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Νέα ΚΑΠ
Μοιρασιά για 1,1 
εκατ. στρέμματα 
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Νέοι Αγρότες 2023
Πλάνο διπλής 
στήριξης φτάνει 
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε έλλειψη τα χοντρά κοµµάτια στην Καλαµών, που αναµένεται 
να πιάσουν καλή τιµή. Μικρή διόρθωση µετά την έκθεση 
του USDA, που αφήνει λίγα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο 
στο βαµβάκι. Μέσος όρος στο πρόβειο γάλα τα 1,60 ευρώ µε τα 
υψηλά του εύρους στα 1,70 ευρώ. Τιµή περί τα 24 -25 λεπτά το 
κιλό ακούγεται στην αγορά για το βυνοποιήσιµο κριθάρι. Με 47 
λεπτά τιµή και τεράστιες οι απώλειες εκτάσεων η ελαιοκράµβη. 

Kερκόσπορα στην ελιά
Από τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου 
ξεκινούν οι µολύνσεις κερκόσπορας 
(Pseudocercospora cladosporioides 
Sacc.) στους ελληνικούς ελαιώνες 
και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χειµώνα. Η ασθένεια είναι βραδείας 
εξάπλωσης, ενώ ο µύκητας απαιτεί 
τη παρουσία υψηλής υγρασίας για 
να επεκταθεί, όπως σηµειώνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης. 
Η ασθένεια προκαλεί κηλίδωση στους 
καρπούς και τα φύλλα και απαντάται 
συνήθως στις «ποδιές» των δέντρων. 
Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων 
εµφανίζονται χλωρωτικές περιοχές, 
οι οποίες στη συνέχεια νεκρώνονται. 
Σε περιπτώσεις σοβαρών προσβολών 
παρατηρείται φυλλόπτωση, καρπόπτωση 
και εξασθένηση του δέντρου.

Μέτρα αντιµετώπισης
Εµπειρικά δεδοµένα γεωπόνων 
δείχνουν πως µέτρα όπως η αραιή 
φύτευση και το κατάλληλο κλάδεµα του 
ελαιόδεντρου συµβάλλουν σηµαντικά 
στον περιορισµό της ασθένειας. Ωστόσο 
σε περίπτωση σηµαντικής µόλυνσης, 
η θεραπευτική χρήση χαλκούχων 
κι άλλων εγκεκριµένων µυκητοκτόνων 
που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά 
του κυκλοκόνιου είναι αποτελεσµατική.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 12-11-2022
Λίγες νεφώσεις στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, αυξηµένες 
και µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών στα ηπειρωτικά και το 
βόρειο Αιγαίο. Άνεµοι µέτριας 
έντασης στα δυτικά ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί, ενισχυµένοι 
από τις µεσηµεριανές ώρες στο 
Ιόνιο. Θερµοκρασία σε αισθητή 
πτώση, ιδίως στα βόρεια και 
τα κεντρικά της χώρας. 

Κυριακή 13-11-2022
Λίγες νεφώσεις στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, αυξηµένες 
στο Ιόνιο µε υψηλή πιθανότητα 
τοπικών βροχών. Άνεµοι 
µέτριας έντασης στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί και κατά τόπους 
στο Ιόνιο πρόσκαιρα ισχυροί µε 
εξασθένηση από το µεσηµέρι. 
Στα ανατολικά µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

∆ευτέρα 14-11-2022 
και Τρίτη 15-11-2022 
Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους 
αυξηµένες στο Ιόνιο, τα 
ανατολικά ηπειρωτικά, τις 
Κυκλάδες και την Κρήτη, 
µε τοπικές βροχές κυρίως στα 
δυτικά και στο Ιόνιο. Άνεµοι στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά 
από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές της.

Τετάρτη 16-11-2022 ως 
Παρασκευή 18-11-2022
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις, 
µε τοπικές βροχές αρχικά στα 
δυτικά και βαθµιαία στα βόρεια 
και την ανατολική νησιωτική 
χώρα. Άνεµοι µικρής έντασης 
δυτικοί νοτιοδυτικοί κατά τόπους 
στα πελάγη µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή σε όλη τη χώρα. 

Άνεµοι στα 
δυτικά ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί 
µέτριοι 4 µε 6 
µποφόρ, πρόσκαιρα 
στο Ιόνιο ισχυροί 
έως 7 µποφόρ.
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Η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος των κοινω-
νιών κρίνεται κατά βάση από τη δυνατότητά 
τους να διαβλέπουν και να προετοιµάζονται. 
Στην Ελλάδα δεν συµβαίνει συχνά αυτό και 
είναι µια βασική αιτία της κακοδαιµονίας που 
διέπει τα δηµόσια πράγµατα και των αγωνι-
ών που εκφράζει η κοινωνία σε κάθε αλλαγή. 

Στην υπόθεση της ΚΑΠ για παράδειγµα, οι µεταρ-
ρυθµίσεις ακολουθούν εδώ και χρόνια έναν 
σταθερό θα µπορούσε να πει κανείς κύκλο 
και το καλό είναι σ’ αυτή την υπόθεση ότι οι 
ευρωπαϊκές αρχές φροντίζουν από νωρίς να 
προϊδεάσουν τις εθνικές αρχές και τους συ-
ντελεστές της αγροτικής παραγωγής για το τι 
πρόκειται να ακολουθήσει. 

Στην τελευταία µεταρρύθµιση µάλιστα, ο χρόνος 
προετοιµασίας που δόθηκε στα κράτη της ΕΕ 
ήταν ιδιαίτερα πολύς, αν ληφθεί υπόψη η δι-
ετής παράταση του προηγούµενου καθεστώ-
τος (ενδιάµεση ΚΑΠ 2021-2022). Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασµό µε την ανάθεση επεξερ-
γασίας των εθνικών θέσεων σε µια αξιόλογη 
οµάδα επιστηµόνων-τεχνοκρατών από το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο έδινε τη δυνατότητα 
στην πολιτική αρχή… να κάνει παιχνίδι. 

Κι αυτό, ανεξαρτήτως των όποιων αλλαγών σε κυ-
βερνητικό επίπεδο ή στα επιµέρους πρόσωπα 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Η εθνική αρχή, δηλαδή, δι-
οίκηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
είχαν το χρόνο να κατανοήσουν τα θέµατα, να 
καταρτίσουν στην ώρα του το εθνικό στρατη-
γικό σχέδιο και να το επικοινωνήσουν έγκαι-
ρα στους ενδιαφερόµενους και τους αγρότες. 

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Η οµάδα του γεω-
πονικού που είχε επιφορτισθεί µε τη µελέτη 
και την υποβολή προτάσεων, πάσχιζε να βρει 
στοιχειώδη κατεύθυνση για να προχωρήσει 
τη δουλειά της. Με εξαίρεση ίσως ένα διάστη-
µα από τη θητεία Βορίδη στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, ποτέ οι καθηγητές δεν µπό-
ρεσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που επιζη-
τούσε η δηµόσια αρχή από τη νέα ΚΑΠ. 

Ακόµα και όταν η επεξεργασία ολοκληρώθηκε 
και οι εναλλακτικές προτάσεις των τεχνοκρα-
τών ήταν στο τραπέζι, η εθνική αρχή δεν µπή-
κε στη διαδικασία να κάνει τις επιλογές της. 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που υποβλήθη-
κε στις Βρυξέλλες στα τέλη του περασµένου 
χρόνου, επί υπουργίας Λιβανού, µόνο ουσι-
αστικές εθνικές προτεραιότητες δεν περιεί-
χε. Έµεινε στη λογική µην επωµισθούµε τί-
ποτα για να µη χάσουµε ψήφους, µεταθέτο-
ντας την ευθύνη για αλλαγές στις Βρυξέλλες. 

Οι τελευταίες µικροδιορθώσεις, κυρίως στις συν-
δεδεµένες ενισχύσεις θα µπορούσε να πει κα-
νείς ότι είναι άνευ σηµασίας. Η επιλογή των 
φθινοπωρινών καλλιεργειών σηµαίνει στην 
πράξη την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και κα-
νείς, τουλάχιστον σε επίπεδο ιθυνόντων δεν 
αισθάνθηκε την ανάγκη να παρουσιάσει ολο-
κληρωµένα και σε βάθος όλες τις πτυχές των 
νέων ρυθµίσεων. Το βάρος της ενηµέρωσης 
πέφτει και πάλι στην Agrenda και στους κατά 
τόπους µελετητές – συµβούλους που κι αυτοί 
µε τη σειρά τους αναζητούν την ενηµέρωση 
µέσα από τις σελίδες της Agrenda.   Agrenda

Νέα ΚΑΠ: Τέτοια 
ώρα τέτοια λόγια

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99930

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34674

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98353

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87302

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
145,496

• Στα τρακτέρ της Χρονιάς 2023 Fendt, 
New Holland, McCormick και JCB σελ. 20
• Επιλέξιµες για ενίσχυση ως 60% στο 
πρόγραµµα φ/β και µπαταρίες σελ. 19

• Με άγνοια για την ΚΑΠ και αβεβαιότητα 
για τιµές οι φθινοπωρινές σπορές σελ. 8
• Αγορά λιπασµάτων από το κράτος για 
διάθεση σε αγρότες λέει η Κοµισιόν σελ. 10

• Κλεισίµατα στο βαµβάκι πριν εκπνεύσουν 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘22 σελ. 22
• Κλέβει εκτάσεις από βαµβάκι και ηλίανθο 
φέτος το βυνοποιήσιµο κριθάρι σελ. 36
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Εύκολη καλλιέργεια µε πολλαπλές 
χρήσεις που απολαµβάνει και ειδι-
κό πριµ 60,6 ευρώ το στρέµµα στη 
νέα ΚΑΠ, αποτελεί το Tritordeum 
(σιταροκρίθαρο).  Πρόκειται για έ-
να δηµητριακό διασταύρωση σκλη-
ρού σίτου και αγριοκρίθαρου που 
ενσωµατώνει τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά των «προγόνων» του και υ-
πόσχεται έσοδα ανάλογα ή και µε-
γαλύτερα των άλλων δηµητριακών. 

Το νέο είδος έχει καλλιεργηθεί 
σε πραγµατικές συνθήκες στην Ελ-
λάδα από το 2017 έως και σήµερα 
σε Βοιωτία, Θεσσαλία και Μακεδο-
νία µέσα από δράσεις της εταιρίας 
Alfa Seeds σε συνεργασία µε και-
νοτόµους παραγωγούς. Όπως α-
ποδείχτηκε, η καλλιέργεια αντα-
ποκρίνεται πολύ καλά σε ένα ευρύ 
φάσµα εδαφικών συνθηκών, απο-
δίδοντας ποιοτικό καρπό σε ενδια-
φέρουσες αποδόσεις. 

Οι αγρότες που ενδιαφέρονται 
να δοκιµάσουν το νέο είδος δηµη-
τριακού, θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως οι απαιτήσεις του σε εισροές 
είναι µικρότερες από εκείνες  του 
κριθαριού και του σίτου.  Με δεδο-
µένο µάλιστα ότι από την νέα καλ-
λιεργητική περίοδο (2022-2023) η 

καλλιέργεια του Tritordeum θα α-
πολαµβάνει και το ειδικό πριµ εισα-
γωγής καινοτόµων καλλιεργειών, 
είναι σαν το κόστος της καλλιεργη-
τικής φροντίδας για τον παραγωγό 
να περιορίζεται σχεδόν στο µισό.  

Αθροιστικά, ο συνδυασµός απο-
δόσεων, χαµηλότερου κόστους εισ-
ροών και ειδικού πριµ καθιστά την 
καλλιέργεια σιταροκρίθαρου κα-
τά τη νέα προγραµµατική περίοδο 
µία άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή. 

Για όσους θέλουν να ασχοληθούν 
µε τη καλλιέργεια, αξίζει να σηµει-
ωθεί πως η Alfa Seeds είναι σε θέ-
ση να διαθέσει συγκεκριµένες πο-
σότητες σπόρου για την καινούρ-
για καλλιεργητική περίοδο, καθώς 
και να απορροφήσει (αγορά) την ε-
περχόµενη παραγωγή στο τέλος της 
καλλιεργητικής περιόδου.

Αναφορικά µε τα αγρονοµικά χα-
ρακτηριστικά της καλλιέργειας, µε-
ταπτυχιακή εργασία της Ευπραξίας 
Κοντονασάκη στο Γεωπονικό Πα-

νεπιστήµιο της Αθήνας το 2021, α-
ναφέρει πως το Tritordeum µοιά-
ζει µορφολογικά µε το σιτάρι, ό-
µως διαθέτει κοντύτερο στέλεχος, 
που του εξασφαλίζει µεγαλύτερη 
αντοχή στο πλάγιασµα. 

Πλεονέκτηµα αποτελεί επίσης η 
υψηλότερη αντοχή σε ξηροθερµικές 
συνθήκες σε σχέση µε τον σίτο. Επί-
σης, το Tritordeum έχει µεγαλύτε-
ρη αποδοτικότητα χρήσης αζώτου 
εν συγκρίσει µε τα υπόλοιπα σιτη-
ρά, που το καθιστούν ανθεκτικότε-
ρο σε συνθήκες χαµηλού αζώτου. 

Άξιες αναφοράς είναι επίσης και 
οι πιθανές χρήσεις του Tritordeum. 
Πρέπει να επισηµανθεί πως το αλεύ-
ρι που προκύπτει µετά την άλεση του 
νέου δηµητριακού, παρουσιάζει ε-
ξαιρετική αρτοποιητική ικανότητα. 

Τα αρτοσκευάσµατα µε Tritordeum 
έχουν καλό οργανοληπτικό προ-
φίλ µε χαρακτηριστικά όπως γλυ-
κιά γεύση, φυσικό άρωµα και ελ-
κυστικό χρυσοκίτρινο χρώµα. Επί-
σης, το Tritordeum χρησιµοποιεί-
ται και στην βιοµηχανία δηµητρια-
κών πρωινού χάρη στην υψηλή του 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και τον 
χαµηλότερο γλυκαιµικό του δείκτη 
σε σχέση µε το σιτάρι. Ας σηµειωθεί 
πως µελέτες αναφέρουν ότι ο σπό-
ρος σιταροκρίθαρου θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί και στην βιοµη-

Με 60 ευρώ το στρέμμα  
το Tritordeum όσο το σκληρό 

Νέες ευκαιρίες 

για τον παραγωγό 

προσφέρει 

η εισαγωγή 

καλλιεργειών 

ανθεκτικών στη 

κλιματική κρίση 

όπως το Tritordeum 

- σιταροκρίθαρο

Μικρό κόστος
Το ειδικό πριµ εισαγωγής 
καινοτόµων καλλιεργειών 

έρχεται να καλύψει περίπου 
το µισό κόστος εισροών 

στο Tritordeum

Γλουτένη
Ο καρπός του 
σιταροκρίθαρου περιέχει 
µία διαφορετικής σύστασης 
γλουτένη, η οποία 
το καθιστά εύπεπτο 
και ελαφρύ. 

Αποτύπωμα
Το Tritordeum διαθέτει 
µειωµένο αποτύπωµα 
άνθρακα σε σύγκριση µε 
το σιτάρι και το κριθάρι, 
κυρίως λόγω των 
µειωµένων απαιτήσεων 
σε καλλιεργητικές εισροές.

Προϊόντα
Το Tritordeum είναι 
κατάλληλο για µια µεγάλη 
γκάµα προϊόντων µε βάση 
τα δηµητριακά, όπως 
µεταξύ άλλων γλυκά 
(κέικ, κρουασάν), µπισκότα 
καθώς και για παρασκευή 
ζυµαρικών αλλά και πίτσας.



Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 Agrenda 5ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τα ποσά της αναδιανεµητικής θα αλλάζουν 
ετησίως ανάλογα µε το πλήθος των δικαιούχων  
Για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την µέση µοναδιαία τιµή 
θα κυµανθεί σε +25% λόγω πιθανής υπο-απορρόφησης στα οικολογικά 
σχήµατα και σε άλλες παρεµβάσεις (π.χ. συνδεδεµένες ενισχύσεις), 
οπότε τα αντίστοιχα ποσά θα µπορούσαν να µεταφερθούν στη βασική
εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα και στην αναδιανεµητική 
ενίσχυση, και -25% λόγω πιθανής αύξησης των δηλούµενων επιλέξιµων 
εκτάσεων. Ως εκ τούτου, τα ποσά της αναδιανεµητικής ενίσχυσης δεν 
θα είναι σταθερά αλλά θα αλλάζουν ετησίως, όπως και τα δικαιώµατα.

Στα 1.750 ευρώ η µέγιστη συµπληρωµατική 
ενίσχυση για τους νεαρούς αγρότες
Τρεις θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις το 2023 για τη λήψη της 
συµπληρωµατικής ενίσχυσης των νεαρών αγροτών ύψους 7 ευρώ 
το στρέµµα και µέγιστο τα 1.750 ευρώ ανά εκµετάλλευση. Πρώτον, 
θα πρέπει o αγρότης να έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός της αγροτικής 
εκµετάλλευσης από το 2019 και µετά. ∆εύτερον θα πρέπει να είναι 
ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης (2023). 
Και τρίτον, θα πρέπει να είναι καταρτισµένος/εκπαιδευµένος. 
Ετησίως θα δίνονται 28 εκατ. ευρώ για το συµπληρωµατικό πριµ. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ένας αγρότης µε 100 στρέµµατα βαµ-
βάκι µπορεί να χάσει 1.380 ευρώ ε-
πιδοτήσεις αναδιανεµητικής µόνο 
και µόνο επειδή δηλώνει µαζί και 4 
στρέµµατα ελιάς. Ή ένας κτηνοτρό-
φος µε 150 στρέµµατα βοσκότοπο 
δεν θα πληρωθεί 2.655 ευρώ ανα-
διανεµητική, καθώς δηλώνει επίσης 
20 στρέµµατα ζωοτροφές για τις α-
νάγκες της εκτροφής του. Αυτά είναι 
µόλις δύο παραδείγµατα σχετικά µε 
την προσοχή που πρέπει να επιδεί-
ξει ο παραγωγός στις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε του 2023 ώστε να µην βρεθεί ε-
κτός της αναδιανεµητικής. Λόγω των 
επιπλέον φίλτρων που εισήγαγαν οι 
αρχές προβλέπεται πως θα µείνουν 
εκτός του σχετικού πριµ 100.000 εκ-
µεταλλεύσεις σε σχέση µε τον αρχικό 
σχεδιασµό του Ιανουαρίου. 

Τα παραπάνω αφορούν µόνο ε-
κείνους που δηλώνουν στρέµµατα 
σε παραπάνω από µία αγρονοµικές 
περιφέρειες. Για τους υπόλοιπους ι-
σχύουν τα όρια: 

Αροτραίων καλλιεργειών: Ελά-
χιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

Μονίµων καλλιεργειών: Ελά-
χιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 
10 στρµ., µέγιστη 170.

Τα πράγµατα λοιπόν είναι πιο σύν-

θετα για τους υπόλοιπους µε τις αρ-
χές να προσδιορίζουν  τα όρια µε βά-
ση τα «ισοδύναµα στρέµµατα». Οι πα-
ραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασι-
άζουν τα στρέµµατά τους µε έναν συ-
ντελεστή που ισούται µε:

Αροτραίες καλλιέργειες: 1,55
 Μόνιµες καλλιέργειες: 4,25
Βοσκοτόπια: 1,00

Αν το τελικό άθροισµα είναι άνω 
των 171 ισοδύναµων στρεµµάτων 
τότε ο παραγωγός δεν θα δικαιού-
ται αναδιανεµητική. 

Ακολουθούν παραδείγµατα:
Παράδειγµα 1: Παραγωγός δι-

αθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 
στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 
στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλα-
σιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα 
µε τους παραπάνω συντελεστές προ-
κύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα 
στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισο-
δύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 
επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµα-
τα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνο-
λο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα 

η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να 
πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση ύ-
ψους 1.238 ευρώ διότι τα ισοδύναµα 
στρέµµατά της είναι λιγότερα από 171.

Παράδειγµα 2: Αγρότης µε 90 
στρµ. αροτραίες και 8 στρέµµατα δέ-
ντρα. ∆εν θα λάβει αναδιανεµητική, 
καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα εί-
ναι ίσα µε 173,5 (βλ. παράδειγµα 1 
για υπολογισµό).

