενά δηλώνει και ο 
κ. Καραθανασόπουλος. «Αν κάποιος ήθελε 15 
άτοµα, είναι ζήτηµα να καταφέρει να βρει τους 
8 µε 10, ενώ θα φύγει προς τα επάνω κι η τιµή 
ανά κλούβα. Γι’ αυτό είναι κρίσιµο να συµφω-
νήσουµε άµεσα τη χρυσή τοµή µε τους µετα-
ποιητές για την τιµή και να µπούµε στα κτήµα-
τα όσο πιο νωρίς γίνεται και να µεγαλώσει το 
χρονικό παράθυρο της συγκοµιδής για να δια-
σφαλίσουµε ότι δεν θα µείνουν καρποί στα δέ-
ντρα, που θα είναι µη εµπορεύσιµοι γιατί θα έ-
χουν µαλακώσει και µαυρίσει».

Οι αγρεργάτες βάζουν 
πλάτη και στην τιμή 
της ελιάς Χαλκιδικής 

Στη ζώνη των 50
λεπτών, µε ανοδικές
τάσεις η τιµή πατάτας
Με τιµές παραγωγού γύρω από 
τη ζώνη των 50 λεπτών το κιλό, 
«τρέχει» η τιµή της πατάτας 
στην αγορά, µε τις τάσεις να 
είναι περαιτέρω ανοδικές, όσο 
η υψηλή ζήτηση δεν καλύπτεται 
από την προσφορά, ενώ και οι 
εισαγωγές δεν ευνοούνται, διότι 
η ξηρασία έκανε ζηµιά στην 
πατατοπαραγωγή της Ευρώπης.
Η τροφοδοσία εδώ και περίπου 
2-3 εβδοµάδες κατά κύριο λόγο 
γίνεται από το οροπέδιο του 
Νευροκοπίου, µε τα πρώτα 
δείγµατα να δείχνουν 20% έως 
30% µειωµένες στρεµµατικές 
αποδόσεις φέτος. Οι τιµές 
παραγωγού «παίζουν» από 50 
έως 53 λεπτά, λέει ο Απόστολος 
Βεσµέλης, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Κάτω 
Νευροκοπίου, τονίζοντας, 
πάντως, πως τα κέρδη 
εξανεµίζονται από την άνοδο 
του κόστους παραγωγής στα 
1.000 – 1.200 ευρώ/στρέµµα.
Με 48 έως 55 λεπτά πουλάνε 
τις πατάτες οι παραγωγοί στην 
Κοζάνη, όπου οι αποδόσεις 
φτάνουν στους 3-3,5 τόνους 
το στρέµµα, σύµφωνα µε τον 
παραγωγό Απόστολο Ταϊγανίδη.
Καλή παραγωγή αναµένεται και 
στην Άνω Βροντού Σερρών, 
µε τη συγκοµιδή, όπως τονίζει 
ο πρόεδρος του τοπικού 
Αγροτικού Συλλόγου, Βασίλης 
Μιχτσόγλου, να αρχίζει στο 
τέλος Σεπτεµβρίου. Μέσα στο 
µήνα θα έχει πωλήσει όλα 
τα αποθέµατά της και η ΕΑΣ 
Νάξου, µε την τιµή παραγωγού, 
κατά το γεωπόνο της Ένωσης, 
Μιχάλη Βερνίκο, στα 42 λεπτά 
συν ό,τι δείξει η εκκαθάριση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100�120

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 
ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2022

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

 ΕΥΡΩ / ΧΟΝΤΡΑ 

1,50

ΤΙΜΗ
2021

 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1,50
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

«Ανοιχτές Πόρτες»
από τη Γ. ΧΙΓΚΑΣ
Η Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διοργανώνει 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. µετά την Ορεστιάδα (9/9) συνεχίζεται 
στα καταστήµατα: 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 
προµηθεύουν την εταιρεία Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., 
εκπληκτικές και µοναδικές προσφορές σε 
αναλώσιµα και µηχανήµατα µόνο για τη διάρκεια 
του τριηµέρου, ζωντανές κληρώσεις µε δώρα 
έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες στο www.
higas.gr.

Ανοιχτά Ζυθοποιεία 
10 - 11 Σεπτεµβρίου
Μετά από τρία χρόνια απουσίας, λόγω των 
περιοριστικών µέτρων που είχαν τεθεί στην 
ελληνική επικράτεια λόγω της πανδηµίας, η 
εκδήλωση µε τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» 
επιστρέφει. Πρόκειται για την πρωτοβουλία της 

Ελληνικής Ένωσης 
Ζυθοποιών, που 
πραγµατοποιήθηκε 
µε µεγάλη επιτυχία 
για δύο 
συνεχόµενες 
χρονιές, το 2018 
και το 2019, στην 
οποία 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 ζυθοποιεία και η συµµετοχή στις 
δράσεις είναι δωρεάν. Περισσότερες 
πληροφορίες για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα 
www.ellinikienosizithopoion.gr.

Εγκαίνια του 
περίπτερου 
ΥπΑΑΤ στις 10 
Σεπτεµβρίου

∆ύο εκδηλώσεις θα 
πραγµατοποιηθούν στο 
περίπτερο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
(αριθµός 15 στο stand 34) 
στην 86η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης το Σάββατο 
10 Σεπτεµβρίου. Τα εγκαίνια 
είναι προγραµµατισµένα για 
τις 10:30 π.µ.. Στις 11.00 π.µ. 
οργανώνεται εκδήλωση του 
Οργανισµού «Νέα Γεωργία- 
Νέα Γενιά» και στη 1.30 µ.µ. 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ: 210 2124000.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

∆ΕΘ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Γαστρονοµικό Φεστιβάλ 
στον Όλυµπο 17-18/9

Ο ∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου 
διοργανώνει το 1ο Γαστρονοµικό 
Φεστιβάλ Ολύµπου, το διήµερο 17 
και 18 Σεπτεµβρίου σε ∆ίον, 
Λιτόχωρο και Πλαταµώνα. Στόχος 
του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη 
του γαστρονοµικού πλούτου της 
παρολύµπιας περιοχής. 
Παραγωγοί και επαγγελµατίες 
θα αναδείξουν τις τοπικές γεύσεις, 
τα έθιµα και τις παραδοσιακές 
συνταγές του τόπου, καθώς 
και καινοτόµα προϊόντα. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 6972006316 
και 6985746669.

ΟΛΥΜΠΟΣ
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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 Χί-
ου πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής 
µακεδονίας. 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 διαβατήρια 
σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας. Τηλ.6947/728582.

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

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

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

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 γο-
νείς που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γο-
νιµοποίηση µέσω τεχνητής σπερµατέγχυ-
σης. 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

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο.
Τηλ.6932/372270.

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, απολυµα-
σµένος απο παραγωγό. Τηλ.6981/088723.

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

Πωλούνται ρεβίθια και φακή βρώσιµα,πολύ 
βραστερά και νόστιµα αλλά επίσης κατάλλη-
λα και για σπόρο. Τηλ.6932/372270. 

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλoύνται άχυρα, σιταριές,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 µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλα-
µο τριφύλλι κατάλληλο για αρνιά και κα-
τσίκια και χορταροτρίφυλλο 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 ποικι-
λίας IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κι-
λά το στρέµµα.Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.
Τηλ.6945/527293.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετραγωνική 
µπάλα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6945/805371 , Κος Χρήστος. 

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότη-
τας, σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτο-
παραγωγή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιο-
χή Λάρισας. 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 ποικιλί-
ας Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο 
σποροπαραγωγή.Παρα πολύ παραγωγικό 
δεν ασπρίζει, δεν πλαγιάζει µε πολλη πρω-
τείνη απο παραγωγό.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 πα-
νοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνι-
κού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα 
από το χωριό Κερί Ζακύνθου. Τιµή συζητήσι-
µη.Τηλ.6937/314086.

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.

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

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

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

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγο-
ρά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικία-
ση µε 5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων 
µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια 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 Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ.6906/432076.

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό 
υπέδαφος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για 
φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. 
Τιµή αναλόγως µίσθωσης. Τηλ.6972/869236.

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσα-
λονίκης 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. 

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

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. Τιµή 
7000 ευρώ. Τηλ.6942/226598.

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

Πωλούνται 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

Ανοικτή θα παραµείνει έως τις 30 Ο-
κτωβρίου για την υποβολή των αιτή-
σεων έτους 2022 η ψηφιακή πλατ-
φόρµα που αφορά στη χορήγηση ει-
σοδηµατικής ενίσχυσης σε οικογένει-
ες, τουλάχιστον 2 ατόµων, που δια-
µένουν συνεχώς σε ορεινές και µει-
ονεκτικές περιοχές για χρονικό διά-
στηµα τουλάχιστον δύο ετών. Το πο-
σό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ε-
τησίως, εφόσον το οικογενειακό ει-
σόδηµα του αιτούντος ανά έτος δεν 
υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευ-
ρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό 
εισόδηµα ανά έτος κυµαίνεται µετα-
ξύ 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Το επίδοµα δίνεται από τον Οργα-
νισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους κα-
τοίκους συγκεκριµένων περιοχών, 
για τη στήριξη οικογενειών µε χαµη-
λά εισοδήµατα, ώστε να αποτραπεί ο 
κίνδυνος να ερηµωθούν τα χωριά.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση 
του 2021 απορρίφθηκε, πρέπει να 
υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 
2022 προκειµένου να εξεταστεί κα-
τά πόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης της εισοδηµατικής ε-
νίσχυσης. Στο τέλος της διαδικασίας 
µε email ή µε sms θα αποστέλλεται 

στον ενδιαφερόµενο η ειδοποίηση.
Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρµο-

γής, οι πολίτες των οποίων η αίτηση 
για το 2021 εγκρίθηκε, θα κληθούν - 
µέσω αυτοµατοποιηµένων ειδοποιή-
σεων µε email και sms - να προβούν, 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστή-
µατος, είτε µε την είσοδό τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρµο-
γής, είτε µέσω ΚΕΠ, να συµπληρώ-
σουν και να επικαιροποιήσουν, στην 
εκκρεµή αίτηση έτους 2022.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρω-

ση των δεδοµένων από την ΑΑ∆Ε, εν-
δέχεται - εφόσον απαιτηθεί - να κλη-
θούν να συµπληρώσουν επιπλέον 
στοιχεία στην αίτηση, στοιχεία τα ο-
ποία είναι απαραίτητα για τη διενέρ-
γεια των αυτοµατοποιηµένων ηλε-
κτρονικών ελέγχων. Στη συνέχεια, σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προ-
βούν στην οριστικοποίηση της αίτη-
σής τους ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ 
για το έτος 2022. Η διεύθυνση της ψη-
φιακής πλατφόρµας είναι: https://
oreina.epidomata.gov.gr/

Ερήµωση χωριών
Το επίδοµα δίνεται για τη 
στήριξη οικογενειών µε 

χαµηλά εισοδήµατα, προκειµέ-
νου να αποτραπεί ο κίνδυνος 

να ερηµωθούν τα χωριά

Προχωρά η αγροτική 
οδοποιία Βαρετάδας
Ένα έργο στήριξης των αγροτών 
και κτηνοτρόφων της περιοχής, 
η Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας 
(Β’ φάση), θα λάβει σύντοµα σάρκα 
και οστά µετά την έγκριση της 
χρηµατοδότησης από το ΥπΑΑΤ. 
Ο Γενικός Γραµµατέας Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών ∆ηµήτρης 
Παπαγιαννίδης, υπέγραψε τον 
προσωρινό πίνακα αποτελεσµάτων 
των αιτήσεων, δεσµεύοντας το 
ποσό των 680.000 ευρώ για 
το συγκεκριµένο έργο.

Η εξαφάνιση δένδρων
απειλή για οικοσύστηµα
Οι επιστήµονες απηύθυναν 
επείγουσα προειδοποίηση για τις 
παγκόσµιες επιπτώσεις εξαφάνισης 
των δέντρων αφού η εξαφάνιση 
ενός είδους δέντρου µπορεί να 
αλλάξει ένα οικοσύστηµα. «Πέρυσι, 
δηµοσιεύσαµε την έκθεση State of 
the World’s Trees, όπου δείξαµε 
ότι τουλάχιστον 17.500 είδη 
δέντρων, δηλαδή περίπου το 1/3 
των 60.000 ειδών κινδυνεύουν µε 
εξαφάνιση», δήλωσε η Malin 
Rivers, Επικεφαλής της BGCI.

Οι επιστηµονικές µελέτες
να φθάσουν στα µαντριά
H ανάγκη για τον παραγωγικό 
εκσυγχρονισµό της κτηνοτροφίας 
σε συνεργασία µε τα επιστηµονικά 
ιδρύµατα βρέθηκε στο επίκεντρο 
ηµερίδας του Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Τυρνάβου. 
«Ζητάµε να µην µείνουν στα 
συρτάρια οι επιστηµονικές µελέτες 
αλλά να φτάσουν στα µαντριά. 
Έτσι θα µειώσουµε το κόστος για 
να γίνουν βιώσιµες οι µονάδες», 
είπε ο πρόεδρος της οργάνωσης, 
Αργύρης Μπαϊραχτάρης.

Ψηφιακός απεικονιστής
για εκτάσεις Natura
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη 
βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Περιβάλλοντος, έχει 
δηµιουργήσει µια διαδικτυακή 
χαρτογραφική εφαρµογή γνωστή 
ως «Απεικονιστής Natura 2000» 
που διατίθεται ελεύθερα και 
παρέχει την ακριβή θέση κάθε 
περιοχής Natura 2000. Ο 
χρήστης µπορεί να αναζητήσει, 
οποιαδήποτε περιοχή του δικτύου 
οπουδήποτε στην ΕΕ, χάρη στους 
χάρτες µεγάλης κλίµακας. 

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2021 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2022 
προκειµένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηµατικής ενίσχυσης.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Έως 30 Οκτωβρίου 
για επίδομα ορεινών
Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα ΟΠΕΚΑ 
σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έως 600 ευρώ

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

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 επι-
κοινωνίας: info.tchemical@gmail.com 

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 ευ-
καιρίας,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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Φορτσάτη στη 
φάση των «16»
Το Σάββατο το ματς της Εθνικής Ελλάδος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Σάββατο στο Βερολίνο ξεκινάει η 
φάση των «16» στο Ευρωµπάσκετ, µε 
την Εθνική Ελλάδος να αντιµετωπί-
ζει  έναν εκ των Τσεχία, Φινλανδία, 
Ισραήλ και Πολωνία. Από τον πρώ-
το και δεύτερο όµιλο στον επόµενο 
γύρο θα αναµετρηθούν: Ισπανία-Λι-
θουανία, Σλοβενία-Βέλγιο, Γερµανία-
Μαυροβούνιο και Τουρκία-Γαλλία. 
Από το νικητή του Γερµανία-Μαυ-
ροβούνιο θα προκύψει ο αντίπαλος 
της Ελλάδας στον προηµιτελικό της 
Τρίτης, εφόσον η Εθνική οµάδα ξε-
περάσει το εµπόδιο του αντιπάλου 
της στους «16». 

Στον µηχανοκίνητο αθλητισµό τώ-

ρα, η Formula 1 ολοκληρώνει την ευ-
ρωπαϊκή της περιοδεία για το 2022 µε 
το Grand Prix Ιταλίας το τριήµερο 9-11 
Σεπτεµβρίου. Ο αγώνας στη θρυλική 
πίστα της Μόντσα αναµένεται µε µε-
γάλο ενδιαφέρον, µε τους τιφόζι να 
είναι έτοιµοι να υποδεχθούν µε το ατε-
λείωτο πάθος τους τη Scuderia Ferrari, 
ελπίζοντας να τη δουν να θριαµβεύει. 

Την ερχόµενη βδοµάδα ξεκινά η 
2η αγωνιστική στο Τσάµπιονς Λιγκ. 
Στο πρόγραµµα φυσικά ξεχωρίζει το 
σπουδαίο ντέρµπι Μπάγερν-Μπαρτσε-
λόνα. Παράλληλα η Λίβερπουλ υπο-
δέχεται την Άγιαξ και θα προσπαθή-
σει να ξεπεράσει το σοκ του πρώτου 
αγώνα που έχασε µε 4-1 από τη Νά-
πολι. Την Τετάρτη, η Τσέλσι θα υπο-
δεχτεί τη Σάλτσµπουργκ.

Στην Ελλάδα βρίσκονται οι οδηγοί του WRC για 
το θρυλικό Ράλλυ Ακρόπολις που ξεκίνησε στις 8 
Σεπτεµβρίου και θα ολοκληρωθεί αυτή την Κυριακή.  
Το Σάββατο είναι και η πιο επίπονη ηµέρα, καθώς 
τα πληρώµατα θα κληθούν να καλύψουν 148 
αγωνιστικά χιλιόµετρα, µε τις ειδικές «Ταρζάν», 
και «Πύργος» να ξεχωρίζουν στο καλεντάρι. 

Τέρμα τα γκάζια 
στο Ράλλυ Ακρόπολις   

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Τουρκία - Γαλλία 13.00 ΕΡΤ3

WRC (Rally Acropolis)

SS11 Πύργος 2 14.30 COSMOTE SPORT
    ACROPOLIS RALLY

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Σλοβενία- Βέλγιο 15.45 ΕΡΤ1

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.55 ΕΡΤ2

WRC (Rally Acropolis)

SS13 Ταρζάν 2 17.00 COSMOTE SPORT
    ACROPOLIS RALLY

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ιωνικός – Ατρόµητος 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός- Βόλος 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 21.30 Novasports Prime

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Τουρκία - Γαλλία 13.00 ΕΡΤ3

WRC (Rally Acropolis)

SS11 Πύργος 2 14.30 COSMOTE SPORT
    ACROPOLIS RALLY

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Σλοβενία- Βέλγιο 15.45 ΕΡΤ1

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.55 ΕΡΤ2

WRC (Rally Acropolis)

SS13 Ταρζάν 2 17.00 COSMOTE SPORT
    ACROPOLIS RALLY

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ιωνικός – Ατρόµητος 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός- Βόλος 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 21.30 Novasports Prime

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 11 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Περσινά ξινά 
σταφύλια 
οι εξαγγελίες 
για τους αγρότες

Την τύχη    
στα χέρια τους 
καλούνται να πάρουν 
οι κτηνοτρόφοι 

Πρώτη φορά  
τόσο χοντρά 
παιχνίδια με τις 
αγροτικές τιμές   

Απόλυση για Τούχελ
Ο αγώνας της Τσέλσι µε την 
Ντιναµό Ζάγκρεµπ για τον πέµπτο 
όµιλο του Τσάµπιονς Λιγκ ήταν 
ο τελευταίος του Τόµας Τούχελ 
στον πάγκο των Λονδρέζων.  
Οι «µπλε» ηττήθηκαν µε 1-0 
στην Κροατία, στο πλαίσιο της 
πρεµιέρας του Τσάµπιονς Λιγκ. Η 
Τσέλσι έχει κάνει µέτριο ξεκίνηµα 
στο πρωτάθληµα, αφού µετά από 
πέντε αγωνιστικές βρίσκεται 
στην έκτη θέση µε 10 βαθµούς.

Τελικοί στο US Open
Αυτό το Σαββατοκύριακο 
διεξάγονται οι τελικοί στο US Open. 
Οι γυναίκες θα αναµετρηθούν 
το Σάββατο (Γκαρσία ή Γιαµπέρ 
εναντίον Σβίατεκ ή Ζαµπαλένκα) 
και οι άντρες την Κυριακή 
(Κατσάνοφ ή Ρούντ εναντίον 
Αλκαράθ ή Τιαφόε). Το US Open 
είναι και το τελευταίο γκραν σλαµ 
για το 2022. Ραντεβού πάλι, 
τον Ιανουάριο, στην Αυστραλία. 

Σε αναζήτηση δεκαριού
Οι «βυσσινί» κινούνται για να 
αποκτήσουν ένα δεκάρι που 
θα δώσει δυναµική στον τρόπο 
παιχνιδιού της λαρισινής οµάδας. 
Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές 
και τις επόµενες µέρες ίσως 
υπάρχουν και κάποιες θετικές 
εξελίξεις. Όσον αφορά τώρα 
την κλήρωση του πρωταθλήµατος 
της Super League 2, η ΑΕΛ 
θα ξεκινήσει τη σεζόν στο στάδιο 
Αλκαζάρ, όπου και θα 
αντιµετωπίσει τον Αγροτικό 
Αστέρα ή τον Πανδραµαϊκό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ακριβές γίνονται φέτος οι εισαγωγές 
για τα αμύγδαλα, κάτι που ευνοεί την 
εγχώρια εικόνα αγοράς και τους παρα-
γωγούς που θα δείξουν υπομονή. Με 
τη χώρα να είναι διαχρονικά ελλειμ-
ματική στο αμύγδαλο, δεν θα πρέπει 
να προβληματίζει η φετινή αυξημέ-
νη σοδειά, καθώς, το ακριβό δολάριο 
(ΗΠΑ) και η ξηρασία στην Ισπανία κά-
νουν την ντόπια παραγωγή ανάρπα-
στη. Μια τιμή πέριξ των 3,50-4,00 ευ-
ρώ το κιλό για το άσπαστο προϊόν, ό-

πως το 2021, μοιάζει εφικτή, δηλώνει 
ο Γιώργος Νούλας, παραγωγός από 
την περιοχή Συκουρίου της Λάρισας. 

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των 
ποικιλιών Τέξας, η οποία κατά κύριο 
λόγο προορίζεται για ζαχαροπλαστι-
κή και Φυρανιάς (για ευρεία κατανά-
λωση), με την τιμή σε ψίχα να μετα-
φράζεται από τα 3,5 ευρώ άσπαστα σε 
10-10,5 ευρώ για τη Φυρανιά και σε 
7,5-8,0 ευρώ για την Τέξας. Γ.ΡΟΥΠΑΣ

Πάνω από 10 ευρώ αρχή στην ψίχα 
 Ξηρασία στην Ισπανία και ακριβό δολάριο ανεβάζουν την εγχώρια ζήτηση 
 Δεν θα πρέπει να ανησυχεί η αυξημένη φέτος παραγωγή στα αμύγδαλα 

Α1 |  21

Η 
ζήτηση για βαμβάκι στην α-
γορά μας είναι ακόμα αδύνα-
μη αν και χτυπάνε τα τηλέφω-
να… Λογικά σύντομα θα ανοί-

ξει η αγορά, αλλά ακόμα οι τιμές που πλη-
ρώνουν οι αγοραστές είναι 1-2 σεντς ανά 
λίμπρα χαμηλότερα από τις προσφορές 
των εκκοκκιστών. Κάπου θα γεφυρωθεί 
το χάσμα ίσως με την πίεση της σοδειάς 
μόλις συγκομιστεί. Στα 115 σεντς ανά λί-
μπρα φαίνεται να μπορεί να κινηθεί το ε-
μπόριο, εντούτοις οι πωλητές διστάζουν. 

  Στην αγορά μας αναμένουμε να ακού-
σουμε τις νέες τιμές εξαγωγής στο σκληρό 
σιτάρι, οι οποίες λογικά θα είναι αρκετά χα-
μηλότερες από τα πρόσφατα 450 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνι μας. Στο εσωτερικό οι τι-
μές παραγωγού έχουν επίσης πιεστεί, αλ-
λά τα νέα χαμηλότερα επίπεδα ακόμα δεν 
έχουν χωνευτεί. Μεσοπρόθεσμα δεν φαίνε-
ται να έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές και λογι-
κά κάπου εδώ θα βρεθεί η νέα ισορροπία.

  Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ξεκι-
νά η Ένωση Αγρινίου τις παραλαβές βρώσι-
μης ελιάς, στις εγκαταστάσεις της στη Σπο-
λάιτα, όπου και στο εργοστάσιο επεξεργασί-
ας-τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, στα υπο-
καταστήματα της Λεπενούς, της Αμφιλοχί-
ας και της Καμαρούλας. Οι παραγωγοί μπο-
ρούν να απευθύνονται και στα σταθερά ση-
μεία παραλαβής ελιών στο Λουτρό, στο Αγ-
γελόκαστρο, στην Παλαιομάνινα, στην Πα-
ραβόλα, στο Ελαιόφυτο και στο Καστράκι. Η 
εξόφληση θα γίνεται τοις μετρητοίς, μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών των παράγωγων. 

Αδύναμη ζήτηση, 
δυνατό δολάριο 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

461,31
448,12

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

472,57 471,62 466,50

Εργατικά
Όσο πιο φορτωμένες 

 οι αμυγδαλιές, τόσο πιο πολύ 
ξεφεύγουν τα μεροκάματα, 

 λένε οι παραγωγοί

Ισοζύγιο 
Ικανή να καλύψει το ελλειμ-

ματικό ισοζύγιο δείχνει 
η φετινή υπερπαραγωγή 

αμυγδάλου

Καλιφόρνια 
Η ενίσχυση του δολαρίου έναντι 
του ευρώ καθιστά ασύμφορες 
τις εισαγωγές καλιφορνέζικου 

προϊόντος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

530

413

385

94,34

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

413

385

101,75

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

413

385

113,75

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

530

413

377

117,10

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

505

420

375

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

485

420

367

101,5

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

ΚΡΙΘΑΡΙ  
ευρώ/τόνος 

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

295 298

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

282
290 290

3,94

296

3,98

Αμύγδαλο
Τιμή παραγωγού*
(ευρώ το κιλό)

Άσπαστο  3,5 - 4,0

Ψίχα Τέξας  7,5 – 8,0 

Ψίχα Φυρανιά  10,0 – 10,5
 *ΕΚΤΙΜΗΣΗ                 

 ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆εν τραβάει η φυσική αγορά στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η αγορά προεξοφλεί µείωση 
της ζήτησης και η επερχόµενη 
έκθεση USDA µένει να προσδιορίσει 
το βαθµό υποχώρησης.

Με υποχώρηση 20 ευρώ ο τόνος έκλεισε
η νέα λίστα τιµών στη Φότζια όσο τα 
µηνύµατα από τον Καναδά προαναγγέλλουν 
νέα υποχώρηση των τιµών.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
καλαµποκιού στην Ιταλία, όσο 
δυναµώνει η επιρροή της πίεσης 
συγκοµιδής, παρά τις µικρές σοδειές.

Μικρά κέρδη στα 296 ευρώ ο τόνος για 
την τιµή στο 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 στην Ισπανία να συνεχίζει 
το ανοδικό σερί για πάνω από ένα µήνα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στον απόηχο των δηλώσεων Πού-
τιν που δίνουν το ενδεχόµενο ακύ-
ρωσης της υφιστάµενης συµφωνίας 
για τα ουκρανικά σιτηρά και το κα-
λαµπόκι, οι ευρωπαϊκές αγορές εί-
δαν τη µεταβλητότητα στα χρηµατι-
στήρια εµπορευµάτων να ενισχύε-
ται. Το πιο προφανές µοτίβο των τε-
λευταίων µηνών θέλει τις αγορές να 
αντιδρούν υπερβολικά στις εξελίξεις 
γύρω από την τύχη των αποθεµάτων 
που βρίσκονται στα σιλό της Ουκρα-
νίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην 
πτώση. Μόλις χτυπήσουν τις υψηλές 
αντιστάσεις και τα χαµηλά στηρίγµα-
τα, τότε αναζητείται µια ισορροπία, το 
λεγόµενο «equilibrium των αγορών». 

Έτσι, το σήµα που έπεσε δια στόµα-
τος Πούτιν από το Βλαδιβοστόκ, είδε 
την τιµή στο καλαµπόκι να κερδίζει 
περίπου 15 ευρώ και στη συνέχεια να 
επιστρέφει στην περιοχή των 325 ευ-
ρώ, µετριάζοντας τα κέρδη της ηµέρας 

στα 10 ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχη ήταν 
και η κίνηση που ανέπτυξαν τα µα-
λακά σιτάρια. Είναι σαφές ότι ακόµα 
δεν έχει τιµολογηθεί πλήρως η εξέ-
λιξη, αφού σε ένα πολεµικό σκηνικό 
και µε το Κίεβο να απορρίπτει αλλα-
γές στην υφιστάµενη συµφωνία, κα-
νείς δεν µπορεί να πει µε ποιον τρό-
πο θα πάγωνε η σε κάθε περίπτωση 
περιορισµένη εξαγωγική δραστηρι-
ότητα στα λιµάνια της Μαύρης Θά-
λασσας. Ο Ρώσος πρόεδρος εστιάζει 
στις αποστολές στα ευρωπαϊκά λιµά-
νια, υποστηρίζοντας ότι τα αποθέµα-
τα αυτά θα έπρεπε να κατευθυνθούν 
σε αγορές αναπτυσσόµενων χωρών.

Αν αναζητούσε κανείς αυτή την αί-
σθηση ισορροπίας, προκειµένου να 
προσεγγίσει µια ασφαλή τιµή έναρ-
ξης της εµπορικής περιόδου στο κα-
λαµπόκι, θα κοίταζε προς την περιο-
χή των 30 µε 32 λεπτών το κιλό στην 
ελληνική αγορά. Τα FOB σε Γαλλία 
και Γερµανία κυµαίνονται από τα 318 
έως 330 ευρώ ο τόνος, σε µια περί-
οδο κατά την οποία τα καλαµπόκια 

είναι δυσεύρετα στην ευρωπαϊκή α-
γορά αφού βρισκόµαστε λίγες εβδο-
µάδες πριν τη συγκοµιδή. Τα συµβό-
λαια Νοεµβρίου δείχνουν δυσκολία 
να σπάσουν τα 330 ευρώ ο τόνος και 
παρά τη χτυπηµένη από την ξηρασία 
σοδειά στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, η Ρουµανία και η Βουλγα-
ρία επιλέγουν να χαµηλώσουν τα FOB 
τους κατά 20 µε 30 δολάρια, προκει-
µένου να κερδίσουν συµβόλαια στις 
αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας. 
Στην εξίσωση αξίζει να µπει βέβαια 
και η Κίνα, η οποία πιθανώς θα ανα-
ζητήσει στις ΗΠΑ και στη σόγια λύ-
σεις για τη σηµαντικά µειωµένη πα-
ραγωγή καλαµποκιού, που αναµένει 
και η ίδια λόγω της ξηρασίας.

Βοηθάει και ο Πούτιν 32 λεπτά το καλαµπόκι
 Ανακατεύουν ξανά την αγορά οι δηλώσεις Πούτιν για αποκλεισµό της ΕΕ από τα ουκρανικά σιλό
 Ρίχνουν 20 µε 30 ευρώ τα FOB Ρουµανία και Βουλγαρία, για ανταγωνιστικά συµβόλαια στην Ασία

Συνεχίζεται η πτωτική τάση 
στην αγορά σκληρού σίτου, 
µε τη Φότζια να χάνει άλλα 
20 ευρώ ο τόνος σε όλες τις 
ποιοτικές κατηγορίες, αλλά 
και τον Καναδά να υποχωρεί 
στα 300 ευρώ (394 δολάρια 
Καναδά) στη µεσαία ποιότητα 
που κυριαρχεί σε αποστολές 
προς την Ιταλία. Στις τιµές 
αυτές δεν υπολογίζονται τα 
µεταφορικά, που µπορεί να 
ανεβάσουν το κόστος κοντά 
στα 400 ευρώ. Πάντως, 
πλέον και η Φότζια υποχωρεί 
στα 480 ευρώ για την πρώτη 
ποιότητα, ενώ και η Γαλλία 
φτιάχνει νέα χαµηλά 
περιόδου στα 430 ευρώ. 
Η κόπωση στην οποία είχε 
εισέλθει η ευρωπαϊκή αγορά 
σκληρού  ήταν εµφανής ήδη 
από τις αρχές Σεπτεµβρίου, 
όταν τότε η λίστα τιµών της 
Φότζια έγραψε απώλειες 
25 ευρώ. Συνολικά, µέσα σε 
επτά ηµέρες, η Φότζια έχει 
κόψει 45 ευρώ από τις τιµές. 
Η πίεση της συγκοµιδής του 
Καναδά, περνά στην αγορά 
όλο και πιο αποφασιστικά. 

ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ 
ΤΑ FOB ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α

Οι χρηµατιστηριακές τιµές εξακολουθούν να 
πιέζονται και αρκετοί αναλυτές θεωρούν πλέον 
την αγορά υπερ-πουληµένη. Είναι γεγονός 
πως σχεδόν όλος ο κλάδος αναµένει την κρίσιµη 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης βάµβακος, η οποία 
θα ανακοινωθεί την ερχόµενη ∆ευτέρα από 
το αµερικανικό υπουργείο γεωργίας USDA. 
Εκεί µένει να δούµε τι θα ανακοινωθεί για την 
ποιότητα και τον όγκο της επερχόµενης σοδειάς 
του Τέξας,  για την οποία είχαµε µείωση ρεκόρ 
στην προηγούµενη έκθεση και αν θα µειωθεί 
το νούµερο της παγκόσµιας κατανάλωσης.

ΝEA ΥOΡKH
Για πολλοστή εβδοµάδα η ζήτηση στη φυσική µας 
αγορά είναι νωχελική. Υπάρχουν κάποιες 
µεµονωµένες ζητήσεις, αλλά οι τιµές που 
πληρώνουν οι ξένοι αγοραστές απέχουν αρκετά 
από τις αντίστοιχες των εκκοκκιστών. Τα υψηλά 
αποθέµατα των κλωστηρίων αυτή την περίοδο, 
σε συνδυασµό µε τον φόβο για παγκόσµια ύφεση, 
καθιστούν τους κλώστες εξαιρετικά διστακτικούς 
να προχωρήσουν σε νέες αγορές. Παράλληλα, 
η γειτονική µας Τουρκία οδεύει προς µια πολύ 
καλή τοπική παραγωγή, µε τις τιµές τους 
να γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η Ρουµανία περιµένει µια σοδειά 
κοντά στους 7 µε 8 εκατ. τόνους.

∆ΥΣΕΥΡΕΤΑ 
Στα 318 µε 330 τα FOB σε 

Γαλλία και Γερµανία, τώρα 

που τα καλαµπόκια είναι 

δυσεύρετα στην Ευρώπη

Συνεδρίαση 07/09/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  101,62 -1,93

Μάρτιος ‘23 98,55 -1,83
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και η εξέλιξη της τιµής 
στην κατηγορία των ραφιναρι-
σµένων ελαιολάδων, αφού δεί-
χνει να έχει παγιωθεί η περιο-
ρισµένη διαθεσιµότητα καλα-
µποκέλαιου και ηλιέλαιου στην 
ευρωπαϊκή αγορά κάτι που έ-
χει ωθήσει αρκετές βιοµηχανί-
ες προς το ελαιόλαδο.