Παράδειγµα 3: Κτηνοτρόφος 
µε 160 στρέµµατα βοσκότοπο και έ-
ναν µικρό ελαιώνα 3 στρεµµάτων χά-
νει τα 2.720 ευρώ της αναδιανεµη-
τικής που θα λάµβανε λόγω αυτών 
των 3 στρεµµάτων ελαιώνα καθώς 
έχει 172,75 ισοδύναµα στρέµµατα.

Παράδειγµα 4: Παραγωγός 
διαθέτει 50 στρέµµατα ζωοτροφές 
και 60 στρέµµατα βοσκότοπου. Θα 
λάβει αναδιανεµητική 1.752 ευρώ 
καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα εί-
ναι 137,5.

Παράδειγµα 5: Παραγωγός δι-
αθέτει 15 στρέµµατα ακτινίδια και 
50 στρέµµατα καλαµπόκι. Θα λάβει 
αναδιανεµητική 864 ευρώ καθώς τα 
ισοδύναµα στρέµµατα είναι 141,5.

Τα ποσά της αναδιανεµητικής
Τα ποσά προσδιορίζονται σε 13,8 

ευρώ το στρέµµα για τις αροτραί-
ες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις 
δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το 
στρέµµα για τα βοσκοτόπια.

Τα παράδοξα
αναδιανεμητικής 
που κοστίζουν 
Λίγα στρέμματα ζωοτροφών ή ελαιώνα μπορεί 
να κοστίσουν έως και 2.900 ευρώ επιδότηση 
για τους αγρότες που δηλώνουν αγροτεμάχια 
σε παραπάνω από μία αγρονομική περιφέρεια

Tο 55,6% των εκµεταλλεύσεων 
της χώρας και το 32,3% των 
συνολικών επιλέξιµων εκτάσεων 
της χώρας, θα ενταχθούν στην 
παρέµβαση της αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης. Υπενθυµίζεται ότι 
η βασική προϋπόθεση για να 
λάβει ένας ενεργός γεωργός 
την αναδιανεµητική ενίσχυση 
είναι να λαµβάνει και την βασική 
εισοδηµατική στήριξη για τη 
βιωσιµότητα. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι τα όρια που έχουν τεθεί, 
αντιπροσωπεύουν µια έκταση 
µεγαλύτερη από την µέση έκταση 
των εκµεταλλεύσεων σε κάθε 
αγρονοµική περιφέρεια, 
εποµένως, για µεγάλο αριθµό 
εκµεταλλεύσεων, η εφαρµογή 
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
εκτιµάται ότι δεν αποτελεί 
κίνητρο για διαίρεση των 
εκµεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, 
δεν χορηγείται πλεονέκτηµα 
σε γεωργούς, οι οποίοι 
αποδεδειγµένα διαιρούν 
την εκµετάλλευσή τους µε 
µοναδικό σκοπό την είσπραξη 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης. 
Το ίδιο ισχύει επίσης για τους 
γεωργούς των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις προήλθαν από 
τέτοια διαίρεση. Η αναδιανεµητική 
στήριξη αφορά τις επιλέξιµες 
εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις 
που αναλογούν στα δικαιώµατα 
που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, 
εποµένως η συµπληρωµατική 
στήριξη θα χορηγηθεί στους 
γεωργούς για τα εκτάρια 
για τα οποία ενεργοποιούν 
δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά 
και για τα επιπλέον επιλέξιµα 
εκτάρια που δηλώνουν. 

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ένας στους δύο 
με επιδότηση 

100.000 εκτός
Λόγω των επιπλέον φίλτρων 
προβλέπεται να µένουν εκτός 

του σχετικού πριµ 100.000 
εκµεταλλεύσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΟΝΟ
ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ

ΜΟΝΟ
ΜΟΝΙΜΩΝ

ΜΟΝΟ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
& ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ &
ΒΟΣΚΤΟΤΟΠΩΝ

ΒΟΣΚΤΟΤΟΠΩΝ
& ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ

ΒΟΣΚΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

74,364 55,2%

136,882 59,7%

16,688 66,1%

53,242 52,2%

17,272 51,1%

24,183 52,6%

13,239

335,870

39,5%

55.6%

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην κατεύθυνση της πληρωµής της προκαταβο-
λής των προγραµµάτων πριν βγει ο Νοέµβριος, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου υπουρ-
γού Γιώργου Γεωργαντά, προχωρούν αυτό το 
διάστηµα οι αρµόδιοι διοικητικοί του Οργανι-
σµού Πληρωµών. Φέτος, η προκαταβολή θα α-
φορά για όλα τα προγράµµατα το 70% της ενί-
σχυσης ενός συνολικού ποσού ύψους περί τα 
400 εκατ. ευρώ και 84.000 δικαιούχους παρα-
γωγούς. Να σηµειωθεί ότι µαζί µε τα νέα προ-
γράµµατα θα πληρωθούν και οι δεσµεύσεις α-
πό προηγούµενα που δεν έχουν λήξει. 

Εν τω µεταξύ, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες καλούνται 
να ολοκληρώσουν διορθώσεις, µε διοικητικές 
πράξεις από την πλευρά των παραγωγών, αλ-
λά και διασταυρώσεις στοιχείων από τις µηχα-
νογραφικές βάσεις της ΑΑ∆Ε, των τραπεζών, 
των ΚΥ∆ κ.α. Στόχος εκ πρώτης να βγει έγκαι-
ρα και µε όσο δυνατόν λιγότερα λάθη – άρα και 
απλήρωτους δικαιούχους παραγωγούς – η προ-
καταβολή των προγραµµάτων, που αφορά κυρί-

ως τα Βιολογικά, τα Νιτρικά, τις Σπάνιες Φυλές 
Ζώων, το Κοµφούζιο. Αφετέρου, οι όποιες δι-
ορθώσεις γίνουν, αφορούν και όσους δεν πλη-
ρώθηκαν την προκαταβολή του τσεκ, µε στόχο 
να µην µείνουν εκτός από την εξόφληση της ε-
νιαίας ενίσχυσης του ∆εκεµβρίου.

Ενδεικτική είναι η τελευταία ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ που καλεί τους παραγωγούς µέχρι 
την ερχόµενη Τρίτη 15 Νοεµβρίου να προχω-
ρήσουν σε µεταβολές στην Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης έτους 2022. Μάλιστα, κάποιες διορθώ-
σεις σχετικά µε την άρδευση και τη χλωρά λί-
πανση σχετίζονται µε τη Νιτρορύπανση, ενώ άλ-
λες που αφορούν επιλεξιµότητα του αγροτεµα-
χίου και την κάλυψη της καλλιέργειας συνδέο-
νται µε το πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αλλαγές µπορούν να γίνουν σε ό,τι αφορά:

 Μεταβολές που δεν εµπίπτουν σε έλεγχο
 Για όσες δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής 

πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας.
 Συγκατάθεση GDPR, µε τις µεταβολές στις 

σχετικές επιλογές να καταχωρίζονται απευθείας.
Στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
 Γενικά στοιχεία αιτούντα: Για τη µεταβολή 

όλων των προσωπικών στοιχείων του αιτούντα 
δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η 
µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας. Εξαιρού-
νται τα στοιχεία του ΑΦΜ, είδος προσώπου και 
όλων των στοιχείων στον πίνακα του οικονοµι-
κού διαχειριστή για τα οποία απαιτείται έγκριση.

 Τραπεζικά στοιχεία: Η αλλαγή Τραπεζικού 
λογαριασµού ΙΒΑΝ πραγµατοποιείται χωρίς έ-
γκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆ιευκρινί-
ζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΙΒΑΝ σε πε-
ρίπτωση που ο δικαιούχος έχει «Κάρτα Αγρότη».

 Μέτρα ∆ράσεις – Επιχειρησιακά προγράµ-
µατα: Τα αιτήµατα συµµετοχής σε Επιχειρησι-
ακά Προγράµµατα µεταβάλλονται χωρίς να α-
παιτείται  έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ

 Συγκατάθεση GDPR: Οι µεταβολές στις σχετι-
κές επιλογές καταχωρίζονται απευθείας στη ΕΑΕ.

 Καρτέλα Οµάδα Παραγωγών - Συµβάσεις µε 
Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίµων - Παροχή 
Ηλεκτροδότησης - Στοιχεία Νοικοκυριού: Για τη 
µεταβολή δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής 
πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας.

Στοιχεία αγροτεµαχίων αλφαριθµητικά
 Γενικά στοιχεία αγροτεµαχίου: Η υποβολή 

ένστασης επιλεξιµότητας ή/και περιφεριοποίη-
σης καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

 Άρδευση: Για µεταβολή στοιχείων άρδευσης, 
τύπος ενέργειας (χρήση νερού, κωδικός ΤΟΕΒ), 
γεώτρηση δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής 
πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας.

 Χλωρά λίπανση: Για τη µεταβολή στοιχείων 
χλωράς λίπανσης δεν υποβάλλεται διοικητική 
πράξη, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας.

 Κάλυψη Καλλιέργειας: Η µεταβολή στοιχείων 
κάλυψης καλλιέργειας καταχωρίζεται απευθείας.

Προς επίλυση 
οι απλήρωτοι 
του monitoring 
Σχεδόν ενάµιση µήνα έχουν 
στη διάθεσή τους οι παραγωγοί - 
κυρίως της Θεσσαλίας- προκειµένου 
να προχωρήσουν σε διορθώσεις 
που αφορούν τα αγροτεµάχια που 
ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, 
τα οποία δεν υπολογίστηκαν για την 
προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.
Το θέµα συζήτησαν ο Τρικαλινός 
βουλευτής Αθανάσιος Λιούτας µε 
τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Ευ. Σηµανδράκο, µε τον δεύτερο να 
ενηµερώνει ότι τις επόµενες ηµέρες 
θα σταλθούν στα email των 
παραγωγών, που υπέβαλαν online 
τις αιτήσεις και στα ΚΥ∆ στα οποία 
οι παραγωγοί υπέβαλαν τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε ειδοποιήσεις σφαλµάτων που 
θα αφορούν τα «κοµµένα» λόγω 
monitoring αγροτεµάχια. Για 
παράδειγµα, εάν σε ένα αγροτεµάχιο 
υπάρχει µια ποµόνα ή κάποιος 
θάµνος, τα οποία εµπόδιζαν την 
καταγραφή από το monitoring της 
καλλιέργειας, τότε θα µπορέσει αυτό 
να διορθωθεί και ο παραγωγός να 
λάβει την ενίσχυση που δικαιούται.
Από την πλευρά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
έχει ανακοινώσει ότι από 1η 
Νοεµβρίου ανοίγει το σύστηµα και 
σε συνεργασία µε τα ΚΥ∆, και χωρίς 
κανένα οικονοµικό κόστος, θα 
προχωρήσουν οι διορθώσεις που 
χρειάζονται. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι 
οι Θεσσαλοί που αναφέρουν ότι το 
πρόβληµα είναι µεγάλο και 
φοβούνται το ενδεχόµενο να µην 
πληρωθούν σωστά ούτε την 
προκαταβολή των Βιολογικών, 
που αναµένεται µέχρι το τέλος 
Νοεµβρίου. Ο κ. Λιούτας επισηµαίνει 
ότι οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί θα 
πρέπει να επισκεφθούν τα γραφεία, 
στα οποία έκαναν τη δήλωση ΟΣ∆Ε 
(ΚΥ∆), για να γίνουν οι σχετικές 
διορθώσεις, τονίζοντας ότι οι 
παραγωγοί θα πρέπει να βρίσκονται 
σε ετοιµότητα ώστε να µην περάσει 
ο χρόνος που θα µείνει ανοιχτή η 
συγκεκριµένη πλατφόρµα για να 
γίνουν οι απαιτούµενες διορθώσεις.

Διορθώσεις 
έως Τρίτη για ενιαία 

και προγράμματα
Πριν βγει ο μήνας προκαταβολή σε βιολογικά, 

νιτρικά κ.α. για 84.000 παραγωγούς, 280 εκατ. ευρώ 

Θετική εισήγηση προκειµένου να ενταχθούν µε τη νέα χρονιά 
στο πρόγραµµα de minimis αναµένεται να λάβουν οι αγρότες 
της Λάρισας, που υπέστησαν σοβαρό πλήγµα στο εισόδηµά 
τους και ειδικά οι καστανοπαραγωγοί, διαβεβαιώνει ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος τον πρώην 
πρόεδρο της ΝΟ.∆Ε. Λάρισας Ν∆ Χρήστο Καπετάνο.
Όπως λένε οι αγρότες, φέτος λόγω της φαιάς σήψης, δεν 
υπήρξε η αναµενόµενη απορρόφηση από τον ιδιωτικό τοµέα 

ούτε και η αναµενοµένη εξαγωγή, µε αποτέλεσµα πολλοί τόνοι 
καστάνων να έχουν µείνει ασυγκόµιστοι, είτε αδιάθετοι και να 
«σαπίζουν» στις αποθήκες. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τόνισε ότι 
σε κάθε περίπτωση ο φορέας αξιοποιεί κάθε χρηµατοδοτικό 
εργαλείο ώστε να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί του νοµού 
Λάρισας και διαβεβαίωσε ότι η εισήγησή του για κρατική 
ενίσχυση de minimis για τη φαιά σήψη θα είναι θετική, µε 
στόχο να πληρωθούν οι παραγωγοί τον προσεχή Ιανουάριο.

Τον Ιανουάριο de minimis για το κάστανο

Ζωικό κεφάλαιο 
Κατανοµή ποσού 2.538.000 ευρώ 

σε όλη τη χώρα για µέτρα εξυγίανσης 
ζωικού κεφαλαίου για το 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

170
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

35 5 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

5 
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Άγνοια για 
νέα ΚΑΠ, 
αβεβαιότητα 
για εικόνα 
της αγοράς

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Με άγνοια για τη νέα ΚΑΠ και αβεβαιότητα για τις 
τιµές των αγροτικών προϊόντων κατά τη νέα εµπο-
ρική περίοδο (2022-2023), προχωράει αυτές τις µέ-
ρες η προετοιµασία των φθινοπωρινών σπορών. 

Οι µεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των αγροπε-
ριβαλλοντικών µέτρων, δηλαδή στο πρασίνισµα, 
από τη µια δηµιουργούν καινούργιες ευκαιρίες 
για µεγαλύτερες ενισχύσεις στους αγρότες που 
θα πιάσουν νωρίς το νόηµα, αφετέρου θα οδηγή-
σουν κάποιους να χάσουν από χέρι το 30% των ε-
νισχύσεων προηγούµενων ετών. 

Αυτό και µόνο κάνει µεγάλη διαφορά για το ει-
σόδηµα των παραγωγών, που δίνουν βάση στις 
κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ ανάλογες απώλειες 
µπορεί να προκύψουν από την όχι δέουσα αξιο-
ποίηση ειδικότερων ρυθµίσεων που έχουν σχέση 
µε την αναδιανεµητική ενίσχυση και τα ειδικά πριµ 
για νέες καινοτόµες καλλιέργειες (Tritordeum, 
Καµελίνα, Γλυκοπατάτα κ.α.). 

Οι απορίες των αγροτών για τα «λεπτά σηµεία» 
που διέπουν το καθεστώς της νέας ΚΑΠ είναι διά-
χυτες στις ενηµερωτικές συναντήσεις που έχουν 
αρχίσει να γίνονται τον τελευταίο καιρό, κυρί-
ως από συµβούλους και µελετητικά γραφεία, σε 
πολλές περιοχές της χώρας και δείχνουν το µέ-
γεθος των ευθυνών της κεντρικής διοίκησης να 
συστηµατοποιήσει τη δηµοσιοποίηση στοιχείων 
επί του θέµατος. Αντιπροσωπευτική της άγνοιας 
που υπάρχει στις τάξεις των αγροτών για τη νέα 
ΚΑΠ ήταν και η συνάντηση που πραγµατοποιή-
θηκε στις αρχές του µήνα στο Λαγκαδά µε πρω-
τοβουλία του βουλευτή της Ν∆ από τη Β’ Θεσσα-
λονίκης Σάββα Αναστασιάδη, στην οποία το δύ-
σκολο ρόλο της ενηµέρωσης των παριστάµενων 
ανέλαβε ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων Γιώργος Γεωργαντάς. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα υπολογίζονται τα δι-

καιώµατα άµεσων ενισχύσεων και αν θα υπάρχει 
η δυνατότητα ενεργοποίησης νέων δικαιωµάτων, 
όπως είχε συµβεί σε προηγούµενες αναθεωρήσεις 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ήταν από τα βα-
σικά θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά των α-
γροτών. Επίσης, ψηλά στην ατζέντα της συζήτη-
σης, βρέθηκε και το θέµα της αγοράς γης µε τους 
αγρότες να ενθαρρύνουν τον υπουργό στη λήψη 
µέτρων (όπως π.χ. µε τα όµορα αγροτεµάχια) που 
θα διευκολύνουν τις µεταβιβάσεις παραγωγικών 
γαιών από τους λεγόµενους «αγρότες του κανα-
πέ» σε πραγµατικούς καλλιεργητές.

Εξίσου µεγάλη υπήρξε η πίεση που ασκήθηκε α-
πό τους παριστάµενους στη συνάντηση κτηνοτρό-
φους, αναφορικά µε τα θέµατα της µέχρι τώρα δια-
χείρισης των βοσκοτόπων και της ανάγκης που υ-
πάρχει για απόδοση επιλέξιµων εκτάσεων σε πραγ-
µατικούς παραγωγούς µε το αναλογούν ζωικό κε-
φάλαιο. Αναφέρθηκε στο σηµείο αυτό ότι το υγειο-
νοµικό καθεστώς που εφαρµόζεται, όπως εφαρµό-
ζεται για τα µεγάλα ζώα (βοοειδή) δίνει τη δυνατό-
τητα σε επιτήδειους που δεν διαθέτουν το αναφερό-
µενο στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε ζωικό κεφάλαιο, να «σβή-
νουν» τα ίχνη της απάτης πίσω από τις έκτακτες σφα-
γές για την αντιµετώπιση ζωονόσων. 

Πολλά παράπονα εκφράστηκαν επίσης για την α-
ντιµετώπιση των αγροτών στο πλαίσιο του νέου ανα-
πτυξιακού νόµου 4887/2022 και ειδικότερα για τα 

Έλλειμμα ενημέρωσης για κρίσιμες πτυχές της νέας ΚΑΠ και αβεβαιότητες για 
τις τιμές των αγροτικών προϊόντων τη νέα χρονιά, κάνουν τις επιλογές δύσκολες

Την µονάδα εκτροφής 
γαλακτοφόρων 
αγελάδων της 
οικογένειας Γλυκού  
στον Κολινδρό 
Πιερίας επισκέφθηκε 
ο πρωθυπουργός.  
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όρια τα οποία τίθενται ως προς την αγορά µηχανη-
µάτων και εξοπλισµού (30% του προϋπολογισµού). 
Μια από τις αντιφάσεις που επίσης επισηµάνθηκαν 
από το ακροατήριο και αφορούν γενικότερα τα ανα-
πτυξιακά προγράµµατα, είναι αυτή που προκρίνει 
την καινοτοµία και την ίδια ώρα υποχρεώνει τους 
επενδυτές να δηµιουργούν µια νέα θέση εργασίας 
για κάθε 1700.000 επενδυµένου κεφαλαίου. 

Να αναφερθεί εδώ ότι η ελλιπής ενηµέρωση για  
τη νέα ΚΑΠ και η ασάφεια για τα νέα αναπτυξιακά 
προγράµµατα, έρχονται παράλληλα µε την αγωνία 
των αγροτών για την πορεία της αγοράς αγροτικών 
προϊόντων τον επόµενο χρόνο και την επιτακτική 
ανάγκη να οργανώσουν σ’ αυτή τη φάση το «κα-
λάθι» καλλιεργειών της νέας χρονιάς. Αυτό το ο-
ποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι τι-
µές στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα µεγάλης 
κλίµακας και δη στα αροτραία έχουν δει τις κορυ-
φές τους και κινούνται σε κανάλι διόρθωσης. Οι 
λογαριασµοί από την πλευρά των αγροτών θα πρέ-
πει να γίνουν όχι µε τα δεδοµένα (ως προς τις τι-
µές διάθεσης των προϊόντων) της προηγούµενης 
χρονιάς, αλλά µε τα καινούργια δεδοµένα που δεν 
είναι το ίδιο ενθαρρυντικά, τουλάχιστον σε προϊό-
ντα όπως το σκληρό σιτάρι και το βαµβάκι. Μ’ αυτή 
την έννοια οι φανταχτερές επισκέψεις του πρωθυ-
πουργού (φωτό) σε µεγάλα και σύγχρονα αγροκτή-
µατα, µάλλον λίγα έχουν να προσφέρουν. 

Περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι πουλά-
νε την παραγωγή τους εκδίδοντας οι ίδιοι 
τιµολόγια πώλησης αναµένεται ότι θα ε-
πιβαρύνει µε νέες «µηχανογραφικές α-
παιτήσεις» η υποχρέωση ανάρτησης των 
τιµολογίων την αµέσως επόµενη ηµέρα 
της έκδοσης από τον Ιανουάριο του 2023. 
Μια τέτοια περίπτωση είναι οι αγρότες οι 
οποίοι παράγουν για παράδειγµα τριφύλ-
λι και διαθέτουν το σύνολο της παραγω-
γής τους σε κτηνοτρόφους. Αντίθετα, αρ-
κετοί αγρότες κατά την πώληση των προϊ-
όντων τους παραλαµβάνουν τιµολόγιο το 
οποίο εκδίδουν για λογαριασµό τους οι έ-
µποροι, µε τη διαδικασία της αυτοτιµολό-
γησης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρ-
χει κάποια ανάγκη αναπροσαρµογής από 
την πλευρά του αγρότη. 

Επί της ουσίας, η υποχρέωση που µέχρι 
σήµερα έχουν όσοι αγρότες τηρούν λογι-
στικά βιβλία, να ενηµερώνουν δηλαδή την 
ΑΑ∆Ε στο τέλος κάθε τριµήνου για το λο-
γιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα τους, 
θα πρέπει να γίνεται τµηµατικά, κάθε φορά 
που κόβουν ένα τιµολόγιο. Η απαίτηση δι-
αβίβασης σε συγκεκριµένο χρόνο των τιµο-
λογίων, θα υποχρεώσει αρκετές αγροτικές 
επιχειρήσεις στο να χρησιµοποιήσουν ένα 

λογισµικό (software), για να τιµολογούν 
και να εκδίδουν αποδείξεις ή τιµολόγια. 

Η «τιµολογιέρα» έχει απευθείας σύνδε-
ση µε την πλατφόρµα myDATA για άµεση 
αποστολή τιµολογίων και αποδείξεων και 
η τιµολόγηση θα µπορεί να γίνει από πα-
ντού, εφόσον αξιοποιούνται οι δυνατότη-
τες των cloud εφαρµογών. Έπειτα θα πρέ-
πει να ενηµερωθούν, (σε κάποιες περιπτώ-
σεις γίνεται αυτόµατα λόγω συµβατότητας 
των δύο εφαρµογών ) µόνο για τις ανάγκες 
ενηµέρωσης των βιβλίων, οι λογιστικές ε-
φαρµογές που χρησιµοποιεί ο λογιστής.

Σ’ αυτή τη φάση, για όσους παραγωγούς 
δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέ-
πη, υπάρχει µια δωρεάν κρατική τιµολο-
γιέρα, το λογισµικό timologio. Πρόκειται 
για µια εφαρµογή που παρέχει χωρίς κά-
ποια οικονοµική επιβάρυνση η ΑΑ∆Ε για 
την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών 
της επιχείρησης και την ταυτόχρονη δια-
βίβασή τους στo myDATA. Είναι διαθέσι-
µη στο σύνδεσµο www.aade.gr/timologio. 
Την ίδια στιγµή, κυκλοφορούν στην αγο-
ρά αρκετά παρόµοια προϊόντα, που όµως 
παρέχουν και περισσότερες δυνατότητες, 
οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να µην είναι 
απαραίτητες σε όλους τους παραγωγούς. 

Ανάρτηση παραστατικών για την ενίσχυση 
της αγοράς λιπασμάτων από 15 Νοεμβρίου

Από 1η Ιανουαρίου στο MyData 
τιμολόγια που κόβει ο αγρότης

ποσού που αφορά αγορά λιπασµάτων (αν περι-
λαµβάνουν και αγορές άλλων αγαθών). Βάσει του 
θεσµικού πλαισίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, 
η ενίσχυση για τα λιπάσµατα είναι ακατάσχετη. 

Σύµφωνα µε την απόφαση δικαιούχοι ενίσχυ-
σης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες, γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογε-
νή παραγωγή σε όλη τη χώρα οι οποίες: 

α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι ε-

παγγελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 
2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νοµικών προσώπων ή νο-
µικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθ-
µό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) στο Φορολογικό Μη-
τρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύ-
ριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόµε-
νους στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπό-

σπαστο µέρος της παρούσας,
γ) έχουν πραγµατοποιήσει αγορές λιπασµά-

των και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί α-
πό 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 
τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και α-
συµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ∆.Ε.Ε κατά τα ορι-
ζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 

Την ερχόµενη Τρίτη 15 Νοεµβρίου αναµένεται 
να ανοίξει η ειδική πλατφόρµα στην οποία θα α-
ναρτηθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης των αγροτών 
για την αγορά λιπασµάτων, ενώ η προθεσµία υ-
ποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 
25 Νοεµβρίου. Μετά το πέρας αυτού του δεκαή-
µερου αναµένεται να εκδοθεί νέα υπουργική α-
πόφαση η οποία θα ορίζει το ποσοστό της ενί-
σχυσης επί των τιµολογίων αλλά και τη διαδικα-
σία της πληρωµής, η οποία θα χρειαστεί να ξεκι-
νήσει άµεσα προκειµένου να επιτευχθεί ο στό-
χος που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πίστωση των πο-
σών στους δικαιούχους πριν βγει ο Νοέµβριος. 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ: 
1. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που είναι 

δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 1, υποβάλλουν από 15 Νοεµβρίου έως και 
25 Νοεµβρίου αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ-
∆Ε (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), 
µε τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόµενες επιχει-
ρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατι-
κών αγοράς λιπασµάτων που έχουν εκδοθεί από 
01/10/2021 έως 30/09/2022, που περιλαµβάνει:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης.
β. Αύξοντα αριθµός παραστατικού.
γ. Ηµεροµηνία έκδοσης.
δ. Καθαρή αξία τιµολόγιου κατά το µέρος του 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΕΥΡΩ

Βασική
Ενίσχυση

829.567.104 
(3% Εθνικό Απόθεµα)

Αναδιανεµητική
ενίσχυση 174.032.724

Συµπληρωµατική
ενίσχυση νεαρών 28.000.000

Συνδεδεµένες
ενισχύσεις 245.270.569

Ειδική
βάµβακος 180.000.000

Νέο πρασίνισµα 425.271.761

Τοµεακά προγράµµατα 202.200.000
(για όλη την περίοδο)

Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης

4.387.900.000
(για όλη την περίοδο)
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Αλά ΣΥΝΕΛ 
Αγορά λιπασμάτων 
από το κράτος για 
διάθεση σε αγρότες 
Χωρίς νέα κονδύλια, ενίσχυση 450 εκατ. ευρώ το 2023 
από το Αποθεματικό Κρίσης δρομολογεί η Κομισιόν 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τις κατευθύνσεις για την αντιµετώπι-
ση της υφιστάµενης κρίσης στα λιπά-
σµατα δηµοσίευσε η Κοµισιόν, µε το 
πλάνο της να περιλαµβάνει τη διάθεση 
µέσα στο 2023 του αποθεµατικού κρί-
σης της ΚΑΠ ύψους 450 εκατ. ευρώ, ε-
νώ παράλληλα δίνει νέες δυνατότητες 
στα κράτη µέλη για στήριξη των αγρο-
τών, µεταξύ των οποίων οι µαζικές αγο-
ρές λιπασµάτων από κρατικούς φορείς 
για τη διάθεσή τους σε αγρότες σε χαµη-
λές τιµές. Σηµειώνεται ότι τα µέτρα αυ-

τά έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, 
Οι ανακοινώσεις της Κοµισιόν ανα-

µένονταν µε αγωνία τόσο από την ευ-
ρωπαϊκή βιοµηχανία λιπασµάτων ό-
σο και από τα ίδια τα κράτη, τα οποία 
προσδοκούσαν σε µια κατανοµή κοινο-
τικών κονδυλίων για νέες έκτακτες ενι-
σχύσεις προς τους αγρότες που θα επι-
δοτούσαν την αγορά λιπασµάτων. Τε-
λικά η Κοµισιόν αποφάσισε σύµφωνα 
µε τα όσα προκύπτουν από την ανακοί-
νωση που δηµοσίευσε το απόγευµα της 
Τετάρτης 9 Νοεµβρίου, να µην αποδε-
σµεύσει νέα κονδύλια, πέραν του απο-
θεµατικού κρίσης, πρακτική που ακο-
λούθησε και τον περασµένο Ιούνιο µε 
τα τότε διαθέσιµα του αποθεµατικού να 
ανέρχονται σε 492 εκατ. ευρώ, η κατα-
νοµή των οποίων άφησε στην Ελλάδα 
περίπου 26 εκατ. ευρώ, τα οποία διατέ-
θηκαν σε Οµάδες Παραγωγών φρουτο-

λαχανικών και βιολογικούς αµπελουρ-
γούς, σε µια πληρωµή που όπως θα θυ-
µούνται αρκετοί, προκάλεσε τον περα-
σµένο Σεπτέµβριο αρκετές αντιδράσεις. 

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η 
δυνατότητα που ξεκλειδώνει η Κοµισιόν 
στα κράτη µέλη για εναλλακτικές µορ-
φές επιδότησης της αγοράς λιπασµάτων. 
Μέσα στο έγγραφο των 20 σελίδων, οι 
τεχνοκράτες των Βρυξελλών, περιγρά-
φουν τη δυνατότητα δηµοσίου συµφέ-
ροντος εταιρείες να αγοράζουν µαζικά 
σε πιο ανταγωνιστικές τιµές (λόγω της 
διαπραγµατευτικής τους ισχύος) λιπά-
σµατα, το οποία στη συνέχεια θα διατί-

θενται σε αρκετά χα-
µηλότερες τιµές στους 
αγρότες, αν όχι σε ό-
λους, τουλάχιστον σε 
τοµείς µε υψηλές α-
παιτήσεις θρέψης και 
κεντρικό ρόλο στη δι-
ασφάλιση της επάρ-
κειας τροφίµων στο 
µπλοκ. Κάτι αντίστοι-
χο συνέβαινε και πα-
λαιότερα στην Ελλά-
δα µέσω της ΣΥΝΕΛ 
(Συνεταιριστική Εται-
ρεία Λιπασµάτων) υ-

πό την εποπτεία της Αγροτικής Τράπε-
ζας, όπως θα θυµούνται αρκετοί παρα-
γωγοί. Πέρα από το έκτακτο πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων που η Κοµισιόν 
θα αφήσει ανοιχτό και για το 2023, α-
ναφέρεται πως τα κράτη µέλη µπορούν 
να χρηµατοδοτήσουν τα µέτρα επιδό-
τησης της αγοράς λιπασµάτων και από 
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που 
χρεώνονται οι παραγωγοί ρεύµατος. 

Κατά τα λοιπά, το πλάνο της Κοµισιόν, 
εστιάζει ως επί το πλείστον στη µείωση 
της κατανάλωσης λιπασµάτων, όπως είχε 
γράψει πρόσφατα και η Agrenda, αφή-
νοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο για επα-
ναξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων 
µε στόχο την πριµοδότηση µέτρων που 
συµβάλουν στη µειωµένη χρήση προϊό-
ντων θρέψης ή που ενισχύουν την αξι-
οποίηση τεχνολογικών εργαλείων και 
νέας γενιάς προϊόντων θρέψης. 

Ενισχύσεις και
στη βιοµηχανία 
λιπασµάτων
Στις οδηγίες της Κοµισιόν υπάρχει 
ρητή αναφορά και στους παραγωγούς 
λιπασµάτων, για τους οποίους, εκτός 
από την προτεραιότητα στον εφοδιασµό 
µε το απαραίτητο φυσικό αέριο που 
απαιτεί η λειτουργία των µονάδων, 
καθίστανται πλέον δικαιούχοι κρατικών 
ενισχύσεων µε έως 150 εκατ. ευρώ. 
Μέσα από το Horizon Europe αναµένεται 
ότι θα χρηµατοδοτηθούν και νέα 
ερευνητικά εγχειρήµατα για την 
ανάπτυξη εξειδικευµένων και 
σύγχρονων προϊόντων θρέψεις. Περίπου 
180 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την 
Κοµισιόν µέσα στην επόµενη διετία σε 35 
ερευνητικούς φακέλους που σχετίζονται 
µε τα λιπάσµατα.  Επιπλέον η Κοµισιόν 
ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει µια νέα 
προσθήκη στα παρατηρητήρια τιµών της, 
το οποίο θα αφορά στις τιµές των 
λιπασµάτων, µε τη νέα πλατφόρµα να 
παρακολουθεί καθηµερινά τις εξελίξεις 
στην αγορά λιπασµάτων και τα δεδοµένα 
να διατίθενται ελεύθερα σε όλους, ενώ 
ανά τακτά διαστήµατα σχετικές εκθέσεις 
θα αναλύουν τα στοιχεία της αγοράς. 

Το πλάνο της Κοµισιόν, 
εστιάζει ως επί το πλείστον 
στη µείωση της κατανάλωσης 
λιπασµάτων, όπως έχει 
γράψει και η Agrenda.

Κάτι 
αντίστοιχο 
συνέβαινε 
και παλαι-
ότερα στην 
Ελλάδα 
µέσω της 
ΣΥΝΕΛ 
(Συνεται-
ριστική 
Εταιρεία 
Λιπασµά-
των). 

21-22, 35-36
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Τιμή παραγωγού 1,50 ευρώ το κιλό 
για το 200άρι μέγεθος και έως 2,10 
ευρώ για τα λίγα χοντρά κομμάτια 
(121-140) προβλέπει ο πρώτος δημο-
σιευμένος τιμοκατάλογος ελιάς Κα-
λαμών για τη φετινή εμπορική περί-
οδο, που έδωσε η λακωνική εταιρεία 
Sparta Gourmet στις αρχές του μήνα. 

Σύμφωνα με την τιμολόγηση της λα-
κωνικής εταιρείας, τα 161-180 κομμά-
τια πληρώνονται προς 1,70 ευρώ το κι-
λό, ενώ η βασική κατηγορία των 200 

κομματιών πιάνει 1,50 ευρώ το κιλό. 
Τα πιο ψιλά κομμάτια (π.χ. 261-290 

στο κιλό) αγοράζονται με 1,15 ευρώ 
το κιλό. Σημειώνεται ότι όλα τα μεγέ-
θη πάνω από 291 κομμάτια το κιλό πέ-
φτουν σε τιμές κάτω από το ψυχολο-
γικό όριο του 1 ευρώ. Η ίδια εταιρεία 
ανακοίνωσε επίσης πως αγοράζει ε-
λαιόλαδο από ελιές Καλαμών σε τιμή 
έως και 4,5 ευρώ το κιλό, αναλόγως 
την οξύτητα και τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά.       ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ 

Αρχή με 1,50 το 200άρι Καλαμών
 Σε έλλειψη τα χοντρά κομμάτια, που αναμένεται να πιάσουν καλή τιμή 
 Η Sparta Gourmet αγοράζει ελαιόλαδο από ελιές Καλαμών με 4,5 ευρώ
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Ε
πιβεβαιώνεται αυτό που λέγα-
με την προηγούμενη εβδομά-
δα στην εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου, ότι η αυξημένη προ-

σφορά που υπόβοσκε φαινόταν ότι θα έ-
φερνε μείωση των τιμών. Στην εξαγωγή 
ακούγονται χαμηλότερα νούμερα, χωρίς 
όμως να γίνονται πωλήσεις, ενώ στο εσω-
τερικό είναι πολύ ευκολότερο για τους μύ-
λους να αγοράσουν ποσότητες. 

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος τα 
πράγματα είναι σχεδόν «νεκρά».Ευτυχώς 
οι τιμές είναι ανοδικές λόγω του χρημα-
τιστηρίου και το δολάριο κρατιέται σχετι-
κά καλά. Οι πωλήσεις είναι λίγο πίσω, ό-
πως και οι φορτώσεις, κάτι το οποίο θα ε-
πηρεάσει σίγουρα τη ρευστότητα των εκ-
κοκκιστηρίων, τα οποία σύντομα θα χρει-
αστούν να προβούν σε πολλές πληρωμές 
συσπόρου. Διαπραγματεύσεις χωρίς όμως 
να κλείνονται δουλειές γίνονται γύρω α-
πό τα 96 σεντς ανά λίμπρα.

  Μεγάλη αύξηση των εκτάσεων της 
ΕΕ με καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων σε 
ποσοστό 14,6% σημειώθηκε την περίοδο 
2022-2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η Κομισιόν, η συνολική 
έκταση της καλλιέργειας έφτασε στα 122 
εκατ. στρέμματα. Μια αύξηση που οφείλε-
ται στις υψηλές τιμές παραγωγού στους 
ελαιούχους σπόρους, καθώς και στην ά-
δεια που έδωσε η Κομισιόν για καλλιέρ-
γεια σε γη υπό αγρανάπαυσης το 2022. 
Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στη σό-
για με 18,8% και στον ηλίανθο με 17,4%.

Κόπωση στο 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

13/10 20/10 26/10 03/11 10/11

481,90

468,08
465,16

469,94
463,77

Εξαγωγές
Αυξημένες 4% σε όγκο, στους 174 
χιλ. τόνους, οι εξαγωγές επιτραπέ-

ζιας ελιάς 2021-2022 

Άνοδος
Εδραίωση της τιμής για  

το 200άρι στο 1,60 ευρώ 
λόγω αυξημένου κόστους 

ζητούν οι παραγωγοί

Ελαιοποίηση 
Με 40 λεπτά το κιλό πληρώνονται 

τα κομμάτια που οδηγούνται  
προς ελαιοποίηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

500

422

362

313

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

308

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

290

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

301

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

520

425

361

306

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

515

425

359

294

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

06/10 13/10 20/10 26/10 03/11 10/11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

88,30

83,25 79,35 78,03 82,39

87,33

4,854,03

4,45

4,56 4,60 4,67

Τιμοκατάλογος 
Καλαμών 
(ευρώ το κιλό)

Για 121-140 κομμάτια 2,10 

Για 181-200 κομμάτια 1,50

Για 201-230 κομμάτια 1,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμοκατάλογος 
Καλαμών (ευρώ / κιλό)

121-140 κοµµάτια  2,10 

181-200 κοµµάτια  1,50

201-230 κοµµάτια  1,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έως 90% απώλειες 
στρεμμάτων φέτος 
για την ελαιοκράμβη

Στα 24 - 25 λεπτά 
τα συμβόλαια για το 
βυνοποιήσιμο κριθάρι

Κλειδώνουν τα 1,70 ευρώ 
για το πρόβειο γάλα 
Όλα τα διαπραγµατευτικά του χαρτιά 
για µια συµφωνία που θα ανεβάσει 
το πρόβειο γάλα στα 1,70 ευρώ το κιλό 
φαίνεται να εξαντλεί ο συνεταιρισµός 
Αγελαδοτρόφων - Προβατοτρόφων 
∆υτικής Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έναρξη 
με 1,50 ευρώ 
στο 200άρι 
η Καλαμών
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Με το σύσπορο βαµβάκι να ανα-
κάµπτει στην περιοχή των 75 λε-
πτών το κιλό έπειτα από ένα σερί 
ανοδικών συνεδριάσεων στο χρη-
µατιστήριο βάµβακος της Νέας Υ-
όρκης, αρκετοί είναι οι παραγω-
γοί που εξετάζουν πλέον σοβαρά 
το ενδεχόµενο φιξαρίσµατος των 
ποσοτήτων που έχουν παραδώσει. 