Το 2022 ξεκίνησε µε την τιµή 

για τα λαµπάντε στα 3 ευρώ το 
κιλό, ωστόσο µετά την ρωσική 
εισβολή οι τιµές εκτινάχθηκαν, 
παρασύροντας τον περασµένο 
Μάρτιο για ένα µικρό διάστηµα 
και τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. 
Πλέον, η ψαλίδα ανάµεσα στα 
λαµπάντε και τα κοινά παρθέ-
να ελαιόλαδα είναι µόλις 2 λε-
πτά το κιλό, ενώ κοντά στα 10 
λεπτά απέχουν οι τιµές των ρα-

φιναρισµένων ελαιολάδων µε 
τα έξτρα παρθένα. Οι αναλυτές 
της ισπανικής αγοράς προεξο-
φλούν ότι για όσο καιρό συντη-
ρείται η κατάσταση στην Ουκρα-
νία, αλλά και έως ότου οι κύκλοι 
της αγροτικής παραγωγής επι-
τρέψουν αξιόλογες παραγωγές 
στη Μαύρη Θάλασσα, τα λαµπά-
ντε ελαιόλαδα θα διατηρηθούν 
σε πρωτόγνωρα υψηλά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ενισχύονται κατά 35 λεπτά τα 
συµβόλαια για τα πρώτα ελαιό-
λαδα της νέας ελαιοκοµικής πε-
ριόδου που θα ρίξει στην ισπα-
νική αγορά η Πορτογαλία τον 
προσεχή Νοέµβριο, σε µια εξέ-
λιξη που διαµορφώνει την τιµή 
εκκίνησης πάνω από τα 4,15 ευ-
ρώ το κιλό στα συµβατικά έξτρα 
παρθένα, κάτι που διευκολύνει 
το σενάριο των 5 ευρώ στα ελ-
ληνικά αγουρέλαια.

Η νέα αυτή συνθήκη, έρχεται 
να ευνοήσει ιδιαίτερα την ελληνι-
κή παραγωγή, αφού από τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που 
δεν αντιµετώπισε τα προβλήµατα 
ξηρασίας που αποδεκάτισαν τις 
προοπτικές παραγωγής σε Ιτα-
λία, Ισπανία και Πορτογαλία. Ή-
δη τα αποθέµατα της προηγούµε-
νης ελαιοκοµικής περιόδου δια-
µορφώνουν µέση τιµή στην Ισπα-
νία κοντά στα 4 ευρώ το κιλό, κά-
τι που σηµαίνει ότι για τα ιδιαίτε-
ρα ελαιόλαδα παραδοσιακών ε-
λαιώνων της Ιβηρικής, η αγορά 
πληρώνει ήδη τιµές που βρίσκο-
νται στην περιοχή των 4,25 ευρώ 
το κιλό. Στο επίπεδο 4,50 – 4,60 
ευρώ βρίσκεται και η µέση τιµή 
στα εµπορικά κέντρα της Ιταλίας, 
όσο στην ελληνική αγορά το ε-
µπόριο επιµένει να πληρώνει έως 
4 ευρώ το κιλό τις τρεις γραµµές.

Ζητούµενο σ’ αυτή τη συγκυ-
ρία, είναι να εξασφαλιστούν τι-
µές κοντά στα 5 ευρώ το κιλό για 
τα αγουρέλαια της νέας περιόδου 

στις ζώνες της χώρας που βγαί-
νουν πρώτες στην αγορά, κάτι 
που θα διευκόλυνε την υπόθε-
ση διεκδίκησης υψηλότερων τι-
µών και για τη βασική παραγω-
γή που αναµένεται να µπει στις 
δεξαµενές το Νοέµβριο. Η χώρα 
αναµένει µια παραγωγή κοντά 
στους 300.000 τόνους, σύµφω-
να µε τις πιο πρόσφατες εκτιµή-
σεις που δείχνουν ανάκαµψη της 
τάξης του 40% από τους 215.000 
τόνους που έδωσε το 2021. Από 
την άλλη, στην Ισπανία δεν απο-
κλείεται το ενδεχόµενο η παρα-
γωγή να υποχωρήσει κάτω από 

τους 1 εκατ. τόνους, έναντι των 
1,5 εκατ. πέρυσι. Σηµαντικά µει-
ωµένη αναµένεται και η ιταλική 
παραγωγή.

Αναφορικά µε την εξέλιξη της 
καλλιέργειας, δεν έχουν αναφερ-
θεί ιδιαίτερα προβλήµατα για α-
σθένειες, µε εξαίρεση τον πλη-
θυσµό του δάκου στην Κρήτη, 
όπου ήδη οι παραγωγοί έχουν 
ξεκινήσει αυτόνοµα ψεκασµούς, 
ακόµα και µε τουρµπίνες, αφού 
το πρόγραµµα δακοπροστασίας, 
τρέχει µε καθυστερήσεις. Βέβαια, 
κάτι τέτοιο θα µπορούσε να εκ-
θέσει την κρητική παραγωγή σε 
ζητήµατα µε υπολλειµµατικότη-
τες, ωστόσο οι παραγωγοί, σε µια 
χρονιά βεντέµας αλλά και ιδιαί-
τερα ακριβών εισροών, δεν θέλη-
σαν να ρισκάρουν τις προοπτι-
κές µιας καλής σοδειάς.

Σε αυτές τις συνθήκες, αυτό 
που προβληµατίζει ιδιαίτερα στα 
παραγωγικά κέντρα ελαιολάδου 

της Ελλάδας, είναι η εξασφάλιση 
ικανού αριθµού εργατών γης. Τό-
σο στην Πελοπόννησο όσο και 
στην Κρήτη, αναφέρονται σηµα-
ντικές ελλείψεις σε εργάτες ενό-
ψει της περιόδου συγκοµιδής, κά-
τι που περιπλέκει σηµαντικά την 
υπόθεση για τους παραγωγούς.

Σηµειώνεται ότι η ελληνική πα-
ραγωγή ελαιολάδου προέρχεται 
από µια χρονιά που σε σηµαντι-
κό βαθµό διέψευσε τις προσδο-
κίες των παραγωγών. Αν και οι 
προϋποθέσεις για διατήρηση των 
τιµών ελαιολάδου στην περιοχή 
των 4 ευρώ το κιλό είχαν σχηµα-
τιστεί πέρυσι τον Οκτώβριο, η α-
γορά σύντοµα υποχώρησε ακό-
µα και κάτω από τα 3,50 ευρώ 
και παρέµεινε εκεί καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου µέχρι και 
τον περασµένο Ιούλιου που ανέ-
καµψε. Αυτό, σε µια συνθήκη υ-
ψηλού κόστους παραγωγής κατά 
την οποία τα περισσότερα αγρο-
τικά εµπορεύµατα σηµείωσαν α-
ξιόλογα ράλι ανόδου, είχε ως α-
ποτέλεσµα να φέρει στα όριά της 
την ελαιοκαλλιέργεια της χώρας.

Στα φρέσκα ελαιόλαδα της Ευρώπης
Νέα υψηλά γράφουν τα συµβόλαια
Διευκολύνεται το σενάριο των 5 ευρώ για τα ελληνικά αγουρέλαια

Στα 3,85 ευρώ η µέση τιµή λαµπάντε, 
στηρίζει την αγορά του έξτρα παρθένου

ΞΗΡΑΣΙΑ
Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα 

που δεν αντιµετώπισε 

τα προβλήµατα ξηρασίας που 

αποδεκάτισαν τις προοπτικές 

παραγωγής σε Ιταλία, Ισπανία 

και Πορτογαλία

ΑΥΞΗΣΗ 40% 
Στην Ελλάδα αναµένεται 

παραγωγή κοντά στους 300.000 

τόνους, υψηλότερη κατά 40% 

από τους 215.000 τόνους πέρυσι

Σ
την αγορά µας, η πτώση 
των τιµών του σκληρού σί-
του στον Καναδά έχει πε-
ράσει και στις ελληνικές 

τιµές. Η εξαγωγή ακόµα δεν δρα-
στηριοποιείται και όλοι στον κλά-
δο αναµένουν να ακούσουν έντονα 
χαµηλότερο νούµερο από τα σχε-
τικά πρόσφατα 450 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας. Είναι γνωστό πως 
οι ευρωπαϊκές σοδειές, όπως αντί-
στοιχα και οι αφρικάνικες, δεν πή-
γαν καλά φέτος ποσοτικά, εντού-
τοις η διαφαινόµενη υπερ-παρα-
γωγή του Καναδά δεν µπορεί να 
µην έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 
παγκόσµιες τιµές. Άλλωστε µην ξε-
χνάµε πως το περσινό τρελό ράλι 
το είδαµε, δεδοµένου ότι ο Κανα-

δάς είχε αρ-
νητικό ρεκόρ 
παραγωγής.

Στα σκλη-
ρά σιτάρια, 
οι τιµές στη 

νέα λίστα της Φότζια είχαν απώ-
λειες άλλα 20 ευρώ ο τόνος για 
όλες τις ποιότητες. Συγκεκριµέ-
να για τα ποιοτικά σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 480-485 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 490-493 
ευρώ ο τόνος. Από τις αρχές Σε-
πτεµβρίου οι τιµές της Γαλλίας έ-
χουν µειωθεί στα 430 ευρώ ο τό-
νος, χάνοντας 20 ευρώ από τα υ-
ψηλά του Αυγούστου. Οι ολοένα 
χαµηλότερες τιµές των Καναδών 
πιέζουν και καθιστούν τις γαλλι-
κές τιµές µη ελκυστικές.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
την ίδια ώρα, οι τιµές του µαλα-
κού σίτου πραγµατοποιούν ένα α-
νοδικό ξέσπασµα, κατόπιν των α-
νακοινώσεων του προέδρου Πού-
τιν περί της βιωσιµότητας του δια-
δρόµου εξαγωγής σιτηρών από την 
Ουκρανία. Παράλληλα, η στατιστι-
κή υπηρεσία του Καναδά ανακοί-
νωσε σηµαντικά χαµηλότερα τε-
λικά αποθέµατα στα µαλακά σιτά-
ρια για τη φετινή σεζόν. Στη Γαλ-
λία, τέλος, είχαµε παρόµοια ανο-
δική κίνηση, µε τις τιµές να πιά-
νουν τα 325 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΣΕΠΤ
2021

ΣΕΠΤ
2022

ΕΛΛΑ∆Α
ΥΨΗΛΑ 

 ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ
�ΕΚΤΙΜΗΣΗ�

 �ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

3,96 
3,31

4,00

ΕΩΣ 5,00
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Βουτιά, 85 λεπτά 
πάλι το σύσπορο 

Στο πεδίο της
κατανάλωσης
κρίνονται τώρα
οι ισορροπίες 

Απώλειες άνω 
του 12% κατα-

γράφει η τιµή βάµβακος την ε-
βδοµάδα που πέρασε, συγκρι-
τικά µε τα επίπεδα που διαµόρ-
φωνε η αγορά τις τελευταίες η-
µέρες του Αυγούστου. Σ’ αυτή 
την εξέλιξη, η ελληνική αγορά 
έχασε τα 90 λεπτά στις προπω-
λήσεις σύσπορου, µε τα εκκοκ-
κιστήρια να προσφέρουν πλέον 
τα 88 λεπτά παραδοτέα στο εκ-
κοκκιστήριο (Καραγιώργος), ε-
νώ ο Μάρκου πληρώνει 84,5 λε-
πτά το κιλό. Πρόκειται για τιµές 
περίπου 10 λεπτά κάτω από ό,τι 
πλήρωνε η αγορά στα τέλη της 
περασµένης εβδοµάδας (Πέµπτη 
1 – Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου).

∆εν αποκλείεται οι νέες τιµές 
της ερχόµενης εβδοµάδας να εί-
ναι ελαφρά χαµηλότερες, ενώ 
το γενικό αίσθηµα στη διεθνή 
αγορά δεν αφήνει σηµαντικά 
περιθώρια ανάκαµψης των τι-
µών τουλάχιστον για τις επόµε-
νες ηµέρες. Καταλύτης για την ε-

πόµενη καθοριστική κίνηση στο 
χρηµατιστήριο βάµβακος, θα εί-
ναι η έκθεση προσφοράς και ζή-
τησης του αµερικανικού υπουρ-
γείου γεωργίας (USDA) που θα 
δηµοσιευθεί την ∆ευτέρα 12 Σε-
πτεµβρίου. Αυτό που θα αξιολο-
γήσουν οι αγορές, δεν θα είναι 
τόσο η ζηµιά στη σοδειά του Τέ-
ξας, όσο η κατανάλωση. Σε πε-
ρίπτωση που οι αναλύσεις του 
USDA χαµηλώσουν την κατανά-
λωση από τα 119,09 εκατ. µπά-
λες που έδινε η έκθεση Αυγού-
στου, δεν αποκλείεται ένα νέο 
κύµα ρευστοποιήσεων στο χρη-
µατιστήριο, που θα πίεζε τη χρη-
µατιστηριακή τιµή στην περιο-
χή των 95 σεντς.

Για την εβδοµάδα που πέρα-
σε, η διεθνής τιµή για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου 2022, υπο-
χώρησε από τα 117 σεντς η λί-
µπρα στα 101 σεντς, µε δύο α-
πανωτά limit down (υποχρεωτι-
κή διακοπή συνεδρίασης µόλις ο 
δείκτης χάσει 5 σεντς ή 4,62%).

Αν ήθελε κανείς να εντοπίσει την κα-
τεύθυνση της αγοράς για το προσεχές 
διάστηµα, θα έπρεπε να αξιολογήσει 
κατά προτεραιότητα το κλίµα στις οι-
κονοµικές µητροπόλεις του κόσµου. 
Την περασµένη ∆ευτέρα, όλα τα χρη-
µατιστήρια της Ευρώπης βάφτηκαν στα 
κόκκινα, µε τις πιέσεις να είναι έντο-
να πτωτικές στον απόηχο της ενεργει-
ακής κρίσης µέσα στην οποία εγκλω-
βίζεται η ΕΕ. Πιέσεις κατέγραψε και η 
Wall Street την προηγούµενη εβδοµάδα. 

Όλα αυτά έχουν σηµασία γιατί α-
ποτυπώνουν την καταναλωτική διά-
θεση που αναπτύσσεται στις εν λό-
γω αγορές. Υπό αυτήν την έννοια, α-
κόµα και το πετρέλαιο (WTI) σηµειώ-
νει απώλειες, µε την τιµή του βαρε-
λιού να κινείται στην περιοχή των 80 
µε 85 δολαρίων, όταν λίγες εβδοµά-
δες νωρίτερα δοκίµασε να ξεπεράσει 
τα 100 δολάριa το βαρέλι. Κυρίαρχη 
ερµηνεία για την πτώση αυτή, η εκτι-
µήσεις για µείωση της ζήτησης λόγω 
της οικονοµικής ύφεσης. Το βαµβάκι 
δεν θα µπορούσε παρά να ακολουθή-
σει σε αυτό το πτωτικό κανάλι την πο-
ρεία του πετρελαίου.

Η προσφορά είναι ελλειµµατική έναντι της κατανάλωσης και αν δεν υπάρξουν δραστικές µειώσεις, 
τότε οι διεθνείς τιµές δεν δικαιολογείται να µείνουν για πολύ κάτω από τη ζώνη των 100 δολαρίων

Αναιμική η φυσική αγορά, για λίγα σεντς

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

USDA

Τα µηνύµατα από τη φυσική αγορά, δείχνουν πάντως 
µια ιδιαίτερα υποτονική ζήτηση για ίνα, κάτι το οποίο 
αξιολογείται ως ασυνήθιστο για την εποχή, χωρίς όµως 
να ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού όπως επισηµαίνουν 
άνθρωποι της αγοράς, οι αντιστάσεις των κλωστηρίων 
εστιάζουν σε εκπτώσεις µερικών λεπτών που θα ήθελαν 
να δουν στις τιµές του εκκοκκισµένου. Η γενική εικόνα 
θέλει ακόµα την προσφορά να είναι ελλειµµατική έναντι 
της κατανάλωσης κι εκτός κι αν δεν υπάρξουν δραστικές 
µειώσεις, τότε οι διεθνείς τιµές δεν δικαιολογείται να 
µείνουν για πολύ κάτω από τη ζώνη των 100 δολαρίων. 
Η σοδειά των ΗΠΑ έχει καταγεγραµµένο από το USDA 
πρόβληµα, το οποίο πλέον δεν αντιστρέφεται. 
Έντονα προβληµατική είναι και η παραγωγή 
σε Πακιστάν και Ινδία. Όπως περιγράφει άνθρωπος της 
αγοράς στην Agrenda στην περίπτωση του ελληνικού 
βαµβακιού που για φέτος αναµένονται περίπου 
900.000 τόνοι σύσπορου, η απουσία των Τούρκων 
δεν θα έπρεπε να προβληµατίζει τόσο, αφού έπειτα από 
τρία χρόνια απουσίας, προσεγγίζονται ξανά οι αγορές 
στη νοτιοανατολική Ασία. «Αν δεν περνάνε οι τιµές 
που δίνουµε σήµερα για 1 µε 2 σεντς, θα περάσουν 
σε µερικές εβδοµάδες» σχολιάζει. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΥΣΠΟΡΟ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
ΤΟΝΟΙ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

100-101

88 

ΕΛΛΑ∆Α 

ΤΟΝΟΙ

ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΥΣΠΟΡΟ

900.000

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ

315.000
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
Η Τράπεζα Πειραιώς  
παρέχει χρηματοδοτήσεις  

σε επιλεγμένες επιχειρήσεις για 
θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας 
και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). 
Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε νέα 
χρηματοδότηση με κριτήρια ESG 
προς την εταιρεία SAKOS A.E.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στην έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου, ύψους 6,5 εκατ. 
ευρώ προχώρησε η γαλακτοβιομηχανία 
ΚΡΙ-ΚΡΙ. Το δάνειο είναι 5ετούς 
διάρκειας, με στόχο την επέκταση  
της δυναμικότητας των γραμμών 
παραγωγής γιαούρτης και παγωτού. 

TÜV Austria: Στρατηγική συνεργασία 
με τα εργαστήρια της Food Allergens 
Labs έκλεισε η TÜV Austria, μέσω 
της απόκτησης του πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών και τη συνένωση 
δυνάμεων με τα διαπιστευμένα 
εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων  
και νερού σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ: Αύξηση πωλήσεων 
27,7% το 2021 σημείωσαν οι Μύλοι 
Θράκης, σύμφωνα με τα οικονομικά 
αποτελέσματα που εξέδωσε η 
εταιρεία. Οι συνολικές ετήσιες 
πωλήσεις ανήλθαν πέρσι στα 39,8 
εκατ. ευρώ, έναντι 31,2 εκατ. ευρώ  
το 2020. Ο παραγωγικός κύκλος 
εργασιών αυξήθηκε κατά 4 εκατ. 
ευρώ (13,6%).

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε  
το Ενημερωτικό Δελτίο για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  
της Παγκρήτιας Τράπεζας και η 
Διοίκησή της, όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση, προωθεί αποτελεσματικά 
την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η προοπτική της επικείμενης ύφεσης στην 
Ευρωζώνη δεν δικαιολογεί την επιβράδυν-
ση ή την ανάσχεση της ομαλοποίησης της 
πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα στο επίπεδο των επιτοκίων, ε-
κτιμούν από το μέτωπο των «γερακιών», 
όσο η πιθανότητα να παγιωθεί ο πληθω-
ρισμός και το κόστος αυτού είναι δυσάρε-
στα υψηλά. Έξαλλου, όπως ανέφερε η Κα-
ταρίνα Ουτερμέλ, επικεφαλής οικονομο-
λόγος για την Ευρώπη στη γερμανική α-
σφαλιστική Allianz  «Δεν έχουν απομεί-
νει περιστέρια στην ΕΚΤ, μόνο μετριοπαθή 
γεράκια και σκληροπυρηνικά γεράκια».

Ένα ακόμη βήμα στην πορεία της τα-
χείας σύσφιξης η οποία ξεκίνησε το κα-
λοκαίρι η συνεδρίαση της Πέμπτης 8 Σε-
πτεμβρίου της ΕΚΤ, με επενδυτικούς οί-
κους όπως η Moody’s να έχουν προεξο-
φλήσει την μεγάλη αύξηση επιτοκίων 

κατά 75 μονάδες βάσης. Κάτι που επιβε-
βαιώθηκε λίγο αργότερα από την Κριστίν 
Λαγκάρντ επικαλούμενη την έκρηξη του 
πληθωρισμού και τον ενεργειακό εκβια-
σμό σε βάρος της ΕΕ.

Αντίστοιχα, μόνο τον Δεκέμβριο η κε-
ντρική τράπεζα θα επιβραδύνει τον ρυθ-
μό αύξησης, ανάλογα με τον ελαφρώς χα-
μηλότερο πληθωρισμό, αλλά πιθανότατα 
θα συνεχίσει τις αυξήσεις μέχρι την άνοι-
ξη του 2023, σημειώνει η Moody’s. Με τα 
«γεράκια» να κατέχουν επί του παρόντος 
τα ηνία στο ΔΣ, αυτή η προοπτική είναι πι-
θανό να επικρατήσει, τουλάχιστον στα αρ-
χικά στάδια μιας πιθανής ύφεσης, εκτιμά 
ο επενδυτικός οίκοs. 

Στο μεταξύ, η αμερικανική επενδυτική 
τράπεζα Goldman Sachs συνιστά προσο-
χή καθώς όπως λέει οι αγορές και ειδικά η 
Wall Street δεν έχουν «πιάσει πάτο» ακόμη. 

ΑΠΣΙ Πίνδος
Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» 
με τη βοήθεια της τηλεματικής έκανε 
δύο έργα σε συνεργασία με τις 
εταιρείες Skytrack και Algosystems. 
Με τα δύο αυτά έργα η «ΠΙΝΔΟΣ» 
ολοκληρώνει πλήρως τη διαχείριση 
του συνόλου της ψυκτικής αλυσίδας 
της, διασφαλίζοντας την ασφάλεια  
και την ποιότητα των προϊόντων της.

Michelin
To αστέρι της οινικής Ελλάδας 
αναδείχθηκε κατά την επίσκεψη  
που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος 
Ελληνικού Οίνου και η Enterprise 
Greece, για 33 οινοχόους κι οινογεύστες 
στην Ελλάδα, 22 με 29 Αυγούστου.  
H πλειοψηφία των οινοχόων, με 38 
αστέρια Michelin συνολικά, προέρχονταν 
από Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία.

Tα «γεράκια» κρατούν 
τα ηνία της σύσφιξης

 Ισχυρή αύξηση επιτοκίων ΕΚΤ κατά 0,75% 
 Δεν ξύσαν πάτο οι αγορές λέει η Goldman Sachs

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 08/09 825,96

Τρίτη
06/09

Πέµπτη
08/09

Παρασκευή
02/09

 ∆ευτέρα
05/09

Τετάρτη
07/09

 

850

845

840

835

830

825

820

815

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΣ Α.Ε. 0,7800 +16,42%

ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ.  0,0970 +10,23%

ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤΙΛ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0680 +8,80%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,5100 +8,51% 

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,7300 +7,35%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0240 -20,00%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1410 -11,88%

MEDICON HELLAS A.E. 3,1400 -7,65%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,6940 -4,93%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,5820 -4,59%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,763.45 +0.58%
 NASDAQ Comp 11,885.40 +0.79%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,511.88 +0.28%
Λονδίνo FTSE 100 7,265.10 +0.38%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,902.81 -0.10%
Παρίσι CAC-40 6,123.51 +0.29%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,778.82 -0.24%
Τόκιο NIKKEI-225 28,065.28 +2.31%
 
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

Στους τραπεζικούς τίτλους  
η ώθηση από Φρανκφούρτη 
Με αρνητικά πρόσημα κινήθηκαν καθ’ όλη την 
εβδομάδα οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές, κάτι 
που συνεχίστηκε και μετά τις ανακοινώσεις  
της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων κατά 75 
μονάδες βάσης. Η αγορά είχε προεξοφλήσει 
την απόφαση της Φρανκφούρτης (έδρα της 
ΕΚΤ) με τις περιορισμένες κινήσεις ανόδου  
να εξαντλούνται στον τραπεζικό κλάδο στην 
περίπτωση του ΧΑ. Όπως έχουν επισημάνει 
αναλυτές, η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ  
θα ενισχύσει τα έσοδα του τραπεζικού κλάδου.
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Οι αποδείξεις των φορολογικών δηλώσεων 
και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί... αγροτών

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

κά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού του 
λογαριασµού. Με τη ∆ΕΑΦ 1167412 
ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την 
Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υπο-
χρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε 
Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι 
επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι 
σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκει-
µένου να δηλώσουν τους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς τους στο δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που πραγµατοποιούνται µε ηλε-
κτρονικά µέσα πληρωµής όπως, εν-
δεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, 
εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφο-
ρές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς 
και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συ-
ναλλαγές που διενεργούνται µέσω 
του Επαγγελµατικού Λογαριασµού 
αφορούν αποκλειστικά την εµπορι-
κή, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική 

δραστηριότητα του υπόχρεου. Όσοι έχουν κωδικούς 
αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά 
στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos 
στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να 
µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπε-
ζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα 
οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρ-
τών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι 

να µπουν στην εφαρµογή του taxis 
και να τους δηλώσουν στην υπο-
εφαρµογή που αναφέρεται στους 
επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σ’ αυτή την πρώτη φάση, εξακολουθούν να µην συ-
µπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ 
δραστηριότητας αριθµούς που ξεκινούν από 01 έως 
03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδι-
κού και στους κανονικού καθεστώτος, αλλά και στους 
κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης. 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι 

αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό δεν ισχύει. Τις ίδιες υπο-
χρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν 
τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κα-
νείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ε-
λάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υπο-
βάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν 
συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν που-
λάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές 
(τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλα-
γές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. 