Η ανοδική πορεία της χρηµατι-
στηριακής τιµής ωστόσο, ανακόπη-

κε το απόγευµα της Τετάρτης 9 Νο-
εµβρίου, στον απόηχο της τελευταί-
ας έκθεσης προσφοράς και ζήτη-
σης του αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας (USDA), «το πόρισµα» της 
οποίας αξιολογείται ως κατά βάση 
πτωτικό από τους εµπλεκόµενους 
στην αγορά, ιδίως στην περίπτωση 
της παραγωγής των Ηνωµένων Πο-
λιτειών της Αµερικής. Λίγες στιγ-
µές µετά τη δηµοσίευση, ο δείκτης 
έγραφε απώλειες 1,5%. Αυτό γιατί 
στη χώρα η οποία αποτελεί και τον 
κυρίαρχο ρυθµιστή των ισορροπι-
ών σε παγκόσµιο επίπεδο, οι εκτι-
µήσεις του USDA θέλουν αυξηµέ-
νη παραγωγή έναντι των προηγού-
µενων εκθέσεων, περαιτέρω µείω-
ση της κατανάλωσης και κατ’ επέ-

κταση αύξηση των τελικών αποθε-
µάτων βάµβακος κατά 200.000 δέ-
µατα, τα οποία πλέον στα 3 εκατ. 
δέµατα, ανταποκρίνονται στο 20% 
της ετήσιας κατανάλωσης ίνας α-
πό τα κλωστήρια εντός των ΗΠΑ. 

Πιο απλά, αυτό σηµαίνει ότι σε 
µια ευαίσθητη όπως χαρακτηρίζε-
ται η σηµερινή αγορά, η έκθεση 
του USDA έδωσε για ακόµα έναν 
µήνα τις αφορµές που ανέµεναν 
οι πωλητές, για να ρίξουν εκ νέ-
ου τις τιµές. Σηµειώνεται πάντως 
ότι η αγορά στις πρώτες συνεδρι-
άσεις του Νοεµβρίου, ανέπτυξε έ-
να αξιόλογο ανοδικό µοµέντουµ 
και έπειτα από κέρδη άνω των 15 
σεντς ανά λίµπρα, η στιγµή της δι-
όρθωσης ήταν «χρωστούµενη» α-

πό το δείκτη. Το γεγονός ότι η διόρ-
θωση αυτή συµπίπτει µε µια πτωτική 
έκθεση από το USDA ίσως µεσοπρό-
θεσµα αποδειχθεί θετική εξέλιξη για 
την πορεία των τιµών, αν αναλογιστεί 
κανείς ότι ο άγραφος κανόνας της α-
γοράς θέλει τις αναλύσεις του USDA 
να επιδρούν το πολύ έως τρεις συνε-
δριάσεις στην ψυχολογία της αγοράς. 

Η εξέλιξη των τιµών πάντως τις επό-
µενες ηµέρες θα έχει καθοριστική ση-
µασία για τα δεδοµένα της εµπορικής 
χρονιάς στην ελληνική αγορά, αφού 
µέχρι τις 15, το πολύ 31 ∆εκεµβρίου, 
οι αγρότες θα υποχρεωθούν να φιξά-
ρουν την τιµή για την παραγωγή τους. 

Οι περισσότεροι αναµένουν µια µε 
δυο «πράσινες» συνεδριάσεις που θα 
ανέβαζαν την τιµή του σύσπορου λί-
γο πάνω από τα 75 µε 76 λεπτά το κι-
λό, προκειµένου να κλείσουν την τι-
µή για τα βαµβάκια τους πριν εκπνεύ-
σουν και τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
2022 (λήγουν στις 23 Νοεµβρίου), 
µιας και η τεχνική εικόνα ευνοεί τις 

Η ώρα των πωλήσεων
με το σύσπορο στα 75 λεπτά
Η τεχνική εικόνα ευνοεί κλεισίματα τιμών πριν εκπνεύσουν τα συμβόλαια Δεκεμβρίου ‘22

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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τιµές στα συγκεκριµένα συµβόλαια έ-
ναντι εκείνων του Μαρτίου του 2023. 

Κλείνει η ψαλίδα παραγωγής - 
κατανάλωσης

Επιστρέφοντας στην έκθεση, σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, η εικόνα που αποτυ-
πώνουν οι αναλυτές του USDA, ερµη-
νεύεται ως υποτονική, αν και εδώ τα δε-
δοµένα δεν εµφανίζουν ιδιαίτερες α-
ποκλίσεις από την προηγούµενη έκθε-
ση Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, υπάρχει 
µείωση της κατανάλωσης κατά 600.000 
δέµατα, η οποία περιορίζεται στα 114,5 
εκατ. δέµατα. Την ίδια στιγµή, υποχω-
ρεί κατά 1,6 εκατ. δέµατα η παγκόσµια 
παραγωγή (700.000 δέµατα λιγότερα 
σε Πακιστάν και 600.000 δέµατα λιγό-
τερα σε Αυστραλία), µε την παγκόσµια 
παραγωγή στα 116,42 δέµατα. Στα θε-
τικά, το γεγονός ότι η ψαλίδα παραγω-
γής και κατανάλωσης µικραίνει µε τη 
διαφορά στα 1,48 εκατ. δέµατα πλεό-
νασµα παραγωγής έναντι των 2,45 ε-
κατ. δεµάτων στην έκθεση Οκτωβρίου. 

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιµές των σιτηρών και του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης 
και της Αµερικής τα προηγούµενα 24ωρα, όσο 
ταυτόχρονα σηµαντικό κοµµάτι της ζήτησης, ιδί-
ως στο µαλακό σιτάρι, εξυπηρετήθηκε από τις πιο 
ανταγωνιστικές τιµές της Μαύρης Θάλασσας. Η 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης του USDA, ήρθε 
να υπερτονίσει την κόπωση στις παγκόσµιες αγο-
ρές, µε τους µεγαλύτερους εισαγωγείς σε παγκό-
σµια κλίµακα, να αναφέρουν µικρότερη ζήτηση 
σε καλαµπόκι και µαλακό σίτο. Σε γενικές γραµ-
µές πάντως, τα δεδοµένα της έκθεσης USDA δεν 
είναι και τόσο συνταρακτικά, µε τις αποκλίσεις 
συγκριτικά µε την προηγούµενη να είναι µικρές. 

Από την άλλη, η εκτίµηση των εµπλεκοµένων 
στις ευρωπαϊκές εµπορικές πιάτσες δηµητρια-
κών, ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο η εξαγωγή 
των ουκρανικών σιτηρών θα συνεχιστεί και µε-
τά τη λήξη της υφιστάµενης συµφωνίας, επιτρέ-
πει µια ήπια αποκλιµάκωση των τιµών, οι οποί-
ες κινήθηκαν «πλαγιοπτωτικά» καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της περασµένης εβδοµάδας. Απώλειες έ-
γραψε και η τιµή σκληρού σίτου στο χρηµατιστή-
ριο της Φότζια, µε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες 
να υποχωρούν κατά 5 ευρώ ο τόνος. 

Συγκεκριµένα, για τα ποιοτικά σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύε-
ται πλέον στα 5010- 515 ευρώ ο τόνος, ενώ για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 500-503 ευρώ ο τόνος.

∆έκα ευρώ κάτω το σκληρό σιτάρι στη Γαλλία 
Αντίστοιχα, δέκα ευρώ κάτω από τα πρόσφα-

τα υψηλά διαπραγµατεύεται η τιµή σκληρού σί-
του και στη Γαλλία, όπου η φυσική αγορά κινεί-
ται στη βάση των 465 ευρώ ο τόνος, έπειτα και 
από τη διόρθωση που έγραψαν οι τιµές εξαγω-
γής στα καναδέζικα σκληρά σιτάρια. 

Μεγαλύτερη ήταν η διόρθωση στο κριθάρι, ό-
που από τα 308 µε 311 ευρώ ο τόνος την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα, πλέον η τιµή του βουτάει 

κάτω από τα 300 ευρώ, στα 294 ευρώ ο τόνος. 
Κατά 10 ευρώ ο τόνος υποχωρούν και οι τιµές 

FOB σε Γαλλία και Γερµανία για το καλαµπόκι, 
το οποίο βρίσκεται πλέον στα 331 και 323 ευρώ 
ο τόνος αντίστοιχα, ενώ στα κόκκινα διατηρήθη-
κε και η τιµή για τα συµβόλαια µελλοντικής εκ-
πλήρωσης καλαµποκιού στο ευρωπαϊκό χρηµα-
τιστήριο αγροτικών εµπορευµάτων. 

Ο Μάρτιος του 2023 διαµορφώνεται στα 323 
ευρώ ο τόνος, όταν την προηγούµενη εβδοµάδα 
η τιµή δοκίµασε επίµονα τη διάσπαση της αντί-
στασης των 350 ευρώ. Στα 300 ευρώ βρίσκονται 
τα συµβόλαια Νοεµβρίου 2023, τα οποία κατέ-
γραψαν και τις µεγαλύτερες απώλειες, σε µια ε-
ξέλιξη που µαρτυρά την πεποίθηση της αγοράς 
για µια σταδιακή ρύθµιση της αγοράς. Βέβαια, οι 
αναταράξεις στην αγορά δηµητριακών ήταν τό-
σο έντονες την τελευταία διετεία, που τα νέα δε-
δοµένα που διαµορφώνονται είναι φτιαγµένα α-
πό… γυαλί και οποιαδήποτε µικρή ανατροπή θα 
µπορούσε να δει τους δείκτες τιµών να κινούνται 
µε ορµή προς πάσα κατεύθυνση. 

Απώλειες σχεδόν 25 ευρώ 
µέσα σε µία εβδοµάδα για το µαλακό σιτάρι

Σε πτωτικό κανάλι βρίσκονται και οι τιµές για 
το µαλακό σιτάρι, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
2022 στο ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο αγροτικών 
εµπορευµάτων να έχουν απωλέσει κοντά στα 25 
ευρώ ο τόνος συγκριτικά µε την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Και εδώ κυριαρχεί το στοιχείο της έ-
ντονης µεταβλητότητας, αφού µόλις πριν από 
µερικές ηµέρες η αγορά δοκίµαζε τα 355 ευρώ 
για να υποχωρήσει τώρα στα 328 ευρώ, µε την 
παλινδροµική αυτή κίνηση να αποδίδεται στο 
πισωγύρισµα της Μόσχας αναφορικά µε τα σι-
τηρά της Μαύρης Θάλασσας. Πάντως, η ευρω-
παϊκή παραγωγή είναι ελλειµµατική συγκριτι-
κά µε τα δεδοµένα της περσινής σοδειάς, οπό-
τε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια διόρθωσης, 
κάτι που αποτυπώνεται και στα 312 ευρώ ο τό-
νος, τιµή µε την οποία διαπραγµατεύεται η πα-
ραγωγή του 2023 (συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2023).

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ USDA ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΟ

Κόπωση στα δημητριακά, χάνει έδαφος 
το καλαμπόκι, μικρές απώλειες στη Φότζια 

Αποκλιµάκωση
Η εκτίµηση ότι η εξαγωγή 
των ουκρανικών σιτηρών 

θα συνεχιστεί και µετά 
τη λήξη της συµφωνίας, 

επιτρέπει µια ήπια 
αποκλιµάκωση των τιµών

Κριθάρι
Μεγάλη η διόρθωση στο 
κριθάρι, όπου από τα 308 
µε 311 ευρώ ο τόνος την 
προηγούµενη εβδοµάδα, 
πλέον η τιµή του βουτάει 
κάτω από τα 300 ευρώ, 
στα 294 ευρώ ο τόνος 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

116,42 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

114,5 

1,5 %
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ν. ΥΟΡΚΗΣ



Προληπτικά 
οι ψεκασμοί 
Επταήμερες επεμβάσεις κατά του 
περονόσπορου σε πατατοφυτείες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τις φθινοπωρινές πατατοφυ-
τείες να βρίσκονται σε στάδιο 
ευπαθές στις προσβολές από 
τον Phytophthora infestans, 
ο βροχερός καιρός των τελευ-
ταίων ηµερών σε συνδυασµό 
µε την βαθµιαία πτώση των 
θερµοκρασιών συντελούν στη 
δηµιουργία ευνοϊκών συνθη-
κών για προσβολές και ανά-
πτυξη του περονόσπορου. Η 
ονοµασία του ωοµύκητα P. 
infestans προέρχεται από τις 
ελληνικές λέξεις «φυτό» και 
«φθορά», καθώς και από τη 
λατινική λέξη «infestans» που 
σηµαίνει «Καταστρεπτικό», ε-
νώ όλες µαζί (καταστρεπτική 
φθορά του φυτού) υποδηλώ-
νουν το µέγεθος της καταστρο-
φής που προκαλείται στα πα-
τατόφυτα από το συγκεκριµέ-

νο µύκητα. Σύµφωνα µε παρα-
τηρήσεις γεωπόνων, οι θερµο-
κρασίες ηµέρας που επικρα-
τούν αυτές τις µέρες,  µεταξύ 
18 και 24 βαθµών, δηµιουρ-
γούν βέλτιστες ανάπτυξης του 
παθογόνου. Περαιτέρω, το γε-
γονός των πληµµυρισµένων 
εδαφών λόγω βροχερού και-
ρού αναµένεται να συνεισφέ-
ρει στις επιδηµικές συνθήκες. 
Ας σηµειωθεί πως περονό-
σπορος µπορεί να προκαλέ-
σει εκτεταµένες ζηµιές στην 

καλλιέργεια της πατάτας, τό-
σο την περίοδο της άνοιξης/
φθινοπώρου όσο και σε πε-
ριπτώσεις ήπιου χειµώνα ό-
πως φέτος. Τυχόν προσβολή 
από τον καταστροφικό µύκη-
τα µπορεί να οδηγήσει σε σο-
βαρή µείωση έως και ολική α-
πώλεια της παραγωγής, υπο-
βάθµιση της ποιότητας των ε-
ναποµενόντων κονδύλων ε-
νώ µπορεί να δυσκολέψει και 
τη συντήρησή τους κατά την 
αποθήκευση.

H προσβολή του περονό-
σπορου ξεκινά συνήθως από 
τα κατώτερα φύλλα του φυτού 
της πατάτας, όπου εµφανίζο-
νται κιτρινωπές κηλίδες ακα-
νόνιστου σχήµατος. Στη συ-
νέχεια, η περιοχή της κηλί-
δας του περονόσπορου γίνεται 
καστανή και ξηραίνεται. Όταν 
παρουσιάζονται υγρές συνθή-
κες, στην κάτω επιφάνεια των 

φύλλων διακρίνεται το λευκό 
χνούδι του µύκητα του περο-
νόσπορου. Οι κόνδυλοι της 
πατάτας προσβάλλονται επί-
σης από τον περονόσπορο πα-
ρουσιάζοντας εξωτερικά εκτε-
ταµένες, ακανόνιστες, σκού-
ρες κηλίδες και καθίστανται 
ουσιαστικά µη εµπορεύσιµοι.

Γεωπόνοι συνιστούν οι φυ-
τείες που βρίσκονται σε ευαί-
σθητο στάδιο προσβολής από 
την ασθένεια να προστατεύο-
νται µε κατάλληλες 7ήµερες 
επεµβάσεις, ζητώντας να λη-
φθεί υπόψη η ανάγκη κάλυ-
ψης και του νέου φυλλώµα-
τος. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
η προστασία για τον περονό-
σπορο πρέπει να είναι κυρίως 
προληπτική. Επίσης, θα πρέ-
πει να αποφεύγεται η επανα-
λαµβανόµενη χρήση ενός ή πε-
ρισσοτέρων µυκητοκτόνων της 
ίδιας χηµικής οµάδας.  

Με την αύξηση της υγρασίας ανθράκωση στις καρυδιές
Ως η πιο καταστροφική ασθένεια της καρυδιάς ορίζεται η ανθράκωση, η οποία 
προκαλείται από την παρουσία του παθογόνου µύκητα Gnomonia leptostyla. 
Στους καρυδεώνες ο µύκητας προσβάλλει φύλλα, καρπούς, αλλά και τους 
ετήσιους βλαστούς. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών προκαλεί έντονη 
φυλλόπτωση, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των δέντρων
 και τη φτωχή καρποφορία και κατά την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. 

Ο µύκητας διαχειµάζει στα προσβεβληµένα όργανα που πέφτουν στο έδαφος, µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου να προειδοποιούν 
για τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του πρωτογενούς µολύσµατος την επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο, συστήνοντας στους καλλιεργητές τα εξής: Σωστό κλάδεµα 
ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισµός των δέντρων, ψεκασµός µε κατάλληλο 
χαλκούχο σκεύασµα σε περίπτωση µεγάλης προσβολής και αποµάκρυνση/κάψιµο 
των ξερών, πεσµένων στο έδαφος φύλλων. Σηµειωτέον η σταδιακή  πτώση της 
θερµοκρασίας και η υγρασία της εποχής αποτελούν τις πλέον κατάλληλες συνθήκες 
εξάπλωσης του µύκητα, µε τις προσβολές να διαδίδονται από δέντρο σε δέντρο ταχύτατα. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ήπιος χειµώνας
Σε περιπτώσεις ήπιου 

χειµώνα όπως φέτος, οι 
µυκητιάσεις δηµιουργούν 
περισσότερα προβλήµατα 

στα κηπευτικά

Ακάρεα στην υπαίθρια
ντοµάτα 
Συνεχίζονται οι προσβολές από 
το άκουλους (Αculops lycopercici) µε 
µεγάλους πληθυσµούς στις καλλιέργειες 
υπαίθριας ντοµάτας στους νοµούς 
Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας σύµφωνα 
µε τις παρατηρήσεις γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Συµπτώµατα της ασθένειας 
αποτελούν η ύπαρξη κιτρινισµένων 
φύλλων και στελεχών, τα οποία στην 
πορεία καφετιάζουν. Σε πολύ σοβαρές 
περιπτώσεις η επιδερµίδα των καρπών 
γίνεται σκληρή και καστανοκόκκινη και 
τα φυτά ξεραίνονται. Όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι από το Βόλο, συστήνεται 
ψεκασµός µόνο µετά τη διαπίστωση 
της προσβολής, µε εγκεκριµένα και 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. Να σηµειωθεί ότι 
απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από 
τους παραγωγούς, καθώς οι προσβολές 
από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνονται 
µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Flipper EW
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8EC, 
Zoro 1.8 EW
*Syngenta: Clavitus 13 SL, Vertimec 
1.8 EC

Βακτηρίωση στο κουνουπίδι 
Το βακτήριο Xanthomonas campestris
αποτελεί την αιτία της ασθένειας της 
βακτηρίωσης, η οποία µεταφέρεται µε 
το σπόρο και ξηραίνει ολόκληρο το 
φυτάριο του κουνουπιδιού µετά τη 
φύτευση. Σε µεγαλύτερης ηλικίας φυτά, 
το µόλυσµα εισέρχεται στο αγγειακό 
σύστηµα, δηµιουργώντας χαρακτηριστικές 
κίτρινες περιοχές στα φύλλα σχήµατος V, 
που ξεκινούν από την περιφέρεια και 
επεκτείνονται προς το εσωτερικό του 
φύλλου. Η προσβολή ευνοείται από τα 
εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία, 
ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται κατά 
τη σπορά, µε τη χρήση απολυµασµένων 
και ανθεκτικών σπόρων. Η εγκατάσταση 
της καλλιέργειας πρέπει να γίνεται µόνο 
σε περιοχές που υπάρχει ικανοποιητική 
στράγγιση του εδάφους και µόνο 
σε περιπτώσεις έντονων προσβολών 
γεωπόνοι συνιστούν  ψεκασµό µε 
κατάλληλο χαλκούχο σκεύασµα.