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε ση-
µαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/
τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 049/050
Με αφορµή όµως τις φορολογικές δηλώσεις, που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, θέλω να επισηµάνω το πρόβλη-
µα που ενδεχοµένως να δηµιουργήσει µπερδέµατα.

Στους κωδικούς 049/050 της φορολογικής δήλω-
σης δηλώνονται τα ποσά δαπανών που έγιναν µε τη 
χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ο φορολο-
γούµενος ο οποίος δικαιούται αφορολόγητο (οι α-
γρότες ανήκουν στην κατηγορία αυτή), θα πρέπει να 
έχει «ξοδέψει» µε τον τρόπο αυτό το 30% του συνο-
λικού δηλωθέντος εισοδήµατος, προκειµένου να έ-
χει την έκπτωση στο φόρο.

Παρατηρούµε ότι στον κωδικό 049/050 εµφανί-
ζονται µεγάλα ποσά, που ξεπερνούν πολλές φορές 
τις 100.000 ευρώ. Φυσικά όλες αυτές δεν είναι δα-
πάνες για ρούχα, παπούτσια και φαγητό αλλά συ-
µπεριλαµβάνονται όλες οι κινήσεις που αφορούν 
αγορά και εξόφληση αγροτικών εφοδίων, µηχανο-
λογικού εξοπλισµού και γενικά έχει να κάνει µε την 
αγροτική δραστηριότητα.

Καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι σε µία δήλωση µε κα-
θαρά κέρδη 10 και 20.000 ευρώ, το να εµφανίζεται δα-
πάνη 100.000 ευρώ δηµιουργεί πρόβληµα, το οποίο 
θα ταλαιπωρήσει το φορολογούµενο όταν κληθεί να 
αποδείξει πως τα χρήµατα αυτά αποτελούσαν επαγγελ-
µατικές δαπάνες. Συνεπώς, φροντίστε να έχετε ξεχωρι-
στό λογαριασµό για τις προσωπικές σας δαπάνες, ώ-
στε τα ποσά που έρχονται αυτόµατα στη φορολογική 
σας δήλωση, να µην έχουν καµία σχέση µε την επαγ-
γελµατική σας δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις
Τις υποχρεώσεις των 

εµπορικών επιχειρήσεων 
έχουν οι αγρότες ειδικού 

και κανονικού καθεστώτος

ΚΑ∆ 01 έως 03
Οι αγρότες έχουν ως 
ΚΑ∆ δραστηριότητας 

αριθµούς που ξεκινούν 
από 01 έως 03

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)

Ηλεκτρονικά βιβλία: το τεράστιο 
πρόβληµα βρίσκεται µπροστά µας

Αντί η Φορολογική ∆ιοίκηση να διευκολύνει 
τις επιχειρήσεις, τις πιέζει περισσότερο. Από 
01.01.2023 όλα τα τιµολόγια πώλησης πρέπει 
να διαβιβάζονται στο σύστηµα ηλεκτρονικών 
βιβλίων, την επόµενη µέρα από την έκδοσή 
τους. Κι αν έως τώρα τα κουτσοκαταφέρναµε 
οι λογιστές, προσεχώς θα πρέπει να το κάνετε 
µόνοι σας ή να πάρετε υπολογιστή, πρόγραµµα.

Ένταξη σε συνεταιρισµό ή δηµιουργία 
οµάδας παραγωγών

Νέα δεδοµένα στη φορολογία των αγροτών 
φέρνει η δυνατότητα µείωσης του φόρου 

κατά 50%, για όσους αγρότες πωλούν την 
παραγωγή τους εντός των συνεταιριστικών 
σχηµάτων των οποίων είναι µέλη. ∆είτε το 

άµεσα και σίγουρα πριν από την πώληση
 της φετινής συγκοµιδής, γιατί η µείωση

 του φόρου ισχύει από το 2022. 
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Βιολογικό λίπασμα από 100%
πρόβειο μαλλί από Proud Farm

  Καινοτόμο προϊόν θρέψης 
από Άγιο Δημήτριο Κοζάνης

  Στο πλάνο νέα μονάδα 
για βιολογικό λίπασμα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια δεύτερη εµπορική ευκαιρία στο µαλλί 
προβάτων, που τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
µας έχει περιέλθει σε απόλυτη απαξία, µε συ-
νέπεια να πετιέται, στη συντριπτική πλειονό-
τητα των εκτροφών, αµέσως µετά την κουρά, 
επιχειρεί να προσδώσει η οµάδα προβατοτρό-
φων «Proud Farm» από τον Άγιο ∆ηµήτριο Κο-
ζάνης. Σε συνεργασία µε επιστήµονες στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό, τα µέλη της δραστήρι-
ας οµάδας, προχώρησαν στην παραγωγή ενός 
βιολογικού λιπάσµατος από 100% µαλλί προ-
βάτων των κοπαδιών τους, το οποίο θα λαν-
σάρουν πιλοτικά τις αµέσως επόµενες ηµέρες 
στην ελληνική αγορά. Το καινοτόµο, για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα, προϊόν θρέψης, όπως τονί-
ζει στην Agrenda ο προβατοτρόφος και µέλος 
της οµάδας «Proud Farm», Νίκος Κολτσίδας, 
είναι ένα 100% βιολογικό λίπασµα και µπορεί 

να έχει πολλές χρήσεις, α-
πό την ανθοκοµία, µέχρι τη 
λαχανοκοµία, αλλά και τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες, 
µε διόλου ευκαταφρόνητα 
αποτελέσµατα. 

«Εµπεριέχει άζωτο από 
10% έως 12%, φώσφορο α-
πό 0,3% έως 0,5%, µαγνήσιο 
0,47% και κάλιο από 3% έως 
5%, ενώ είναι βιοδιασπώµε-
νο πλήρως και αυτό επιτρέ-

πει την αργή απορρόφηση των συστατικών του 
από το χώµα και βελτίωση των αποδόσεων. Πα-
ράλληλα, συγκρατεί 3,5 φορές το βάρος του σε 
νερό, οπότε περιορίζει έως και 30% τις ανάγκες 
άρδευσης της καλλιέργειας και επειδή διογκώ-
νεται, διαµορφώνει και καλύτερη δοµή για το 
έδαφος», εξηγεί ο συνοµιλητής µας. 

Για την ανάπτυξη του προϊόντος σε επίπεδο 
καθοδήγησης και έρευνας η «Proud Farm» έ-
χει συνεργαστεί µε το «Μεσογειακό Κέντρο Ι-
κανοτήτων Αγροδιατροφής» που εδρεύει στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ εδώ και έξι µήνες έ-
χει προσλάβει και µια Γερµανίδα τεχνικό σύµ-
βουλο, µε µεγάλη εµπειρία στην πατρίδα της 
σε θέµατα αξιοποίησης µαλλιού, την οποία 
γνώρισαν µέσω του European Wool Exchange.

Όσο δε, για το πρακτικό µέρος της παρα-
γωγής, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρ-
χει στην Ελλάδα σχετική τεχνολογική υπο-

δοµή οι… περήφανοι κτηνοτρόφοι της Κο-
ζάνης έχουν συνάψει συµφωνία συνεργασί-
ας µε µια βιοµηχανία στην Αυστρία, η οποία 
επεξεργάζεται το πρόβειο µαλλί των εκτρο-
φών τους, στη λογική του φασόν.

«Στείλαµε πριν από περίπου ένα µήνα έναν 
τόνο πρόβειου µαλλιού, το οποίο συσκευάσα-
µε σε µεγάλες µπάλες, µε πρέσα για τριφύλ-
λι και από µέρα σε µέρα περιµένουµε, πλέ-
ον, να παραλάβουµε το τελικό προϊόν», µας 
είπε ο κ. Κολτσίδας, αποκαλύπτοντας πως η 
επίσηµη παρουσίασή του προϊόντος θα γίνει 
στην 86η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ό-
που η «Proud Farm» θα µετέχει στο περίπτε-
ρο των καινοτόµων επιχειρήσεων.

Πρόθεση των µελών της οµάδας είναι να 
επενδύσει πάνω στο λίπασµα από µαλλί και 
στο πλαίσιο αυτό έχει συγκεντρώσει προσφο-
ρές για την ανέγερση µονάδας παραγωγής 
στην Κοζάνη, δυναµικότητας παραγωγής 2 
τόνων βιολογικού λιπάσµατος, τη µέρα. «Στό-
χος µας είναι να πάµε µέσω του αναπτυξια-
κού νόµου σε µια επένδυση τουλάχιστον 500 
χιλ. ευρώ, την οποία ελπίζουµε να έχουµε έ-
τοιµη το 2023», τονίζει ο ίδιος και διευκρινί-
ζει πως στο µεσοδιάστηµα, οι ανάγκες προ-
µήθειας της αγοράς µε προϊόν, θα καλύπτο-
νται µε τη συνεργασία στην Αυστρία.