*Στο προηγούµενο φύλλο της Agrenda 
δηµοσιεύτηκαν λανθασµένα ως εγκεκριµένα 
ενάντια στον περονόσπορο της πατάτας, 
τα σκευάσµατα Chorus 50 WG και Score 
25 EC της Syngenta. ∆ιευκρινίζεται 
πως τα ορθά και εγκεκριµένα σκευάσµατα 
είναι τα Revus Top SC,  Carial Flex 25/15 
WG και το Revus 250 SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πλεονεκτήµατα
Τα πλεονεκτήµατα 

των χαλκούχων είναι 
η µεγάλη προσκολλη-
τικότητα στα φύλλα, 
η µεγάλη περίοδος 

δράσης (εκτός και αν 
ακολουθήσει βροχό-
πτωση) και το µικρό 

σχετικά κόστος

Χαλκούχα μετά το κλάδεμα 
για απολύμανση των πληγών
Στο λήθαργο το ετήσιο κλάδεμα καρποφορίας στα φυλλοβόλα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Καθώς ο χειµώνας πλησιάζει και πολ-
λά καρποφόρα αρχίζουν να αποβάλ-
λουν το φύλλωµά τους, έρχεται αντί-
στοιχα και η ώρα για τη διενέργεια του 
ετήσιου κλαδέµατος καρποφορίας. Φυλ-
λοβόλα καρποφόρα δέντρα όπως η α-
χλαδιά, η καρυδιά, η ροδιά, η µηλιά, η 
βερικοκιά, η ροδακινιά, η δαµασκηνιά, 
η καστανιά και η αµυγδαλιά ρίχνουν τα 
φύλλα τους την εποχή του φθινοπώρου 
ενώ την περίοδο του χειµώνα βρίσκο-
νται σε λήθαργο. Κατά τη διάρκειά του, 
δεν αναπτύσσεται νέα βλάστηση καθώς 
δεν κυκλοφορούν χυµοί µέσα στο εσω-
τερικό των δέντρων. Αυτή η περίοδος, 
µέσα στο χειµώνα, είναι η κατάλληλη 
εποχή για το κλάδεµα των φυλλοβό-
λων δέντρων. Σηµειώνεται πως αν τα 
δέντρα κλαδευτούν µέσα στην άνοιξη, 
είναι πιθανό να παρατηρηθούν φαινό-

µενα πτώσης ανθών και καρπών κα-
θώς και γενική εξάντληση του δέντρου.

Μπορεί ο κατάλληλος χρόνος και τρό-
πος στο κλάδεµα καρποφορίας να δια-
φοροποιείται ανάλογα το είδος του δέ-
ντρου, ωστόσο η ανάγκη για απολύµαν-
ση των µικρών και των µεγάλων πλη-
γών είναι διαχρονική, µε στόχο να δια-
σφαλιστεί η προστασία του παραγωγι-
κού δυναµικού των δέντρων ασθένειες. 

Ευρύ φάσµα δράσης
Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής µε 

χαλκούχα σκευάσµατα στον τοµέα της 
φυτοπροστασίας είναι η µεγάλη προ-
σκολλητικότητα του στα φύλλα, η µε-
γάλη περίοδος δράσης του (εκτός και 
αν ακολουθήσει βροχόπτωση) και το 
µικρό τους σχετικό κόστος.

Γεωπόνοι αναφέρουν ότι τα χαλκού-
χα σκευάσµατα εκτός από µυκητοκτό-
νο δράση έχουν και σηµαντική βακτη-
ριοκτόνο δράση. Χρησιµοποιούνται συ-

χνά για την αντιµετώπιση και προστα-
σία από βακτήρια όπως το βακτηριακό 
κάψιµο της αχλαδιάς και το βακτηριακό 
έλκος των πυρηνοκάρπων. Στην περί-
πτωση των πυρηνόκαρπων συστήνονται 
προληπτικές εφαρµογές για εξώασκο, 
κορύνεο, βακτηριακό έλκος και φώµο-
ψη, στα εσπεριδοειδή κατά τις κοµµίω-
σης και στην ελιά κατά της καρκίνωσης.

Προσεκτικοί ψεκασµοί µετά τον παγετό
Σε περιπτώσεις έντονης κακοκαιρίας 

το χειµώνα είναι συχνά επιβεβληµένος 

ένας ψεκασµός µε χαλκό µετά το πέρας 
των ακραίων καιρικών φαινοµένων. Ο 
παγετός και οι ισχυρές ριπές ανέµου 
προκαλούν µικροεκδορές και εν γένει 
πληγές στα δέντρα (ελιές, εσπεριδοει-
δή), οι οποίες αποτελούν συνήθως την 
πηγή εισόδου ασθενειών ξύλου στο δέ-
ντρο. Ειδικά σε περιοχές µε ιστορικό εµ-
φάνισης ίσκας/φυµατίωσης, οι καλλι-
εργητές καλό θα ήταν να προχωρούν 
σε προσεκτικούς ψεκασµούς µε χαλ-
κούχα για την προστασία των πληγών 
από παθογόνα βακτήρια.

Ο κατάλληλος χρόνος και τρόπος στο κλάδεµα καρποφορίας 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να λάβουν το πριµ πρώτης εγκατάστασης σε 
συνδυασµό µε εγγυηµένο χαµηλότοκο δά-
νειο αποκτώντας ρευστότητα ύψους 100.000 
ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι 
Νέοι Αγρότες της προκήρυξης του 2023 (νέα 
ΚΑΠ), σύµφωνα µε το τελικό στρατηγικό σχέ-
διο που έχει καταθέσει η χώρα µας. Οι αρχές 
υπολογίζουν να εντάξουν στο Μέτρο 6.400 
δικαιούχους. Πιο συγκεκριµένα, στο θεσµι-
κό πλαίσιο που δηµοσιεύεται στο στρατηγι-
κό σχέδιο, προβλέπεται πριµ πρώτης εγκα-
τάστασης όπως δίνεται έως σήµερα, ποσού 
30.000-42.500 ευρώ. 

Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπο-
ρεί να επιλέξει να λάβει στήριξη «µε χρηµα-
τοδοτικό εργαλείο». Σε µία ενιαία πράξη, θα 
εγκρίνεται και η καταβολή του κατ’ αποκο-
πή ποσού (30.000-42.500 ευρώ) και η κατα-
βολή δανείου το οποίο σε συνδυασµό µε το 
πριµ θα µπορούν να φτάνουν τα 100.000 ευ-
ρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο στρατη-
γικό σχέδιο «στην περίπτωση ενίσχυσης που 
παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, 
που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρε-
πτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο 
που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού ερ-
γαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για 
επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού 
αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγο-
ράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπο-
ρεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύ-
ψους του δανείου».

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των αρ-
χών η προκήρυξη θα βγει το 2023, και κατά 
πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο και σε κάθε 
περίπτωση µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά α-
πό µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή 
στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτρο-
φών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρό-
γραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 
ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζε-
ται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρό-
βατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 ε-
πιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 
11 στρέµµατα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σι-
τάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους 
πίνακες που όπως υποστηρίζουν οι αρχές θα 
ανακοινωθούν σύντοµα, θα επικαιροποιη-
θούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις.

Αναλυτικά στο στρατηγικό σχέδιο αναφέ-
ρονται τα εξής:

Επιλέξιµος τύπος στήριξης 
Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’ α-

ποκοπή ποσού επιχορήγησης ή χρηµατοδο-
τικού εργαλείου. Η στήριξη µε το κατ’ απο-
κοπή ποσό επιχορήγησης παρέχεται για την 
πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν 
υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηµα-
τικού σχεδίου µε την καταβολή της τελευταί-
ας δόσης να σχετίζεται µε την ορθή υλοποί-
ηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την ε-
πίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσε-
ων. Η στήριξη µε χρηµατοδοτικό εργαλείο θα 
έχει τη µορφή παροχής εγγύησης για κατα-
βολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού τα ο-
ποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δυο 
µαζί. Οι δύο µορφές στήριξης θα συνδυάζο-
νται σε µία ενιαία πράξη.

Εύρος στήριξης 
σε επίπεδο δικαιούχου

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορ-
φή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή 
χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζε-
ται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυ-
ση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη 
επιστρεπτέα ενίσχυση (κατ’ αποκοπή ποσό), 
αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπά-
νες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων πο-
σοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής: 
Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά 
δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Ειδι-
κότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 
30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτι-
κή – µικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το πο-

σό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 
ευρώ µε βάση τα εξής:

 Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιο-
χή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµε-
ταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή 
µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πλη-
θυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περι-
φερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνό-
τητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τε-
τραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογρα-
φή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυ-
τών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός 
αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

 Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική πα-
ραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κα-
τάσταση) της εκµετάλλευσης.

Στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται 
µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συν-
δυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενί-
σχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που πα-
ρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύ-
σεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέ-
κτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. 
Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρ-
χεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δα-
νείου. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορη-
γεί στήριξη η οποία θα περιλαµβάνει σε µία 
ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενί-
σχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγ-
γύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό 
ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ απο-
κοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύνα-

Πριμ και χαμηλότοκο δάνειο   
έως 100.000 ευρώ για Νέους του 2023
Σε ενιαία πράξη η διπλή ενίσχυση στο πρόγραμμα της νέας ΚΑΠ, με το δάνειο να αφιερώνεται στο 100% για αγορά γης

Αγορά γης
Το δάνειο που παρέχεται µέσω 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µόνο για επενδύσεις στην 
εκµετάλλευση του τελικού 
αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης 
της αγοράς γης.

Στόχοι
Η στήριξη µε το κατ’ αποκοπή 
ποσό επιχορήγησης παρέχεται 
για την πρώτη εγκατάσταση
νέων γεωργών κατόπιν έγκρισης 
επιχειρηµατικού σχεδίου µε 
την καταβολή της τελευταίας 
δόσης να σχετίζεται µε επίτευξη 
των στόχων και δεσµεύσεων.  

Εργαλείο
Το χρηµατοδοτικό εργαλείο 
θα είναι διαθέσιµο καθ’ όλη 
την περίοδο κατά την οποία 
θα επιτρέπεται η διενέργεια 
συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου.
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µου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης
χρηµατοδοτικού εργαλείου
ισχύουν τα ακόλουθα: 

Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέ-
σιµο είτε µετά την προσαρµογή των υπαρχου-
σών συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχει-
ρησιακών) και την ενδεχόµενη υπογραφή συµ-
φωνιών µε επιπλέον Ενδιάµεσους Χρηµατοπι-
στωτικούς Οργανισµούς, είτε µε την υπογρα-
φή νέων συµφωνιών (χρηµατοδότησης και ε-
πιχειρησιακών) µε ∆ιαχειριστή για το Ταµείο 
και Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργα-
νισµούς. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα εί-
ναι διαθέσιµο καθ’ όλη την περίοδο κατά την 
οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλα-
γών στο χαρτοφυλάκιο του χρηµατοδοτικού 
εργαλείου, η οποία θα καθορισθεί στην συµ-
φωνία χρηµατοδότησης. Κατά την εφαρµογή 
της εν λόγω µορφής στήριξης δεν εφαρµόζο-
νται κριτήρια βαθµολόγησης.

Περίοδος προκηρύξεων
Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγι-

κού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προ-
κηρύξεων το 2023 και το 2025 ενώ στην πα-
ρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της 
δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωρ-
γών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για 
την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωρ-
γών είναι η επιστροφή του ΕΦΚστο πετρέλαιο.

Νέοι πίνακες
δικαιούχων
για α’ δόση
Στο πρόγραµµα των Νέων 
Αγροτών 2022, σε αναµονή 
πληρωµής της α’ δόσης 
βρίσκονται ακόµη 3.400 
υποψήφιοι που διεκδικούν 
το ποσό των 89 εκατ. ευρώ. 
Σύµφωνα µε τις διαχειριστικές 
αρχές οι πληρωµές αυτές 
θα έχουν ολοκληρωθεί έως και 
τις 18 Νοεµβρίου. Προς το παρόν 
επικαιροποιηµένο πίνακα 
δικαιούχων έχουν εκδώσει 
οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, 
∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 
Μάλιστα στη ∆υτική Μακεδονία 
έχει εγκριθεί και η διάθεση 
πίστωσης. Συνολικά µέχρι 
στιγµής έχουν πληρωθεί 10.561 
δικαιούχοι και αναµένεται να 
πληρωθούν ακόµη 2.057 εν 
δυνάµει δικαιούχοι. Σύµφωνα µε 
το ΥΠΑΑΤ τα χρήµατα φτάνουν 
για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 
εκατ. ευρώ) ως εκ τούτου, θέση 
στο πρόγραµµα θα έχουν ακόµη 
1.400 περίπου υποψήφιοι 
από τη δεξαµενή των 3.179 
επιλαχόντων και των 1.562 
απορριπτόµενων (σε περίπτωση 
που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). 
Προφανώς η ένταξη των 
επιλαχόντων θα γίνεται µε βάση 
την υψηλότερη µοριοδότηση. 

Έως 4 έτη
Ο δικαιούχος πρέπει 

να εκτελέσει µε 
επιτυχία επιχειρηµα-

τικό σχέδιο ανάπτυξης 
της γεωργικής του 
εκµετάλλευσης µε 
διάρκεια έως 4 έτη

Καθεστώς ΦΠΑ
Το φυσικό πρόσωπο 
πρέπει να υπαχθεί 

εντός συγκεκριµένου 
χρονικού διαστήµατος 

στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ και 

να παραµείνει σε αυτό

Πιστοποιηµένος
Κατά την υλοποίηση 
του επιχειρησιακού 

σχεδίου ο νέος 
πρέπει να λαµβάνει 

συµβουλές από 
πιστοποιηµένο πάροχο 

συµβουλών

Υποχρέωση σύμβασης με 
πιστοποιημένο σύμβουλο 
∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι τα 
φυσικά πρόσωπα έως και 40 ετών, τα οποία 
έχουν προχωρήσει στην πρώτη εγκατάστα-
ση έως και 24 µήνες πριν την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης.Η πρώτη ε-
γκατάσταση συνδέεται, για τα φυσικά πρό-
σωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑ-
ΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον α-
γροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, 
την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης 
από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την 
εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατό-
χου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Επιχειρηµατικό σχέδιο και δεσµεύσεις
Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και 

να εκτελέσει µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέ-
διο ανάπτυξης της γεωργικής του εκµετάλ-
λευσης µε διάρκεια έως 4 έτη από την ηµε-
ροµηνία ένταξης. Ο στόχος, ανάλογα µε την 
µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλ-
λευσης, αφορά την αύξηση της συνολικής 
παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής 
εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής α-
πόδοσης) µε ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την 
αύξηση τουλάχιστον κατά 20% της παραγω-
γικής δυναµικότητας (εκφρασµένης ως τυ-
πική απόδοση) σε σχέση µε την αρχική κα-
τάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στή-
ριξης και µε επίτευξη τουλάχιστον ενός ελά-
χιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ο-

λοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου σε 
όρους τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλο-
γα µε την έδρα της εκµετάλλευσης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των: 
 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία 

του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην 
ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. 
 14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία 

του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε 
νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοί-
κων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. 
 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία 

του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε 
νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι:
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό 

πρόσωπο πρέπει να υπαχθεί εντός συγκε-
κριµένου χρονικού διαστήµατος από την η-
µεροµηνία της απόφασης ένταξης στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνει 
σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό 
θεσµικό πλαίσιο. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, πρέπει να 
υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επι-
χειρησιακού σχεδίου το φυσικό πρόσωπο 
πρέπει να λαµβάνει ο νέος γεωργός συµ-
βουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωρ-
γικών συµβουλών, χωρίς να είναι απαραί-
τητο για την πληρωµή της β’ δόσης της προ-
κήρυξης του 2021.

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩΒΑΣΙΚΟ
ΠΟΣΟ

30.000
ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

70.000
2.500 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ∆ΑΝΕΙΟ

ΓΙΑ 100%
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΕΥΡΩ10.000  

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ



Ζυμώσεις για βαθμολογία, εύλογο κόστος

Με μόρια και επιλαχόντες 
Νέοι Αγρότες του 2021 
στα Σχέδια Βελτίωσης 

 Δεν χάνουν την προτεραιότητα στο πρόγραμμα όσοι κρίθηκαν 
επιλαχόντες στους Νέους Αγρότες. Για 4.000 θέσεις θα ανοίξει 
η προκήρυξη των Σχεδίων, «άπιαστο όνειρο» ο Αναπτυξιακός   

 Πιέζουν οι διαχειριστικές για ολοκλήρωση των παλιών 
επενδύσεων με αιτήματα ολοκλήρωσης έως τις 30 Νοεμβρίου 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον Αναπτυξιακό Νόµο να γίνε-
ται αντιληπτό πως καθίσταται απα-
γορευτικός για την πλειονότητα των 
ατοµικών επιχειρήσεων και των εκ-
µεταλλεύσεων µε ανάγκες εκµηχά-
νισης, πλέον το ενδιαφέρον στρέ-
φεται στα νέα Σχέδια Βελτίωσης. 
Το περιορισµένο µπάτζετ των 230 
εκατ. ευρώ πάντως αναµένεται να 
δηµιουργήσει συνωστισµό για την 
ένταξη σε ένα Μέτρο που θα χωρέ-
σει γύρω στους 4.000 δικαιούχους 
µε κάθε πόντο στη µοριοδότηση να 
είναι πολύτιµος. Αξίζει να σηµειω-
θεί εδώ πως τα µόρια για τους Νέ-
ους Αγρότες αναµένεται να τα λά-
βουν και οι επιλαχόντες του προ-
γράµµατος. Πάντως φαίνεται πως 
ακόµη συνεχίζονται οι «ζυµώσεις» 
σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο το 
οποίο ο ίδιος ο προϊστάµενος της 
Μονάδας Επενδύσεων, έχει χαρα-
κτηρίσει ως «έτοιµο», καθώς η προ-
δηµοσίευση δεν έχει δηµοσιοποιη-
θεί. Εύλογο κόστος (ανά ίππο τρα-
κτέρ), πίνακας µοριοδότησης και 
µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογι-
σµός ανά φάκελο φαίνεται να είναι 
τα σηµεία που έχει στραφεί η προ-
σοχή, ώστε να µην ξεφύγει ο προ-
ϋπολογισµός των αιτήσεων και υ-
πάρξουν οι γνωστές αντιδράσεις ε-
φόσον δηµιουργηθεί µεγάλη δεξα-
µενή επιλαχόντων. 

Κάλεσµα για ολοκλήρωση 
των παλιών Σχεδίων Βελτίωσης

Εν τω µεταξύ, να κλείσουν τυχόν 
εκκρεµότητες και να κηρύξουν τις 
επενδύσεις τους ως «ολοκληρωµέ-
νες» εφόσον ήδη έχουν καταβάλει 
δαπάνες που αντιστοιχούν τουλά-
χιστον στο 20% του φακέλου τους, 
καλούν τους παλαιούς δικαιούχους 

Η δέσµευση περί αποδείξης τζίρου 
στο 50%-60% της Τυπικής Απόδο-
σης των Νέων Αγροτών, συνεχίζει 
να προβληµατίζει µελετητές και δι-
καιούχους.  Προφανώς, όπως λένε 
οι πραγµατικές αποδόσεις των καλ-
λιεργειών και η τιµή τους, διαφέ-
ρουν από αυτούς, όχι µόνο από πε-
ριοχή σε περιοχή αλλά το σηµαντι-
κότερο, από χρονιά σε χρονιά. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγµα που 
παρουσίασε ο ιδιοκτήτης και διαχει-
ριστής της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γιάννης Βα-
ΐδης σε σχετική ηµερίδα στα πλαί-
σια της έκθεσης Agrotica. «Ας υπο-
θέσουµε ότι ένας δικαιούχος Νέος 
Γεωργός έχει στόχο τυπικής απόδο-
σης έτους ολοκλήρωσης (εξόδου, δη-
λαδή το 3ο ή 4ο έτος από την έντα-
ξη) τις 70.000 ευρώ. Κατά την διάρ-
κεια των επιπρόσθετων δεσµεύσεων 
(δηλαδή για τα 4 επόµενα έτη) η τυ-
πική απόδοση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 
του, δύναται (βάσει θεσµικού πλαι-
σίου) να «πέσει» έως τις 16.000 ευ-
ρώ. Όµως, σύµφωνα µε την δέσµευ-
ση κύκλου εργασιών θα πρέπει να 
εµφανίζει στο Ε3 πωλήσεις ύψους 

τουλάχιστον 35.000 ευρώ (50% ΤΑ 
εξόδου) για αυτά τα 4 έτη. Με λίγα 
λόγια, ζητάµε από κάποιον µε τυπι-
κή απόδοση (βάσει σταθερών δει-
κτών) 16.000 ευρώ, να εµφανίσει 
πραγµατικές πωλήσεις 35.000 ευ-
ρώ. Αυτό δεν είναι παράδοξο;». Άλ-
λωστε, οι δείκτες αυτοί (Τυπικής Α-
πόδοσης) είναι πολύ γενικευµένοι 
και µακριά από την πραγµατικότητα. 
«Παραδείγµατος χάρη, όλοι οι οπω-
ρώνες (ροδάκινα βιοµηχανικά, ροδά-
κινα επιτραπέζια, νεκταρίνια, βερίκο-

Η δέσμευση τζίρου Νέων

Σχεδίων Βελτίωσης. Η σχετική ενηµέ-
ρωση αναφέρει συγκεκριµένα:

«Σε περίπτωση που κρίνετε ότι οι 
δαπάνες που έχετε αιτηθεί µε τα προη-
γούµενα αιτήµατα πληρωµής αρκούν 
για την ολοκλήρωση του σχεδίου, υ-
πάρχει η δυνατότητα υποβολής τρο-
ποποίησης ολοκλήρωσης, σύµφω-
να µε το σηµείο «4.7 Ολοκλήρωση ε-
πενδυτικού σχεδίου χωρίς την υπο-
βολή αιτήµατος πληρωµής» του άρ-
θρου 25 της ΥΑ.» 