Λανσάρισµα 
στη 86η ∆ΕΘ

Η επίσηµη παρουσί-
ασή του νέου προϊ-
όντος θα γίνει στην 
86η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης

Προς νέα 
κουλτούρα
στην κουρά 
για ποιοτική 
τρίχα
Τα σχέδια της Proud Farm, για την 
αξιοποίηση του πρόβειου µαλλιού, 
ωστόσο, δεν εξαντλούνται µόνο στο 
βιολογικό λίπασµα. Σε δεύτερο 
χρόνο, το πλάνο θέλει να αναπτύξει 
και άλλες λύσεις, που αναµένεται 
να δώσουν ακόµη µεγαλύτερη 
προστιθέµενη αξία στο προϊόν. 
«Σκοπεύουµε να πάµε στην 
παραγωγή νήµατος για τσόχα, 
ρούχα και άλλα είδη, τα οποία, 
όµως, προϋποθέτουν µαλλί από 
τη ράχη των προβάτων, όπου είναι 
η πιο ποιοτική τρίχα. Αυτό σηµαίνει 
πως πρέπει η διαλογή να γίνεται 
όταν διεξάγεται το κούρεµα, κάτι 
για το οποίο, σήµερα, στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση, 
µε συνέπεια όλο το µαλλί, µε τις 
ξένες ύλες που έχει επάνω του, 
να µπαίνει στο ίδιο τσουβάλι και 
να καθίσταται ασύµφορο να το 
διαλέξεις. Γι’ αυτό πήγαµε πρώτα 
στο βιολογικό λίπασµα, όπου 
αξιοποιείται 100% του µαλλιού. 
Θα επιχειρήσουµε, όµως, να 
προάγουµε τη νέα κουλτούρα 
κουρέµατος», τονίζει ο κ. 
Κολτσίδας, ο οποίος θεωρεί πως 
οι νέες τάσεις για περιορισµό 
των χηµικών, για την αειφορία και 
τις δράσεις κυκλικής οικονοµίας, 
δηµιουργούν το υπόβαθρο 
να έχουν επιτυχή έκβαση τα 
εγχειρήµατα της Proud Farm.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆Α
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

βιολογικού λιπάσµατος / ηµέρα

από Αναπτυξιακό το 2023

ΤΟΝΩΝ2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΥΡΩ500.000
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Παίρνουν μπροστά οι επενδύσεις 
στην αγροτική παραγωγή,  
κινητικότητα στην αγροδιατροφή 

Οι τρεις προκηρύξεις του 2022 που δρομολογούνται  
και θα κρίνουν την εκμηχάνιση της γεωργίας 

Έρχονται αλλαγές στην Κάρτα του Αγρότη με το ξεκίνημα  
της νέας ΚΑΠ, εν αναμονή ακόμη για τις μικροπιστώσεις

Εξαγορές και συγχωνεύσεις  στην εγχώρια αγορά  
τροφίμων, πρωταγωνιστής η γαλακτοβιομηχανία
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Βοήθεια από τρία προγράµµατα 
για αγορά νέου εξοπλισµού και 
το πρώτο βήµα στη µεταποίηση 

Τρακτέρ, παρελκόµενα, αλωνιστικές, φύτευση νέων δενδροκαλλιεργειών, φω-
τοβολταϊκά για net-metering, γεννήτριες, αρδευτικά δίκτυα, κατασκευή στά-
βλων, δηµιουργία θερµοκηπίων και µεταποίηση. Όλες τις παραπάνω δαπάνες 
θα έρθουν να καλύψουν τρεις προκηρύξεις διαρθρωτικών προγραµµάτων που 
έχουν προγραµµατιστεί για έως τα τέλη του 2022. Μετά ξεκινάει η νέα προγραµ-
µατική περίοδος όπου στο χρονοδιάγραµµα των αρχών υπάρχουν Μέτρα όπως 
το πριµ πρώτης εγκατάστασης και σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις νέας τε-
χνολογίας. Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραµµα 100 εκατ. ευρώ που ανοίγει στις 
15 Σεπτεµβρίου έχει τίτλο «Εκσυγχρονισµός του Αγροτικού Εξοπλισµού» (βλ. 
Ρεπορτάζ σελ. 16-17), αργότερα µέσα στο µήνα, παίρνει σειρά το καθεστώς 150 
εκατ. ευρώ «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωρ-
γικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» και τέλος, τα Σχέδια Βελτίω-
σης ύψους 180 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει στόχος να προδηµοσιευτούν 
εντός του Οκτωβρίου στα περιθώρια της έκθεσης  Agrotica. 
Τα τρία προγράµµατα έχουν κυρίως διαφορές ως προς τους δικαιούχους, τα ύ-
ψη ενίσχυσης αλλά και τον ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου. Συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι
 Σχέδια Βελτίωσης: Κατ’ επάγγελµα αγρότες και νέοι γεωργοί του ΠΑΑ µε τυ-

πική απόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω. 
 Αναπτυξιακός: Αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 ευ-

ρώ), αγροτικές επιχειρήσεις, συλλογικά σχήµατα. 
 Ταµείο Ανάκαµψης: Αγροτικές επιχειρήσεις του εµπορικού δικαιού και συλ-

λογικά σχήµατα που παράγουν τελικό προϊόν µε το 40% της α’ ύλης να προέρ-
χεται από συµβολαιακή γεωργία ή από δικιές τους εκµεταλλεύσεις.

Ύψος επένδυσης
  Σχέδια Βελτίωσης: Μέγιστο 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή, και 200.000 

ευρώ στη ζωική παραγωγή. ∆εν έχει δηµοσιευθεί ελάχιστο ποσό.
 Αναπτυξιακός Νόµος: Κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 ευ-

ρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για µεσαί-
ες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

 Ταµείο Ανάκαµψης: Κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης
  Σχέδια Βελτίωσης: Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών ή δικαιούχοι Νέων Γεωρ-

γών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακεδονία-
Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε 
ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέ-
ρειες 60%. Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µει-
ονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 
50%. Λοιποί Γεωργοί: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υ-
τική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

  Αναπτυξιακός νόµος: Αττική: 15-25%, Νότιο Αιγαίο: 30%, Κρήτη, ∆. Μακεδο-
νία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%, υπόλοιπες περιφέρειες: 
50%. Η ένταση ενίσχυσης αυξάνεται 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσε-
ων. Με εξαίρεση ορεινές περιοχές και νησιά, οι αγροτικές επενδύσεις λαµβά-
νουν το 80% των παραπάνω ποσοστών έντασης ενίσχυσης. Το είδος της επι-
δότησης που µπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι επιχορήγηση, φορολογική α-
παλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), Επιδότηση του µι-
σθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

 Ταµείο Ανάκαµψης: Νησιά Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βό-
ρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική: 40%, λοιπές περιφέρειες 50%.

∆απάνες που καλύπτονται
Όλα τα παραπάνω προγράµµατα είναι σε θέση να καλύψουν παρόµοιες δαπάνες 
για τον πρωτογενή τοµέα. Σε αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

 Μηχανολογικός εξοπλισµός, όπως τρακτέρ και παρελκόµενα.
 Αλωνιστικές µηχανές και µηχανές συγκοµιδής (εξαιρούνται τα νέα Σχέδια 

Βελτίωσης).
 Υποδοµές όπως οι αποθήκες και τα σιλό.
 Νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών.
 Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις.
 Επενδύσεις σε ΑΠΕ για τις ανάγκες net-metering.
 Σταβλικές εγκαταστάσεις, µύλους ζωοτροφών, αµελκτήρια, παγολεκάνες. 

Εξαιρείται το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου, το οποίο θα µπορεί να επι-
δοτήσει και τη Μεταποίηση-Εµπορία αγροτικών προϊόντων. 

Επιδότηση επιτοκίου 
για τους πρώτους 24 
µήνες στο 100% και µισό 
τόκο για τα υπόλοιπα έτη 
πληρωµής, προβλέπει το 
πλάνο για τις αγροτικές 
µικροπιστώσεις 5ετούς 
διάρκειας αποπληρωµής 
3.000-25.000 ευρώ που 
δροµολογεί το ΥΠΑΑΤ. Το 
εργαλείο το διαχειρίζεται η 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Συνολικά 430 εκατ. 
ευρώ για επενδύσεις 
στον αγροτικό τοµέα και 
την µεταποίηση-εµπορία 
προβλέπει το πλάνο των 
τριών προκηρύξεων που 
θα βγουν στον «αέρα» έως 
τα τέλη του έτους. 

Στόχος είναι τα 
Σχέδια Βελτίωσης 
ύψους 180 εκατ. ευρώ 
να προδηµοσιευτούν 
εντός του Οκτωβρίου 
στα περιθώρια της 
έκθεσης  Agrotica  (20-23 
Οκτωβρίου). 
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ 86ΗΣ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Παπαστράτος είναι επίσημος Υποστηρικτής 
της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που 
διοργανώνεται από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Για 
5η συνεχή χρονιά η εταιρεία στηρίζει την κορυφαία 
διοργάνωση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, 
με στόχο την προαγωγή της υγιούς και καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη των παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας και την ενίσχυση της Βορείου 
Ελλάδος. 
Στην κατεύθυνση των δεσμεύσεων που γίνονται 
πράξεις, η Παπαστράτος και η ΔΕΘ κάνουν τα πρώτα 
κοινά βήματα τους προς ένα συλλογικό όραμα: μια 
βιώσιμη Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενώνουν δυνάμεις 
και μετατρέπουν σταδιακά το Βελλίδειο σε έναν 
χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων με το ελάχιστο 
δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο 
αυτό, σχεδιάστηκε ένας ολοκληρωμένος οδηγός 
διοργάνωσης βιώσιμων εκδηλώσεων και ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα αποτελεσματικής ανακύκλωσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. 
Κυριάκος Ποζρικίδης, δήλωσε σχετικά: «Οι δεσμοί 
που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την 
Παπαστράτος είναι ιδιαίτερα στενοί και καταδεικνύουν 
την κοινή μας στόχευση προς την προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης».
Για την επίσημη υποστήριξη της φετινής ΔΕΘ από την 
Παπαστράτος ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, κ. Ιάκωβος 
Καργαρώτος, ανέφερε: «Διανύουμε μία περίοδο γεμάτη 
προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Στην 
Παπαστράτος πιστεύουμε ότι οι πράξεις μας είναι πιο 
αναγκαίες από ποτέ. Πράξεις #prostokalytero που μας 
συμπεριλαμβάνουν όλους. Για 5η συνεχή
 χρονιά στηρίζουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
έχοντας στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Εστιάζουμε στη σταδιακή μετατροπή του Βελλιδείου 
σε έναν χώρο με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο 
οδηγό διοργάνωσης βιώσιμων εκδηλώσεων. Έχουμε 
διανύσει πολλά βήματα #prostokalytero. Αλλά δεν 
σταματάμε. Όλοι μαζί, συνεχίζουμε με πράξεις. Γιατί 
αυτό είμαστε. Είμαστε οι πράξεις μας.»

Νέα Κάρτα Αγρότη 
το 2023, αλλαγές   
στις µικροπιστώσεις

Με την έλευση της νέας ΚΑΠ και τις αλλαγές στις άµεσες ε-
νισχύσεις, αναµένεται να διαφοροποιηθούν και τα πιστολη-
πτικά όρια των παραγωγών. Συγκεκριµένα, µέχρι και φέ-
τος η Κάρτα του Αγρότη λάµβανε υπόψη της τη βασική ε-
νίσχυση και το πρασίνισµα. Από το 2023, αναµένεται τα ό-
ρια να διαµορφώνονται από τη βασική ενίσχυση συν, κα-
τά πάσα πιθανότητα, από την αναδιανεµητική. Προφανώς 
µέχρι να οριστικοποιηθεί ο φάκελος της νέας ΚΑΠ και να 
βγουν στον «αέρα» οι εφαρµοστικές αποφάσεις, δεν είναι 
τίποτα δεδοµένο. Σηµειώνεται εδώ, πως οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως κάθε Οκτώβρη, η προκαταβολή του τσεκ 
θα περιλαµβάνει εκτός της βασικής (όπως σήµερα) και την 
αναδιανεµητική ενίσχυση. 

Εγγυοδοσία αγροτών
Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών που προσφέρονται 
για ρευστότητα και για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων 
αποκτούν όλο και µεγαλύτερη αξία καθώς µπορούν να 
προσφέρουν λύσεις σε µία περίοδο που το κόστος δα-
νεισµού βρίσκεται σε αυξανόµενη τροχιά. Προς το παρόν 
για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα που είναι σε θέση να 
καλύψει όλες τις δαπάνες, είναι διαθέσιµο το Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται σε 
λειτουργία εδώ και µία 2ετία. Φυσικά έχουν παρατηρη-
θεί δυσλειτουργίες όπως για παράδειγµα το «κόλληµα» 
των πληρωµών δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης που έ-
χουν λάβει δάνειο µέσω αυτού του Ταµείου. Ωστόσο, το 
σχετικό εργαλείο είναι διαθέσιµο και για όσους δεν τρέ-
χουν επενδυτικό πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται ότι το Τα-
µείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης καλύπτει το 80% 
της εγγύησης. Με βάση το ιστορικό από αυτά τα δάνεια: 

Πάνω από το 70% δόθηκαν χωρίς καθόλου εξασφαλίσεις. 
-Το µέσο ύψος εξασφαλίσεων (όπου ζητούνται) διαµορ-
φώνεται στο 30% του κεφαλαίου.