«Συνεπώς, εφόσον α) έχουν εκ-
πληρωθεί οι στόχοι του επενδυτικού 
σχεδίου, β) η βαθµολογία του σχεδί-
ου παραµένει µεγαλύτερη από αυτή 
του πρώτου επιλαχόντα και σε κάθε 
περίπτωση άνω της βαθµολογικής 
βάσης και γ) πληρούνται οι δεσµεύ-
σεις τους άρθρου 35 της ΥΑ,  µπορεί-
τε µέχρι τις 30 Νοεµβρίου να υποβά-
λετε αίτηµα τροποποίησης ολοκλή-
ρωσης µε τις ήδη υλοποιηθείσες ε-
πενδύσεις. ∆ιευκρινίζουµε ότι για να 
γίνει αποδεκτή η ολοκλήρωση του ε-
πενδυτικού σχεδίου το αίτηµα τροπο-
ποίησης πρέπει να αξιολογηθεί θετι-
κά. Σε περίπτωση που το αίτηµα κρι-
θεί αρνητικά και το ποσοστό υλοποίη-
σης του επενδυτικού σχεδίου υπολεί-
πεται του 20%, το σχέδιο απεντάσσε-
ται και θα απαιτηθεί η επιστροφή της 
ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης ως α-
χρεωστήτως καταβληθείσα».

Κρίσιµες µεταβλητές
 Εύλογο κόστος (ανά ίππο 

τρακτέρ), πίνακας µοριοδότη-
σης και µέγιστος επιλέξιµος 

προϋπολογισµός ανά φάκελο 
οι κρίσιµες µεταβλητές

Συνεχίζονται 
οι «ζυµώσεις» 
σχετικά µε 
το θεσµικό 
πλαίσιο, παρότι 
οι διαχειριστικές 
υποστήριζαν πως 
ήταν έτοιµο. 
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4.000
Το περιορισµένο µπάτζετ των 
230 εκατ. ευρώ στα Σχέδια 
Βελτίωσης αναµένεται να 
δηµιουργήσει συνωστισµό για 
την ένταξη σε ένα Μέτρο που 
θα χωρέσει γύρω στους 4.000 
δικαιούχους µε κάθε πόντο στη 
µοριοδότηση να είναι πολύτιµος..

«Παλιοί»
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
τροποποίησης ολοκλήρωσης, 
σύµφωνα µε το σηµείο «4.7 
Ολοκλήρωση επενδυτικού 
σχεδίου χωρίς την υποβολή 
αιτήµατος πληρωµής» της 
προκήρυξης του 2017.

Αφιλόξενος
Έχει καταστεί σαφές πλέον 
ότι ο Αναπτυξιακός Νόµος 
είναι αφιλόξενος για ατοµικές 
επιχειρήσεις και γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. Κυρίως 
οι επενδύσεις στη µεταποίηση 
µπορούν να ενισχυθούν.



προβληματίζει

Στην επιδότηση
φωτοβολταϊκών
και οι μπαταρίες 
Επιλέξιµες προς ενίσχυση έως 60% 
στο νέο πρόγραµµα ενίσχυσης φω-
τοβολταϊκών συστηµάτων 10 kW 
για αγροτικές εκµεταλλεύσεις και 
νοικοκυριά που ετοιµάζεται για 
προκήρυξη τον Γενάρη µέσω του 
ΕΣΠΑ θα είναι και οι µπαταρίες. 
Το εκτιµώµενο κόστος για τον ε-
ξοπλισµό (χωρίς µεταφορά, εγκα-
τάσταση) έχει ως εξής:

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε 
σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε 
σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο 
στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 
1.250 ευρώ/kW.

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε 
ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευ-
ρώ/kW.

 Φορητή αυτόνοµη διάταξη ε-
παναφορτιζόµενων µπαταριών ι-
όντων λιθίου: 500 ευρώ/kwh και 
ενεργειακής χωρητικότητας µέ-
χρι 40kwh.

Παράλληλα, εντός ∆εκεµβρί-
ου υπολογίζεται πως θα ανοίξει 
και η σχετική πλατφόρµα για την 
υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο 

του προγράµµατος «Εξοικονοµώ 
– Επιχειρώ» (Ταµείο Ανάκαµψης) 
του οποίου ο οδηγός προδηµο-
σιεύτηκε. 

Ο προϋπολογισµός δηµόσιας 
δαπάνης της δράσης ανέρχεται 
συνολικά σε 200 εκατ. ευρ’ω και 
θα κατανέµεται διακριτά σε

 100 εκατ. ευρώ για τους κλά-
δους Εµπορίου και Υπηρεσιών.

 100 εκατ. ευρώ για τον κλά-
δο Τουρισµού.

Επιλέξιµες για τη ∆ράση είναι 
όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων

 εµπορίου,
 υπηρεσιών,
 τουρισµού.

Για τους κλάδους Εµπορίου και 
Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συ-
νολικού προϋπολογισµού ύψους 
επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) 
έως 100.000 ευρώ.

Για τον κλάδο του Τουρισµού ε-
νισχύονται έργα συνολικού προϋ-
πολογισµού ύψους επένδυσης (ε-
πιχορηγούµενος π/υ) από 50.000 
έως και 500.000 ευρώ . Η ∆υνα-
µικότητα της µονάδας θα πρέ-
πει να είναι έως εκατό (100) κλί-
νες. Στις επιλέξιµες δαπάνες πε-
ριλαµβάνονται φωτοβολταϊκά, 
νέα συστήµατα θέρµανσης, θερ-
µοµόνωση, συστήµατα βελτίω-
σης ισχύος κ.α. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το 
σύνολο των επιλέξιµων δαπανών 
των επενδυτικών σχεδίων, έχουν 
ως ακολούθως: Μεσαίες 40%  Μι-
κρές και πολύ Μικρές 50%.

Σε προδηµοσίευση 
το ΕΣΠΑ για δαπάνες
ψηφιακού εξοπλισµού
Σε τρεις δράσεις χωρίζεται το νέο 
ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» 
προϋπολογισµού 300 εκατ. ευρώ, 
το οποίο προδηµοσιεύτηκε, 
και ενισχύει σε ποσοστό 50-60% 
δαπάνες ψηφιακού εξοπλισµού 
και λογισµικού για υφιστάµενες και 
νέες επιχειρήσεις. Aναλυτικότερα 
το πρόγραµµα έχει ως εξής:

∆ράση 1 - Βασικός Ψηφιακός 
Μετασχηµατισµός ΜµΕ: Aφορά 
βασικό εξοπλισµό από 18.000 
έως και 30.000 ευρώ. 

∆ράση 2 - Προηγµένος Ψηφιακός 
Μετασχηµατισµός ΜµΕ: Αφορά 
επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν 
στη διεύρυνση της ψηφιακής 
και τεχνολογικής τους ωριµότητας 
µε ολοκληρωµένες επενδύσεις. 
Ο ενισχυόµενος προϋπολογισµός 
της αίτησης ορίζεται από 50.000 
ευρώ έως και 650.000 ευρώ.

∆ράση 3 - Ψηφιακός 
Μετασχηµατισµός Αιχµής ΜµΕ: 
Αφορά ολοκληρωµένες επενδύσεις 
σε τεχνολογίες αιχµής από 200.001 
έως και 1.200.000 ευρώ.

κα, κεράσια, µήλα, αχλάδια, δαµά-
σκηνα κ.λπ.) έχουν την ίδια τυπική 
απόδοση 675 ευρώ ανά στρέµµα, 
κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά γενι-
κευµένο και δεν ανταποκρίνεται σε 
καµία περίπτωση στην πραγµατικό-
τητα», σηµείωσε επιπλέον ο κ. Βαΐ-
δης.  Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη 
και στον προϊστάµενο της Μονάδας 
Επενδύσεων, Ευθύµιο Τσιατούρας ο 
οποίος δεσµεύθηκε πως θα υπάρξει 
µέριµνα να βρεθούν λύσεις σε όποια 
προβλήµατα προκύψουν.

Τουρισµός
Στον Τουρισµό ενισχύ-
ονται έργα συνολικού 

προϋπολογισµού ύψους 
επένδυσης (επιχορηγούµε-

νος π/υ) από 50.000 
έως και 500.000 ευρώ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Γενετική Βελτίωση
 Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του προγράµµατος 
Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών είναι η 31η 
∆εκεµβρίου. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. 

Σχέδια Βελτίωσης
H προθεσµία υλοποίησης 
του 20% των σχεδίων 
βελτίωσης και τα αντίστοιχα 
αιτήµατα πληρωµής στις  
∆ράσεις: 4.1.1 και 4.1.3 
του ΠΑΑ 2014-2020 
είναι για όλη τη χώρα 
η 30ή Νοεµβρίου 2022. 

Aναπτυξιακός 
Νόµος
Oι φάκελοι ενίσχυσης 
θα γίνονται δεκτοί έως 20 
∆εκεµβρίου για επενδύσεις 
αγροτών προϋπολογισµού 
έως 200.000 ευρώ και 
µέγιστο ύψος ενίσχυσης 
50% για την πλειοψηφία 
των περιφερειών της χώρας.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ 
µε σταθερές βάσεις

1.100
 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
Mε σταθερές βάσεις

2.800
 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕMΕΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Mε ιχνηλάτες (trackers)

1.250

 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
Mε ιχνηλάτες (trackers)

3.100
 ΕΥΡΩ /  KWH

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MΕΧΡΙ 40 KWH

ΦΟΡΗΤΗ ΑΥΤΟΝΟMΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟMΕΝΩΝ 
Mπαταριών ιόντων λιθίου

500
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ένας χρόνος, 25 µέλη ως κριτική επιτροπή, δη-
µοσιογράφοι του ειδικού Τύπου, αρκετή µελέτη 
αλλά και σκληρές δοκιµές χρειάστηκαν για την 
τελική απονοµή των τεσσάρων διαγωνιστικών 
κατηγοριών στην έκθεση EIMA 2022, από την 
οποία βραβεύονται και τα Τρακτέρ της Χρονιάς 
µε την BKT να είναι και πάλι βασικός χορηγός.

Το οµώνυµο βραβείο έλαβε το Fendt 728 
Vario µε τον εξακύλινδρο κινητήρα 7,5 λίτρων 
που αποδίδει έως και 300 ίππους, µια µονάδα 

έτοιµη και για την φιλοξενία των µελλοντικών 
εναλλακτικών καυσίµων. Το Vario 728 διαθέ-
τει ένα νέο κιβώτιο ταχυτήτων, νέα υδραυλικά 
και σύστηµα ψύξης αλλά και ένα ασφαλές φιλ-
τράρισµα καµπίνας κατηγορίας 4.

Στην κατηγορία «Best Utility» διακρίθηκε 
το McCormick X6.414 P6-Drive µε το κιβώτιο 
powershift P6-Drive, το οποίο προσφέρει 6 τα-
χύτητες Power Shift σε 4 σειρές και 40 + 40 στην 
περίπτωση του αργού. Ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά έρχονται και από την καµπίνα McCormick 
High Visibility µε τη µηχανική ανάρτηση που, 
σε συνδυασµό µε τον µπροστινό άξονα µε ανάρ-

Οι νικητές με το σήμα 
Τρακτέρ της Χρονιάς 
για τα μοντέλα 2023   
Οι New Holland, Fendt, McCormick και JCB 
βραβεύτηκαν στις τέσσερις κατηγορίες του θεσμού

Σε Μπολόνια και 
Παρίσι χτύπησε 
η καρδιά της 
αγοράς αγροτικών 
µηχανηµάτων 
τις περασµένες 
ηµέρες, καθώς σε 
EIMA και SIMA 
παρουσιάστηκαν οι 
τεχνολογίες που θα 
πρωταγωνιστήσουν 
στις εκµεταλλεύσεις 
τα επόµενα χρόνια. 

Ροµποτικά συστήµατα, γεωργία ακριβείας και κατάρτιση 
αγροτών είχαν κεντρική θέση στο σαλόνι του Παρισίου. 
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Οι 17 βραβεύσεις 
της έκθεσης SIMA
Τον βαρυσήµαντο τίτλο «Farm Maschine of the Year» θα εί-
ναι σε θέση να µοστράρουν πλέον στο σασί µία σειρά µηχα-
νηµάτων, µετά τη διεθνή έκθεση SIMA. Το παγκοσµίου εµ-
βέλιας σαλόνι του Παρισίου που διεξήχθει 6-10 Νοεµβρί-
ου, µάλιστα γιόρτασε φέτος τα 100 του χρόνια, φέρνοντας 
τους επισκέπτες αντιµέτωπους µε την τεχνολογία που θα 
πρωταγωνιστήσει στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις τα επόµε-
να χρόνια. Ο τίτλος για το µηχάνηµα της χρονιάς απονέµε-
ται σε 17 κατηγορίες µηχανηµάτων. 

Τα τρακτέρ 
που ξεχώρισαν

Ξεκινώντας από τη µικρότερη 
κατηγορία εκείνη των δενδρο-
κοµικών τρακτέρ, το βραβείο 
πήρε σπίτι της η New Holland 
µε το T4 F που διαθέτει συστήµατα τηλεµατικής PLM και µε 
τεχνολογίες γεωργίας 4.0 ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµέ-
να. Το βραβείο «Farm Machine 2023» στην κατηγορία κά-
τω των 120 ίππων έλαβε η Σειρά Massey Ferguson 5S της 
Massey Ferguson ένα πραγµατικό πολυδύναµο εργαλείο ερ-
γασίας και προσφέρει τη σωστή επιλογή ισχύος και προδι-
αγραφών που ταιριάζει σε όλες τις εφαρµογές. Στην κατη-
γορία 180-230 ίππων διακρίθηκε η σειρά Fendt 700 Vario 
Gen7 το οποίο εντυπωσίασε µε την ευελιξία του και την από-
δοσή που του χαρίζει το νέο κιβώτιο Fendt VarioDrive. Στην 
κατηγορία «XXL» µε το µοντέλο Quadtrac AFS Connect απέ-
σπασε το βραβείο η Case IH. Ένα ειδικό βραβείο κριτικής ε-
πιτροπής έλαβε η Valtra για τη Σειρά Q των 230-305 ίππων.

Αυτοκινούµενα και παρελκόµενα
Για τη θεριζοωλανιστική Lexion 2023 βραβεύτηκε η Claas, 

που φέρνει ένα υψηλών προδιαγραφών µηχάνηµα στην 
αγορά µε τύµπανο πλάτους 1.700mm. Χάρη στο σύστηµα 
Cemos Dialog, η θεριζοαλωνιστική µηχανή προσφέρει ρυθ-
µίσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της σύµφω-
να µε τις οδηγίες του χειριστή. Στις ενσιρωτικές ήταν η σει-
ρά της John Deere να κερδίσει τις εντυπώσεις µε τις σειρές 
John Deere 8000 και 9000 να είναι σε θέση να κατασκευ-
άζονται µε περισσότερη ισχύς αλλά ταυτόχρονα να κατα-
ναλώνουν λιγότερο καύσιµο. Στον τοµέα της χορτοκοπής, 
το Pöttinger Mergento έλαβε τις περισσότερες ψήφους και 
στην χορτοδεσία η Kuhn µε το τυλιχτικό VBP 7190. Η δισκο-
σβάρνα της Maschio Gaspardo Toro IsoTronic µε Isobus 
επίσης έφυγε µε βραβείο από την έκθεση, στα άροτρα ξε-
χώρισε το Voyager S70 της Grégoire Besson και στον τοµέα 
της σποράς οι Väderstad Proceed και η σπαρτική µονάδα 
Monosem ValoTera Ultimate. Η Lemken έλαβε διάκριση 
και για το µηχάνηµα µηχανικής ζιζανιοκτονίας SprayHub 
IC-Weeder και για το καινοτόµο ροµπότ Combined Power 
(µαζί µε Krone). Στον τοµέα των ηλεκτρονικών, βραβείο 
πήρε το Amazone GPS Scenario Control. Η Weidemann 
µε τον φορτωτή 1190E και η France Pulvé µε το ψεκαστι-
κό Spectre, ολοκληρώνουν τις βραβεύσεις.

τηση και τους ανεξάρτητους βραχίονες, βελτιώ-
νει περαιτέρω την οδηγική άνεση.

Η καµπίνα είναι σχεδιασµένη µε υλικά υψη-
λής ποιότητας που προέρχονται από την αυτο-
κινητοβιοµηχανία, ενώ παρόµοια προσοχή έ-
χει δοθεί στη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα 
των οργάνων µε τον εργονοµικό τους σχεδια-
σµό, την οθόνη αφής 12 ιντσών και το πολυλει-
τουργικό joystick τύπου «all-in-one».

Στο θεσµό και συγκεκριµένα στην κατηγο-
ρία «Best of Specialized ξεχώρισε το ειδικό New 
Holland T4.120 F, µε το συµπαγή Stage V κινητή-
ρα να τοποθετείται χωρίς να επηρεάζει τα απαι-
τούµενα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου τρακτέρ, 
που δεν είναι αλλά από τις µικρές διαστάσεις.

Όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την 
έγκριση Stage V βρίσκονται κάτω από το καπό 
και δεν επηρεάζουν το µέγεθος του τρακτέρ ή 
την ορατότητα. Η σχεδιαστική ιδέα προέρχεται 

απευθείας από τις υψηλότερες σειρές της Νέας 
Ολλανδίας ανάµεσα στα πιο ενδιαφέροντα χα-
ρακτηριστικά που µπορούµε να βρούµε.

Στην καµπίνα, ο χειριστής αρχίζει δουλειά µε 
την οθόνη VIS από τις υψηλότερες σειρές της 
New Holland. Οι τελευταίες έχουν δανείσει και 
το σύστηµα τηλεµατικής στο T4.120 F, για προ-
ηγµένες δυνατότητες και αυτόµατη καθοδήγηση.

Η τελευταία και πιο πρόσφατη διαγωνιστική 
κατηγορία, Sustainable Toty, βραβεύει το τρα-
κτέρ µε τα υψηλότερη επίπεδα βιωσιµότητας, 
το οποίο φέτος έρχεται από τη Μεγάλη Βρετα-
νία. Παρά τις µεγάλες τους διαστάσεις, το JCB 
Fastrac 4220 iCon είναι πολύ ευέλικτο, χάρη 
στις πολυάριθµες επιλογές διεύθυνσης, συµπε-
ριλαµβανοµένης της «λειτουργίας καβουριού» 
που κάνει το τρακτέρ φιλικό προς το έδαφος. 
Τα συστήµατα gps και οι ολοκληρωµένες υπη-
ρεσίες συνδεσιµότητας, όπως η διαχείριση στό-
λου και η προγνωστική συντήρηση βρίσκονται 
σε νέο επίπεδο, ενώ όλα αυτά συνδυάζονται µε 
το γεγονός ότι η JCB παρέχει µια υπηρεσία κα-
θοδήγησης που επιτρέπει στον πελάτη να προ-
σαρµόσει το τρακτέρ στις ανάγκες του. Η ριζι-
κή αναβάθµιση ολόκληρου του πακέτου κάνει 
αυτό το τρακτέρ πιο αποτελεσµατικό, πιο άνε-
το, πιο συνδεδεµένο, πιο αξιόπιστο και επηρε-
άζει θετικά τα συνολικά κόστη κατανάλωσης.
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Δεν αρκεί απλά 
να ζούμε

 ∆ιαχρονικό: Αυτό που µετράει 
στη ζωή, δεν είναι απλώς το 
γεγονός ότι έχουµε ζήσει, αλλά τι 
διαφορά έχουµε κάνει στις ζωές 
των άλλων, είναι που θα καθορίσει 
τη σηµασία της ζωής που 
οδηγούµε. Nelson Rolihlahla 
Mandela (1918–2013).