Τα επιτόκια δανεισµού δεν ξεπερνούν το 6,5%. 
  Η µέση διάρκεια αποπληρωµής είναι 98 µήνες. 
  Περίοδος χάριτος δόθηκε σε λίγες περιπτώσεις 

(6 µηνών). 
  ο ύψος των δανείων είναι χαµηλό και κινείται γύρω 

στις 30.000 ευρώ
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν δάνεια που εκδόθηκαν 
έως τα τέλη του 2021. 

Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων
Το νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσε-
ων» που θα διαχειρίζεται η  Αναπτυξιακή Τράπεζα ακόµη 
βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας, καθώς ακόµη δεν έχει 
εκδοθεί  η σχετική προκήρυξη προς τις Τράπεζες ώστε να 
δηλώσουν το ενδιαφέρον συµµετοχής τους. 
 Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας των 
εν λόγω παρόχων, η πρόσκληση που θα απευθύνει η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζεται να παραµείνει 

ανοιχτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κάθε πρόταση 
να εξετάζεται αυτοτελώς.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων αυτών έχουν ως 
εξής σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές:

  Χρόνος διάθεσης: Έως 31/12/2025
  Ύψος χαρτοφυλακίου: 37 εκατ. ευρώ µε πόρους 21,5 

εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ
  Σκοπός ∆ανείου: Επενδυτικού χαρακτήρα (περιλαµβα-

νοµένου κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτως ποσοστού), 
τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο 
και σε επενδύσεις που σχετίζονται µε µεταποίηση γεωρ-
γικών προϊόντων.

Επιλέξιµοι δικαιούχοι: Αγρότες και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό ή/και τον µεταποιη-
τικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νοµικής µορφής 
και σταδίου λειτουργίας

  Ποσό δανείου: 3.000 έως 25.000 ευρώ
  ∆ιάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη
  Περίοδος χάριτος: έως 24 µήνες το µέγιστο
  Επιτόκιο ∆ανεισµού: Μειωµένο κατά 50% λόγω της 

συµµετοχής του ΠΑΑ
  Επιδότηση Επιτοκίου: 100% για 24 µήνες
  Mentoring για συµβουλευτικές υπηρεσίες: 300 ευρώ
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Κινητικότητα και εξαγορές 
στην εγχώρια αγορά τροφίµων
Με ανατροπές ισορροπιών που κατά το προσε-
χές χρονικό διάστηµα αναµένεται να ενταθούν, 
βρίσκεται αντιµέτωπη η εγχώρια αγορά τροφί-
µων εντός της τρέχουσας χρονιάς. 
Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος χτίζει αυτή την περί-
οδο έναν νέο ισχυρό όµιλο στα τρόφιµα  που βλέ-
πει σύντοµα και το δρόµο προς το Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών µετά την ολική εξαγορά της ιστορι-
κής σοκολατοβιοµηχανίας ΙΟΝ και την απόκτη-
ση ισχυρού ποσοστού στη ΜΕΒΓΑΛ.  Στον ίδιο ό-
µιλο θα υπάγονται επίσης και οι νεοαποκτηθεί-
σες εταιρίες που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του 
το 2022, µε απόκτηση της πλειοψηφίας στην ε-
ταιρεία Ελληνικοί Χυµοί Α.Ε. µαζί µε το fund EOS 
Capital Partners, επικεφαλής του οποίου είναι ο 
Απόστολος Ταµβακάκης, αλλά και των εταιρει-
ών Έδεσµα και Αµβροσία µε δραστηριότητα στην 
παραγωγή αλλαντικών και έτοιµων σαλατών.

H κινητικότητα στη ∆έλτα
Μία ακόµα χαρακτηριστική περίπτωση της εικό-
νας του κλάδου των τροφίµων αποτελεί η γαλα-
κτοβιοµηχανία ∆έλτα µε την πώληση της θυγα-
τρικής της στη Βουλγαρία, United Milk Company, 
από τον όµιλο Ελληνικά Γαλακτοκοµεία των α-
δελφών ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Η ∆έλ-
τα αποφάσισε να διαθέσει µία υγιή παραγωγική 
εγκατάσταση στη γειτονική χώρα µε τζίρο 52,5 
εκατοµµυρίων ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 
1,65 εκατοµµύρια ευρώ το 2021. Μέσα στη χρο-
νιά που διανύουµε η ίδια εταιρεία έκανε κινήσεις 
για την πώληση των δύο εργοστασίων που δια-
τηρεί στον Ταύρο, από όπου αποχώρησε µετα-
φέροντας την παραγωγή του φρέσκου γάλακτος 

στο εργοστάσιο που διατηρεί στον Άγιο Στέφα-
νο το 2020. Το συγκεκριµένο εργοστάσιο προ-
ορίζεται µε βάση το υπογραφέν προσύµφωνο 
αγοραπωλησίας για τον όµιλο The Mart Cash & 
Carry της οικογένειας Σκλαβενίτη. Σε ό,τι αφο-
ρά την τρίτη κίνηση της ∆έλτα, που επίσης βρί-
σκεται σε εξέλιξη, αφορά στην πώληση του ερ-
γοστασίου που κατά το παρελθόν γινόταν η πα-
ραγωγή του γάλακτος εβαπορέ «Βλάχα». Νέος 
ιδιοκτήτης εκτός απροόπτου θα είναι ο Γιώργος 
Μπίκας του οµίλου Μπίκα µε έδρα τη Βέροια, ο 
οποίος έχει ευρεία δραστηριότητα στα τρόφιµα 
από τη σφαγή ζώων (ως ιδιοκτήτης των σφαγεί-
ων Έδεσσας), έως και την επεξεργασία και τυ-
ποποίηση κρέατος καθώς, στο κρασί µέσω της 
εµπορικής εταιρείας Vinalia, αλλά και στην ωρί-
µανση µπανάνας. 

Tρία «χτυπήµατα» από Ελληνικά Γαλακτοκοµεία
Από πλευράς του ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία ισχυροποιεί ακόµα περισσότερο τη θέση 
του στην αγορά των Βαλκανίων µε την εξαγορά 
της United Milk Company από τη ∆έλτα, καθώς 
ήδη διατηρεί ισχυρή παρουσία τόσο στη Ρου-
µανία µε τη θυγατρική Tyrom και τη Fabrica de 
Lapte Brasov, έχοντας επενδύσει ποσό που ξε-
περνάει τα 150 εκατοµµύρια ευρώ στη συγκε-
κριµένη αγορά τα τελευταία 11 χρόνια. Μάλι-
στα οι αδελφοί Σαράντη έχουν ήδη δραστηριό-
τητα και παραγωγή στη Βουλγαρία µε τη θυγα-
τρική τους Tyrbul, ενώ πλέον µέσω της εξαγο-
ράς αυτής ενισχύονται ακόµα περισσότερο τό-
σο τοπικά, όσο και στη βαλκανική αλλά και ευ-
ρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. 

Η επιχείρηση των αδελφών Σαράντη έκανε µέ-
σα στον Αύγουστο την κίνηση να αποκτήσει πα-
ραγωγικό έρεισµα και στην κυπριακή αγορά µε 
την απόκτηση του 49% της τοπικής βιοµηχανί-
ας, Ν.Θ. Κουρούσιης και προοπτική για απόκτη-
ση του 100% των µετοχών της σε δεύτερο χρό-
νο. Θυµίζουµε ότι ο ελληνικός όµιλος βρίσκεται 
ήδη σε διαδικασία επένδυσης για την κατασκευή 
νέας βιοµηχανικής µονάδας στη Μεγαλόνησο µε 
αντικείµενο την παραγωγή χαλουµιού, ενός προ-
ϊόντος µε έντονη εξαγωγική προοπτική και ζή-
τηση από αγορές όπως η Μεγάλη Βρετανία. Σύ-
ντοµα όµως αναµένεται και η ενεργοποίηση της 
Αγνό, καθώς τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία απέ-
κτησαν την βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία που 
παρέµενε ανενεργή από το 2013, στη διάρκεια 
της φετινής άνοιξης. Η αρχή εκεί αναµένεται ότι 
θα γίνει µε το παγωτό, γεγονός που ανοίγει ένα 
ακόµα πεδίο δραστηριότητας για την επιχείρηση. 

Η επιστροφή του Χρήστου Πλεξίδα 
στην γαλακτοβιοµηχανία
Στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται µε την 
αγορά των τροφίµων εντάσσεται και η κίνηση του 
επιχειρηµατία Χρήστου Πλεξίδα, να αποκτήσει 
την προβληµατική βιοµηχανία παραγωγής τυ-
ροκοµικών προϊόντων, ∆ελφοί, µε έδρα το Με-
σολόγγι. Η εταιρεία που κατά το παρελθόν ανή-
κε στην οικογένεια ∆ανιγγέλη βρέθηκε αντιµέ-
τωπη µε υψηλές υποχρεώσεις και δανεισµό. O 
X. Πλεξίδας υπήρξε µέτοχος µαζί µε τους αδελ-
φούς του Σωτήρη και Βαγγέλη στην οικογενει-
ακή βιοµηχανία La Farm, πριν ο τελευταίος α-
ποκτήσει το σύνολο των µετοχών. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Μία ακόµα 
χαρακτηριστική
περίπτωση της εικόνας 
του κλάδου των 
τροφίµων αποτελεί η 
γαλακτοβιοµηχανία 
∆έλτα µε την πώληση 
της θυγατρικής της 
στη Βουλγαρία, United 
Milk Company

Κινητικότητα όµως 
παρουσιάζουν και 
µικρότεροι παίκτες 
της αγοράς. Ενδεικτική 
περίπτωση αποτελεί η 
τυροκοµία  «Καρακάνας», 
που εισήλθε αρχές 
της χρονιάς και στο 
γιαούρτι ή τα επιδόρπια 
όµως ρυζόγαλο, κρέµα 
καραµελέ αλλά και 
την παραγωγή και 
συσκευασία κεφίρ, µετά 
την εξαγορά της εταιρείας 
«Νέα ∆ηµητριάς»




	AGRE_1009_001_CMYK
	AGRE_1009_002_CMYK
	AGRE_1009_003_CMYK
	AGRE_1009_004_CMYK
	AGRE_1009_005_CMYK
	AGRE_1009_006_CMYK
	AGRE_1009_007_CMYK
	AGRE_1009_008_CMYK
	AGRE_1009_009_CMYK
	AGRE_1009_010_CMYK
	AGRE_1009_011_CMYK
	AGRE_1009_012_CMYK
	AGRE_1009_013_CMYK
	AGRE_1009_014_CMYK
	AGRE_1009_015_CMYK
	AGRE_1009_016_CMYK
	AGRE_1009_017_CMYK
	AGRE_1009_018_CMYK
	AGRE_1009_019_CMYK
	AGRE_1009_020_CMYK
	AGRE_1009_037_CMYK
	AGRE_1009_038_CMYK
	AGRE_1009_039_CMYK
	AGRE_1009_040_CMYK
	AGRE_1009_041_CMYK
	AGRE_1009_042_CMYK
	AGRE_1009_043_CMYK
	AGRE_1009_044_CMYK
	AGRE_1009_045_CMYK
	AGRE_1009_046_CMYK
	AGRE_1009_047_CMYK
	AGRE_1009_048_CMYK
	AGRE_1009_049_CMYK
	AGRE_1009_050_CMYK
	AGRE_1009_051_CMYK
	AGRE_1009_052_CMYK
	AGRE_1009_053_CMYK
	AGRE_1009_054_CMYK
	AGRE_1009_055_CMYK
	AGRE_1009_056_CMYK
	AGRE_1009_021_CMYK
	AGRE_1009_022_CMYK
	AGRE_1009_035_CMYK
	AGRE_1009_036_CMYK
	AGRE_1009_023_CMYK
	AGRE_1009_024_CMYK
	AGRE_1009_034_CMYK
	AGRE_1009_025_CMYK
	AGRE_1009_026_CMYK
	AGRE_1009_027_CMYK
	AGRE_1009_028_CMYK
	AGRE_1009_029_CMYK
	AGRE_1009_030_CMYK
	AGRE_1009_031_CMYK
	AGRE_1009_032_CMYK
	AGRE_1009_033_CMYK