 Απογραφή: Καλούνται οι 
κτηνοτρόφοι Αιγοπροβάτων για την 
υποβολή της δήλωσης απογραφής 
του ζωικού τους κεφαλαίου, στην 
Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων 
(ΚΒ∆) έως 15/12/2022 στα 
αρµόδια αγροτικά κτηνιατρεία. Οι 
ενταγµένοι δικαιούχοι της 
βιολογικής κτηνοτροφίας και των 
σπάνιων φυλών, οφείλουν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία της 
ετήσιας απογραφής ζωικού 

κεφαλαίου, 
µέχρι και 
15/11/2022. 
Προσοχή στις 
ηµεροµηνίες, 
για αποφυγή 
απώλειας 
επιδοτήσεων και 
συνδεδεµένων 

ενισχύσεων. Απαραίτητο 
δικαιολογητικό το Μητρώο 
Εκµετάλλευσης Αιγοπροβάτων. 

 Ανακρίβειες: Στο πίσω 
εξώφυλλο ενός βιβλίου γράφει «Ο 
σηµερινός αγρότης διαθέτει 
µόρφωση, ειδικευµένη γνώση και 
δεξιότητες», που είναι ανακριβές. 
Με 6,8% µόνο των Ελλήνων 
αγροτών να έχει κάποιας µορφής 
εκπαίδευση (ακόµα και δηµοτικό 
σχολείο), ενώ ο µέσος όρος στην 
ΕΕ είναι 25%, πιθανόν µάλλον και 
σε άλλα σηµεία του βιβλίου να έχει 
ανακρίβειες ... 2/11/2022.

 Σταυρόλεξα: Το λύσιµο 
σταυρολέξων πλεονεκτεί σε σχέση 
µε το παίξιµο βιντεοπαιχνιδιών σε 
υπολογιστή ή κινητό, αναφορικά µε 
την προστασία της µνήµης των 
ηλικιωµένων µε ήπια γνωστική 
εξασθένηση ή διαταραχή. Επιπλέον, 
η µαγνητική απεικονιστική εξέταση 
του εγκεφάλου τους έδειξε 
µικρότερη συρρίκνωση κατά µέσο 
όρο σε όσους έλυναν σταυρόλεξα. 
Ντ. Ντεβανάντ, Πανεπιστ. 
Κολούµπια, Πανεπιστ. Ντιουκ. 
NEJM Evicence, 4/11/2022

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ένα delicatessen προϊόν που µπορεί 
να προσφέρει σηµαντικά αυξηµένες 
τιµές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής 
και διάθεσης επιδιώκει να δηµιουργή-
σει η Ελληνική ∆ιεπαγγελµατική Οργά-
νωση Κρέατος, σερβίροντας αυτόχθο-
νες φυλές ελληνικού αρνιού στα ψυ-
γεία της Σαουδικής Αραβίας. Σειρά ε-
παφών µεταξύ εκπροσώπων των δύο 
κρατών έλαβαν χώρα στο πλαίσιο επί-
σκεψης από πλευράς της Ε∆ΟΚ στη συ-
γκεκριµένη χώρα και της συµµετοχής 
στην έκθεση Saudi Restaurant Show 
από τις 7 έως και τις 9 Νοεµβρίου. Η 
∆ιεπαγγελµατική από την πλευρά της 
πρόκειται να αποτελέσει τον συνδετι-
κό κρίκο µεταξύ Ελλάδας και Σαουδι-
κής Αραβίας ούτως ώστε να ξεκινήσει 
η εµπορική διακίνηση του προϊόντος 
από τη µία χώρα προς την άλλη. 

Εντός του επόµενου τριµήνου πρό-
κειται να επισκεφθούν την Ελλάδα Σα-
ουδάραβες έµποροι και επιχειρηµατίες, 
προκειµένου να δουν την παραγωγική 
διαδικασία και να εξετάσουν πιθανές 
συνεργασίες µε παραγωγούς και φάρ-
µες που παράγουν αυτόχθονες ελληνι-

κές φυλές. Έµφαση δίνεται σε φυλές 
όπως είναι το καλαρρύτικο αλλά και το 
αρνί Φλώρινας, όπου όπως αναφέρει ο 
Λευτέρης Γίτσας πρόεδρος της ∆ιεπαγ-
γελµατικής, η ελληνική παραγωγή έ-
χει την δυνατότητα να σταθεί µε αξιώ-
σεις απέναντι σε ανταγωνιστικές κρε-
ατοπαραγωγικές δυνάµεις όπως η Νέα 
Ζηλανδία, η Αυστραλία και η Γαλλία. 

Μέσα από την κίνηση αυτή στόχος εί-
ναι να µπορέσουν οι Έλληνες παραγω-
γοί να λάβουν σηµαντικά υψηλότερες 
τιµές από αυτές που λαµβάνουν σήµε-
ρα και κινούνται µεταξύ 7-8 ευρώ. Ο ε-
πικεφαλής της Ε∆ΟΚ εκτιµά ότι εάν ό-
λα εξελιχθούν οµαλά η Σαουδική Αρα-
βία µέσα από την προσφορά υψηλότε-
ρων τιµών, θα µπορούσε να αποτελέ-
σει µία πόρτα ευκαιρίας για την Ελλά-

δα, όντας ένα ισχυρό κίνητρο για την 
αύξηση της παραγωγής και του πληθυ-
σµού των κοπαδιών. «Ένα ακόµα πα-
ράδειγµα αποτελεί το ελληνικό µοσχά-
ρι µε τιµή παραγωγού στα 6 ευρώ, το ο-
ποίο φτάνει στα σούπερ µάρκετ να πω-
λείται 12 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιµή 
στον Γάλλο παραγωγό είναι σηµαντι-
κά υψηλότερη και το προϊόν καταλή-
γει στα ψυγεία των σούπερ µάρκετ της 
Γαλλίας στα 18 ευρώ. Εκτιµώ ότι σταδι-
ακά σε βάθος τετραετίας η τιµή θα φτά-
σει στα επίπεδα της Γαλλίας. Όµως αλ-
λάζουν και οι καταναλωτικές συνήθει-
ες, µε το κρέας να µετατρέπεται τα επό-
µενα χρόνια σε εκλεκτό προϊόν που θα 
καταναλώνεται λιγότερες φορές την ε-
βδοµάδα και θα αγοράζεται σε σηµα-
ντικά υψηλότερη τιµή». 

Αυτόχθονες φυλές αρνιού
με προοπτικές delicatessen 
στην αγορά της Σαουδικής
Αραβίας Επαφές ΕΔΟΚ με Σαουδάραβες 

εμπόρους και έμφαση σε φυλές όπως 
το Καλαρρύτικο και το αρνί Φλώρινας

Ο Λευτέρης Γίτσας µε τον σύµβουλο 
του διαδόχου του θρόνου του Ριάντ.

Στα 23 ευρώ το αρνί Νέας Ζηλανδίας στη Σ. Αραβία, 
πόρτα ευκαιρίας για τους Έλληνες παραγωγούς

Αυτή τη στιγµή το αρνί Νέας Ζηλανδίας πωλείται στη Σαουδική Αραβία στα 
23 ευρώ ολόκληρο, για ζώο ηλικίας άνω των 6 µηνών. Στις γευστικές 
προτιµήσεις των Σαουδαράβων λόγω άλλης διατροφικής κουλτούρας είναι 
τα µεγαλύτερης ηλικίας ζώα άνω των 6 µηνών µε βάρος που υπερβαίνει 
τα 25 κιλά και όχι τα γάλακτος όπως στην Ελλάδα. Ο κ. Γίτσας εκτιµά ότι το 
ελληνικό κρέας µπορεί να εξασφαλίσει αρκετά καλές τιµές και σηµαντικά 
υψηλότερες σε σχέση µε αυτές που απολαµβάνουν οι παραγωγοί στην 
Ελλάδα και σταδιακά να πλησιάσει στα επίπεδα τιµής των ανταγωνιστριών 
χωρών που διαθέτουν το δικό τους αρνί στη Σαουδική Αραβία. «Η δική µας 
προσέγγιση προς τους Σαουδάραβες στόχο έχει να προβάλλει την ποιότητα 
του ντόπιου αρνιού, το οποίο δεν προέρχεται από εκτατική παραγωγή, αλλά 
από ζώα ελεύθερης βοσκής», επισηµαίνει ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ. 

Ω3 και CLA
Το ελληνικό 
αρνί εµπερι-
έχει ουσίες 

όπως Ω3 και 
λινολεϊκό οξύ 

CLA

Συνήθειες
Αλλάζουν οι 
καταναλωτι-

κές συνήθειες 
µε το κρέας να 
µετατρέπεται 
σε ένα εκλε-
κτό προϊόν

Τιµές
Στόχος οι 
Έλληνες 

παραγωγοί 
να λάβουν 

υψηλότερες 
τιµές

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Το πρώτο βήµα για τη διάσωση της σπά-
νιας φυλής προβάτου «Ορεινό Λήµνου», 
που κινδύνευε να χαθεί, έγινε µε την έ-
νταξη του στο νέο πρόγραµµα ∆ιατήρη-
σης Αυτόχθονων Φυλών του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα απαι-
τούνται περαιτέρω ενέργειες για ανά-
δειξη της υψηλής διατροφικής του ει-
κόνας καθώς-λόγω της αποκλειστικής 
βόσκησης σε ηµιορεινές βοσκές -  θεω-
ρείται βέβαιο ότι τα προϊόντα τους πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως προφίλ λιπαρών οξέων, αντιοξει-
δωτική ικανότητα, οργανοληπτικά κλπ.

Μάλιστα, η οικονοµική ενίσχυση 44,9 
ευρώ ανά ενήλικο πρόβατο θα αποτελέ-
σει σηµαντικό κίνητρο για τη διατήρη-
ση της ντόπιας φυλής και αναµένεται να 
συµβάλει στην αύξηση του κρίσιµου µε-
γέθους του πληθυσµού της και στην πε-
ραιτέρω διάδοσή της. Εξάλλου, τα πρό-
βατα αυτά παρουσιάζουν άριστη προ-
σαρµογή σε αντίξοες εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες και είναι κατάλληλα για ένα 
εκτατικό σύστηµα εκτροφής. 

Η αναγνώριση της σπάνιας φυλής 
προβάτου της Λήµνου σηµατοδοτεί την 
επιτυχή κατάληξη µιας προσπάθειας 5 
ετών που στηρίχθηκε από το πρόγραµ-
µα Terra Lemnia και κορυφώθηκε µε 
την κατάθεση σχετικού αιτήµατος στο 
ΥΠΑΑΤ τον Αύγουστο του 2021, το ο-
ποίο συνυπέγραψαν οι τοπικοί φορείς 
και πλήθος παραγωγών του νησιού. Ό-
πως επισηµαίνεται σε σχετική ανάρτηση 
«εκτιµούµε ότι µαζί µε την κατοχύρωση 
του Μελίχλωρου/Μελίπαστου ως προϊόν 
ΠΟΠ, η αναγνώριση του «Ορεινού Λή-
µνου» θα συµβάλει στην ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας στη Λήµνο».

Το ιστορικό της προσπάθειας
Στο πλαίσιο του Terra Lemnia τα έτη 

2018-2020 έγινε συστηµατική καταγρα-
φή του ζωικού υλικού των προβάτων που 
εκτρέφονται στη Λήµνο από την οµάδα 

του Τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Παρα-
γωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε επικεφαλής τους Αν. Καθη-
γητές A. Κοµινάκη και I. Χατζηγεωργίου.

Η έρευνα περιέλαβε πολυάριθµες ε-
πισκέψεις σε προβατοτροφικές µονά-
δες της Λήµνου, προσωπικές συνεντεύ-
ξεις µε πάνω από 40 εκτροφείς προβά-
των και γενετικές αναλύσεις 307 προ-
βάτων από 18 ποίµνια της Λήµνου. Για 
τις ανάγκες της έρευνας, ελήφθησαν  
δείγµατα από πληθυσµούς προβάτων 
Λέσβου και Αγίου Ευστρατίου.

Οι αναλύσεις κατέδειξαν ότι στη Λή-
µνο εντοπίζεται ένας µικρός πληθυσµός 
προβάτων, που διαφοροποιείται φαινο-
τυπικά και γενετικά από τον υπόλοιπο 
πληθυσµό της νήσου και εντοπίστηκε σε 
τρία ποίµνια (περίπου 900 ζώα) στο ό-
ρος Βίγλα, σε γεωγραφική αποµόνωση.

Με ενδείξεις υγείας το πρόβατο 
«Ορεινό Λήμνου», μπήκε στο
 κλαμπ των αυτόχθονων φυλών

Στη μάχη του καλύτερου τυριού
13 διακρίσεις Ελλήνων τυροκόμων
Με χρυσές βραβεύσεις ανά κατη-
γορία και επαίνους, όχι όµως µε 
το Super Gold, έφυγαν από δια-
γωνισµό για τον τίτλο του καλύτε-
ρου τυριού στον κόσµο στα World 
Cheese Awards (WCA)  στο Κάρ-
ντιφ της Ουαλίας, στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, δεκατρείς Έλληνες τυ-
ροπαραγωγοί.

Συνολικά, οι Έλληνες τυροπα-
ραγωγοί κέρδισαν τρία χρυσά βρα-
βεία, επτά ασηµένια και τρία χάλ-
κινα, στο διαγωνισµό που ολοκλη-
ρώθηκε την Πέµπτη 3 Νοεµβρίου, 
στον οποίο συµµετείχαν περισσό-
τερα από 4.400 τυριά από όλα τα 
µήκη και τα πλάτη της υφηλίου

Αν και φέτος δεν κατόρθωσε κα-
µία ελληνική σµµετοχή να συµπε-
ριληφθεί στην κατηγορία Super 
Gold για τα 16 καλύτερα τυριά του 
κόσµου, αρκετά προϊόντα από την 
Ελλάδα κέρδισαν επαίνους.

To κατσικίσιο τυρί από το Μενοί-
κιο κέρδισε το χρυσό και αναδεί-
χθηκε επίσης ως το «Καλύτερο ελ-
ληνικό τυρί» για το 2022. Να σηµει-
ωθεί πως η ίδια εταιρεία είχε κερ-
δίσει το βραβείο Super Gold για τη 
βιολογική της φέτα ΠΟΠ το 2021. 
∆ύο ακόµη ελληνικά τυριά κέρδι-

σαν χρυσά βραβεία, η παλαιωµέ-
νη φέτα βαρελιού της Αρβανίτης 
Α.Ε. και το βιολογικό τυρί ανεβά-
το της Κουρέλλας Α.Ε. Σηµειώνε-
ται ότι και τα δύο τυριά είναι Προ-
στατευόµενης Ονοµασίας Προέ-
λευσης (ΠΟΠ). Αναλυτικά οι ελ-
ληνικές συµµετοχές που διακρί-
θηκαν στα World Cheese Awards:

 ΧΡΥΣΑ: Βιολογικό Ανεβατό 
ΠΟΠ Kourellas(Γρεβενά), Κατσικί-
σιο Τυρί ΜΕΝΟΙΚΙΟ (∆ράµα), Βα-
ρελίσια Φέτα Τυροκοµείο Αρβανί-
τη (Θεσσαλονίκη).

 ΑΣΗΜΕΝΙΑ: Βιολογικό Κα-
τσικίσιο Τυρί Greek Family Farm 
(Αλµυρός Μαγνησίας), Κατσικί-
σιο Τυρί Greek Family Farm (Αλ-
µυρός Μαγνησίας), Γραβιέρα Τυ-
ροκοµείο Μιλτιάδης Πετρόπουλος 
(Μεσσηνία), Φέτα ΠΟΠ Τυροκοµι-
κά ∆ουκίδη (Κοµοτηνή), Ήπειρος 
Σαγανάκι Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ 
(Ήπειρος), SIGNATURE TASTES 
GREEK FETA CHEESE (Musgrave 
Retail Partners Ireland), Μανούρι 
ΠΟΠ Ormos Foods.

 ΧΑΛΚΙΝΑ: Κατσικίσιο Τυρί Τυρο-
κοµικά ∆ουκίδη (Κοµοτηνή), FETA 
GRIEGO PDO Lactalis Forlasa S.L.U., 
Κρητική Γραβιέρα, Ormos Foods.

Η συλλογική 
δουλειά πίσω
από το πρώτο 
βραβείο στα
World Cheese 
Awards
Η συλλογική δουλειά 
των Ελβετών 
αγελαδοτρόφων και 
τυροκόµων βρίσκεται 
πίσω από την επιτυχία 
του υψηλής ποιότητας 
τυριού Le Gruyère 
AOP surchoix, που 
κέρδισε την πρώτη 
θέση στον διεθνή 
διαγωνισµό World 
Cheese Awards. Το Le 
Gruyère AOP surchoix 
είναι ένα ώριµο τυρί 
από φρέσκο αγελαδινό 
γάλα µε γεµάτο σώµα 
και ελαφρώς µαλακή 
υφή. Περιεγράφηκε 
ως «πραγµατικά τέλειο 
χειροποίητο τυρί, λείο, 
που λιώνει στη 
γλώσσα». Στη δεύτερη 
θέση η Gorgonzola 
Dolce DOP από τον De’ 
Magi από την Ιταλία.

Τα πρόβατα αυτά είναι κατάλληλα 
για εκτατικό σύστηµα εκτροφής.

Τρία χρυσά
Με τρία χρυσά η Ελλάδα 

για το κατσικίσιο τυρί 
από το Μενοίκιο, την 

παλαιωµένη βαρελίσια 
φέτα της Αρβανίτης και 
το βιολογικό ανεβατό 

της Κουρέλλας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΥΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Kέρδισαν

ΧΡΥΣΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΑ

42ΧΩΡΕΣ

1900ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

155ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ

11∆ΟΚΙΜΑΣΤΕΣ

16ΦΙΝΑΛΙΣΤ
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Αλάδανο 

Πειραματισμοί που 
έδωσαν υπεραξία  
σε μέλι και ελαιόλαδο
Επιστροφή στην πατρογονική γη με καλλιέργεια 250 
στρεμμάτων ελιάς και παραγωγή βιολογικού μελιού 

Η επιχείρηση διαθέτει και µέλι µε 
υπερτροφές όπως µαύρο κύµινο, 
καρπούς άγριου τριαντάφυλλου, 
δίκοκκο σιτάρι, γανόδερµα, 
τριβόλι, σε αναλογία 70 προς 30.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

O Aριστείδης Σαρηγιάν-
νης ακολούθησε την α-
ντίστροφη διαδροµή από 
εκείνην που αρκετοί ακο-
λουθούν τα τελευταία χρό-
νια. Φυσιολάτρης και περι-
πατητής αποφάσισε να που-
λήσει το κατάστηµα σούπερ µάρ-
κετ που διατηρούσε στην Καλλίπο-
λη του Πειραιά και να στρέψει εαυτόν στην ελ-
ληνική περιφέρεια, καθώς εγκαταστάθηκε στο 
Τρίκερι του νότιου Πηλίου. Εκεί δηµιούργησε 
έναν σύνθετο παραγωγικό πυλώνα µε επίκε-
ντρο την πιστοποιηµένη βιολογική παραγω-
γή µελιού και προϊόντων µελιού µε υπερτρο-
φές, αλλά και την έκθλιψη και τυποποίηση ε-
ξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. 

Ο οικογενειακός ελαιώνας αποτέλεσε ακλό-
νητο κίνητρο που τον οδήγησε ξανά στην πα-
τρογονική γη. Περίπου 3.500 ελαιόδεντρα σε 
έκταση 250 στρεµµάτων γης παρέµεναν για 

αρκετά χρόνια αναξιοποίητα και 
ουσιαστικά εγκαταλειµµένα, έως 
τη στιγµή που αποφάσισε να α-
φοσιωθεί πλήρως στον πρωτο-
γενή τοµέα. 

Ο παραγωγός στέκεται στην ε-
πίδραση που έχει η κλιµατική αλ-

λαγή στις καλλιέργειές του. Όπως 
λέει, το Τρίκερι είναι ένα ξηρικό χω-

ριό µε ελάχιστο νερό. «Φέτος παρά το 
γεγονός ότι είχαµε µία εξαιρετική ανθοφο-

ρία και υπολογίζαµε ότι θα είχαµε στη διάθε-
σή µας µεγάλες ποσότητες λαδιού, κάτι τέτοιο 
δεν συνέβη. Λόγω της ανοµβρίας κινδυνέψα-
µε να χάσουµε τις ελιές µας. Αλλά και το µέλι 
δεν κινήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Για πα-
ράδειγµα στο θυµάρι παράγουµε περίπου 800 
µε 900 κιλά κάθε χρόνο, ενώ φέτος η παραγω-
γή µας µειώθηκε σε µόλις 200 κιλά. Ήταν µία 
όψιµη χρονιά, ενώ οι βροχές ήρθαν να προκα-
λέσουν αναταραχή στην παραγωγή. Η διατα-
ραχή των κλιµατικών συνθηκών είναι λογικό 
να έχει επηρεάσει δραστικά την παραγωγή».

Ο παραγωγός µε έδρα το χωριό Τρίκερι του Νοτίου Πηλίου εγκατέλειψε 
την επιχείρηση σούπερ µάρκετ που διατηρούσε για να στραφεί 
αποκλειστικά στα οικογενειακά κτήµατα της πατρογονικής γης.

Αναλύσεις 
Το µέλι αναλύεται 

στο Εργαστήριο 
Μελισσοκοµίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης 

και το ελαιόλαδο 
ελέγχεται από το 

Τµήµα Φαρµακολογίας 
του Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθη-

νών
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Το «Αλάδανο» όπως ονοµάζεται η ε-
πιχείρηση που δηµιούργησε ο παρα-
γωγός, εισήχθη στον πρωτογενή το-
µέα το 2002 και δύο χρόνια αργότε-
ρα άρχισε να παράγει αµιγώς βιολο-
γικά πιστοποιηµένα προϊόντα. «Από 
το 2004 και ύστερα έλαβα τη βιολο-
γική πιστοποίηση για την παραγω-
γή µελιού, καθότι η βασική µου φι-
λοσοφία αντίκειται στη χρήση σκευ-
ασµάτων στον πρωτογενή τοµέα. Ε-
γκατέλειψα την Αθήνα το 1999 και 
κατέφυγα στην περιφέρεια µε βασι-
κή µου επιθυµία να παράγω προϊό-
ντα που µέρα µε τη µέρα χάνονται. 
Μία τέτοια περίπτωση αποτέλεσε το 
ελαιόλαδο για το οποίο έχω λάβει 
ασηµένιο µετάλλιο από το Καποδι-
στριακό Πανεπιστήµιο ως προς την 
περιεκτικότητά του σε πολυφαινό-
λες και διαθέτει ισχυρισµό υγείας. 
Το σύνολο των παραγόµενων προ-
ϊόντων είναι πιστοποιηµένα ως βιο-
λογικά. Σε ό,τι αφορά το µέλι µου, 
διατίθεται στην αγορά σε περιορι-
σµένες ποσότητες. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι φέτος κάναµε παραγω-
γή ενός τόνου λαδιού και ενάµιση 
τόνου µελιού και στις έξι ποικιλίες 

που παράγουµε. Φιλοσοφία µου εί-
ναι ότι οι µέλισσες δεν ταΐζονται µε 
ζάχαρη τους χειµερινούς µήνες αλ-
λά µε το δικό τους µέλι». 

Η επιχείρηση του Πηλίου διαθέτει 
µέλι πορτοκαλιάς, βελανιδιάς, βαµ-
βακιάς, αγριοβαµβακιάς, κούµαρου 
και θυµαριού. Επιπλέον έχει δηµι-
ουργήσει µέλι µε υπερτροφές όπως 
το µαύρο κύµινο, οι καρποί άγριου 
τριαντάφυλλου, η γύρη, το δίκοκκο 
σιτάρι, τη µάκα και το γανόδερµα, 
το τριβόλι, σε αναλογία 70 προς 30. 

«Ο πειραµατισµός µε τις υπερτρο-
φές ξεκίνησε µετά από µία συζήτη-
ση που είχα παλαιότερα µε οποιο-
παθητικούς γιατρούς, οι οποίοι µε 
παρακίνησαν να δηµιουργήσω µέ-
λι µε γύρη. Στη συνέχεια έκανα κι 
άλλα προϊόντα µε υπερτροφές, τα 
οποία έστειλα προς ανάλυση για 
να διαπιστώσω τη θρεπτική τους 
δυναµική. Το µέλι µας αναλύεται 
στο Εργαστήριο Μελισσοκοµίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης του και το ελαιόλαδο ε-
λέγχεται από το Τµήµα Φαρµακο-
λογίας του Καποδιστριακού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών».

Ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας 
και πιστοποίηση από το Καποδιστριακό

ΤΡΙΚΕΡΙ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Το Αλάδανο όπως ονοµάζεται η επιχείρηση
 διατηρεί περίπου 3.500 ελαιόδεντρα

 και 200 µελίσσια από τα οποία παράγει
 αντίστοιχα 1 τόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

 και περίπου 1,5 τόνο µέλι ετησίως
 πιστοποιηµένης βιολογικής παραγωγής.

Πιστοποίηση 
Το σύνολο των παραγό-
µενων προϊόντων της 

επιχείρησης είναι πιστο-
ποιηµένα ως βιολογικά

ΤΡΙΚΕΡΙ
ΠΗΛΙΟ

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

agrenda@agronews.gr

Ορυζόμυλοι
Πρόεδρος 
η Γ. Κωστηνάκη
Αλλαγή στην προεδρία του 
συνδέσµου Ορυζόµηλων στην 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση 
της 3η Νοεµβρίου, µε τη Γεωργία 
Κωστηνάκη (EuricomHellas ΑΕ ) 
να παίρνει τη θέση της κ. Κουρέα 
(3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου 
ΑΕΒΕ) στο προεδρείο η οποία µε 
τη σειρά της ανέλαβε καθήκοντα 
αντιπροέδρου. Β’ αντιπρόεδρος ο 
Στ. Μπέγκας (Στ. Γ. Mπέγκας ΑΕ).

Copa-Cogeca
Νέος επικεφαλής 
τομέα πατάτας
O Georffroy d’Evry, ένας 51χρονος 
Γάλλος αγρότης, πρόεδρος της 
Γαλλικής Ένωσης Παραγωγών 
Πατάτας (UNPT), της NEPG 
(Πατατοκαλλιεγητών Βορείου 
Ευρώπης) και µέλος της CESPU 
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Ενώσεων Επεξεργαστών Αµύλου 
Πατάτας), εξελέγη πρόεδρος της 
οµάδας «πατάτας» Copa-Cogeca. 

Καβάλα
Ξανά πρόεδρος 
ο Ν. Δημόπουλος
Στις 5 Νοεµβρίου συνεδρίασαν 
οι υποψήφιοι για το επταµελές 
∆Σ του Συνδέσµου Κτηνοτρόφων  
Καβάλας, που πλειοψήφησαν 
στις εκλογές της 30ης Νοεµβρίου, 
µε τον Νίκο ∆ηµόπουλο να 
επανεκλέγεται πρόεδρος. Στο νέο 
∆Σ αντιπρόεδρος ο Χρ. Στάµος, 
γραµµατέας ο Κ. Μιχαλόπουλος, 
ταµίας ο Α. Γιουρούκης και 
σύµβουλοι Π. Μόσχος, Ι.
Κυριακούδης, Σ. Τσιµαγεώργης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην περιοχή των 4,85 ευρώ κινείται 
η µέση τιµή έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου στην Ισπανία, κάτι που σηµαίνει 
ότι το κατώφλι των 5 ευρώ το έχουν 
πλέον πατήσει και στη χώρα της Ιβη-
ρικής, ενώ περαιτέρω άνοδο προεξο-
φλούν οι αναλυτές από το Γραφείο Οι-
κονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
της πρεσβείας της Ελλάδας της Μαδρί-
της. Επικαλούµενοι εµπειρογνώµονες, 
στην τελευταία έρευνα αγοράς για τον 
κλάδο του ελαιολάδου που δηµοσίευ-
σε η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη, 
οι συντάκτες αναφέρουν ότι µέσα στο 
Νοέµβριο η ανοδική τάση στην αγορά 
της Ισπανίας θα ενισχυθεί περαιτέρω, 
αφού παρά την αύξηση των διαθέσι-

µων ποσοτήτων λόγω περιόδου συ-
γκοµιδής, η µικρή παραγωγή σε συν-
δυασµό µε τα εξαντληµένα περιθώρια 
θα καταστήσουν δύσκολο τον εφοδια-
σµό των αγοραστών µε το ελαιόλαδο 
της χρονιάς. «Η τιµή του έξτρα παρθέ-
νου ελαιόλαδου που βγαίνει από το ε-
λαιοτριβείο πλησίασε, για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της Ισπανίας, τα 5 ευ-
ρώ τον Οκτώβριο» αναφέρεται στη µε-
λέτη, στην οποία σχολιάζεται το γεγο-
νός ότι οι τιµές προ πανδηµίας είχαν 
φθάσει και χαµηλότερα από τα 2 ευ-
ρώ για το έξτρα παρθένο. Για το Νοέµ-
βριο, η εκτίµηση της έκθεσης αναφέ-
ρει ότι: «…αναµένεται η τιµή παραγω-
γής του έξτρα παρθένου να ξεπεράσει 
ακόµα και το όριο των 5 ευρώ και δεν 
αποκλείεται να παραµείνει στα επί-
πεδα αυτά έως και το επόµενο έτος». 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι υψηλές τι-
µές του ελαιόλαδου αναµένεται να µε-
ταβάλλουν έως έναν βαθµό τη ζήτηση 
εντός της χώρας. «Ήδη, µετά την έναρ-
ξη του πολέµου στην Ουκρανία, η αύ-
ξηση των τιµών έκανε τα νοικοκυριά 
να µειώσουν την κατανάλωση, όχι ό-
µως σε ανησυχητικό επίπεδο». 

Καταλήγοντας, αναφορικά πάντα 
µε τα περιθώρια µείωσης της κατανά-
λωσης, η εκτίµηση των συντακτών της 
έκθεσης αναφέρει πως: «∆εν αναµένε-
ται ιδιαίτερα µεγάλη µείωση στην κα-
τανάλωση, παρόλο που λόγω πληθω-
ρισµού,  µείωσης της καταναλωτικής ε-
µπιστοσύνης και µείωσης της προσφο-
ράς θεωρείται βέβαιο ότι οι αγορές ε-
λαιολάδου θα µειωθούν σε σύγκριση 
µε το 2021. Ιδιαίτερα πιθανό είναι να 
υπάρξει µία µικρή µεταβολή στον τύπο 

του ελαιόλαδου που καταναλώνεται, 
αφού τα νοικοκυριά µπορεί να µειώ-
σουν την κατανάλωση παρθένου και 
έξτρα παρθένου και να αυξήσουν την 
κατανάλωση µη παρθένου ελαιολά-
δου, όπως και πυρηνέλαιου». 

Τα δεδοµένα της χρονιάς
«Για το 2022-2023 η σοδειά αναµέ-

νεται να είναι η χειρότερη των 10 τε-
λευταίων ετών και η δεύτερη χειρότερη 

του 21ου αιώνα, µε τις εκτιµήσεις να 
κάνουν λόγο για παραγωγή µικρότε-
ρη του ενός εκατ. τόνων. Παρ’ ότι ακό-
µη είναι νωρίς για ακριβή εικόνα της 
κατάστασης, ειδικοί του κλάδου ανα-
µένουν η συνολική ισπανική παραγω-
γή ελαιολάδου να µην ξεπεράσει τους 
800.000 τόνους» αναφέρεται στην έκ-
θεση, σε µια εκτίµηση που είναι σύµ-
φωνη µε όσες προσεγγίσεις έχουν δη-
µοσιευθεί τις τελευταίες εβδοµάδες α-
ναφορικά µε τα παραγωγικά δεδοµέ-
να της φετινής εµπορικής περιόδου. 

Υπολογίζεται ότι από τους ελαιώνες 
της Ανδαλουσίας θα παραχθούν πε-
ρί τους 587.000 τόνους ελαιόλαδου, 
κατά 49,1% χαµηλότερα από την πα-
ραγωγή της προηγούµενης εσοδείας 
(2021-2022) και κατά 47,5% χαµηλό-
τερη των τελευταίων πέντε εσοδειών. 

Συνέχεια ανόδου 
το Νοέμβριο για τις 
τιμές του ελαιολάδου
Δύσκολος εφοδιασμός της αγοράς λόγω μικρής σοδειάς και λίγων στοκ

Έως και το νέο έτος 
Τον Νοέµβριο αναµένεται η 
τιµή του έξτρα παρθένου να 
ξεπεράσει τα 5 ευρώ και δεν 
αποκλείεται να παραµείνει 
εκεί έως το επόµενο έτος 
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ΚΥΡΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

12,31%
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,19%
ΑΓΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

25,92%
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

25,92%
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Μέση ατοµική 
δαπάνη 

(ευρώ/άτοµο) 

Μέση ατοµική 
δαπάνη 

(ευρώ/άτοµο)

Συνολική 
κατανάλωση

(τόνοι)

Συνολική 
δαπάνη
(ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 4,19 17,26 194.659 801.527.660 

ΠΑΡΘΕΝΟ 0,41 1,66 18.954 77.100.820 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1,65 7,55 76.596 350.401.020 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 2,13 8,06 99.108 374.025.860 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1,54 3,52 71.660 163.603.920 

ΑΛΛΑ 0,23 0,68 10.865 31.769.080 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)



Ακόµη εντονότερη αναµένεται η πτώ-
ση της παραγωγής από τη σηµαντικό-
τερη ελαιοπαραγωγό περιοχή της χώ-
ρας, την Jaén, αφού η παραγωγή θα 
µειωθεί στους 200 χιλ. τόνους περίπου 
ή κατά 60% (και κατά 59,6% σε σύγκρι-
ση µε τις τελευταίες πέντε εσοδείες). 
Αντίστοιχα, η Cordoba αναµένεται να 
παράξει 158 χιλ. τόνους, η Σεβίλλη 90 
χιλ. τόνους και οι Γρανάδα και Malaga 
70 χιλ. και 40 χιλ. τόνους αντίστοιχα. 

«Αποτέλεσµα των ανωτέρω θα είναι 
η αύξηση της τιµής σε ιστορικά υψη-
λά επίπεδα» συµπεραίνουν οι συντά-
κτες. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωρ-
γίας, η αύξηση των τιµών θα εξαρτη-
θεί από ένα σύνολο παραγόντων που 
ακόµα είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. 
Αρχικά, η εξωτερική ζήτηση θα επηρε-
άσει σηµαντικά την τιµή σε διεθνές ε-
πίπεδο. Μένει να φανεί έως ποιο ση-
µείο, αγορές όπως οι βορειοευρωπα-
ϊκές θα το αντικαταστήσουν µε παρα-
δοσιακά εγχώρια δικά τους προϊόντα 
όπως βούτυρο. Πέραν όµως της πα-
γκόσµιας ζήτησης, σηµαντικός παρά-
γοντας είναι και τα λειτουργικά κόστη 
παραγωγής, αφού η αύξηση της τιµής 
της ενέργειας και των λιπασµάτων ο-
δηγεί από µόνη της σε αύξηση της τι-
µής του τελικού προϊόντος. 

Προοπτικές στην Ισπανία για 
τα premium ελληνικά ελαιόλαδα
Στόχος η διείσδυση σε τμήματα «niche» της ισπανικής αγοράς

Κάτω από 1 εκατ. τόνοι 
Για το 2022-2023 η σοδειά 
αναµένεται χειρότερη των 
10 τελευταίων ετών, µε τις 
εκτιµήσεις για παραγωγή 
κάτω από 1 εκατ. τόνους

Βιολογικά ελαιόλαδα και εξειδι-
κευµένα υψηλής ποιότητας προ-
ϊόντα ελιάς, ελληνικής παραγω-
γής, µπορούν να εισέλθουν µε 
υψηλές αξιώσεις στην κορεσµέ-
νη αλλά σηµαντικά ώριµη και 
εκπαιδευµένη ισπανική αγορά. 
Η έκθεση της πρεσβείας της Ελ-
λάδας στη Μαδρίτη, εκτιµά ότι  οι 
εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου 
θα πρέπει να στοχεύουν στη δι-
είσδυση και κατάληψη τµηµάτων 
«niche» της ισπανικής αγοράς, ό-
πως των προϊόντων delicatessen 
µε ιδιαίτερη έµφαση και στα βι-
ολογικά ελαιόλαδα, καθώς και 
στην κάλυψη κενών που ενδε-
χοµένως παρατηρούνται στην εγ-
χώρια προσφορά.

Η ανάλυση της ισπανικής α-
γοράς δείχνει ότι οι εισαγωγές 
της χώρας αφορούν συγκεκρι-
µένους τύπους ελαιόλαδου, οι 
οποίοι διοχετεύονται κυρίως σε 
γαστρονοµικά εστιατόρια ή πε-
λάτες που ψάχνουν διαφορετι-
κές ποιότητες και ποικιλίες ε-
λαιολάδου. 

Αξιόλογος προµηθευτής 
της Ισπανίας η χώρα µας 

Μέχρι σήµερα, η Ελλάδα απο-
τελεί σχετικά αξιόλογο προµη-
θευτή της Ισπανίας σε ελαιόλα-
δο, κυρίως όµως στην ποιοτική 
κατηγορία του ραφιναρισµένου. 
Σύµφωνα µε την έκθεση «ιστορι-
κά το εµπορικό ισοζύγιο έχει υ-
πάρξει θετικό για την Ελλάδα ε-
νώ µε βάση τα ελληνικά στοιχεία, 
το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές 
ελαιολάδου υπερέβησαν σε αξί-
ες τα 50 εκατ. ευρώ, ανερχόµενες 
σε 51,37 εκατ. ευρώ, ενώ σε πο-
σότητες έφθασαν το υψηλό επί-

πεδο των 29,9 χιλιάδων τόνων». 
Στη συνέχεια οι εξαγωγές µας 

ελαιολά δου προς Ισπανία µειώ-
θηκαν απότοµα σε 7,3 εκατ. ευ-
ρώ το 2020, δείχνοντας ωστόσο 
στη συνέχεια σηµεία ισχυρής επα-
νάκαµψης το 2021 και στη µέχρι 
τώρα πορεία του 2022. Με βάση 
επίσης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
κατά την υπό εξέταση περίοδο 
οι ισπανικές εξαγωγές προς Ελ-
λάδα κινήθηκαν σε αξίες µεταξύ 
2,7 εκατ. ευρώ (το 2020) και 10,1 
εκατ. ευρώ(το 2017). 

Ένα οργανωµένο άρµα 
Αν και το ελαιόλαδο «έχει την 

ίδια σηµασία για την Ισπανία ό-
σο και την Ελλάδα και τις υπό-
λοιπες µεσογειακές χώρες, µε 
την κατανάλωσή του να είναι η 
δεύτερη παγκοσµίως µεγαλύτε-
ρη ανά κάτοικο µετά την Ελλά-
δα» σύµφωνα µε την έκθεση, α-
ποτυπώνεται στις σελίδες της µια 
ξεκάθαρη οργανωτική διαφορο-
ποίηση, η οποία στηρίζει σε ση-
µαντικό βαθµό τη βιοµηχανία ε-
λαιολάδου της χώρας ώστε µαζί 
µε τα µεγάλα τονάζ να ρυθµίζει 
λίγο έως πολύ τα δεδοµένα στην 
παγκόσµια αγορά. 

∆εδοµένου ότι η Ισπανία πα-
ράγει πάνω από το ήµισυ της ευ-
ρωπαϊκής και το 44% της παγκό-
σµιας παραγωγής, η χώρα διαθέ-
τει θεσµούς αφοσιωµέ νους στην 
αγορά του ελαιόλαδου. Ειδικότε-
ρα, η Κοινότητα της Ανδαλουσίας, 
από την οποία προέρχεται η µεγα-
λύτερη παραγωγή, στεγάζει παρα-
τηρητήριο τιµών αλλά και κέντρα 
Έρευνας και Ανάπτυξης. Παράλ-
ληλα, στο Πανεπιστήµιο της Jaén 
(Universidad de Jaén), υπάρχουν 
µεταπτυχιακά προγράµµατα για το 
ελαιόλαδο, ενώ γίνονται και πολ-
λές έρευνες στον τοµέα. 

Επιπλέον, οι γεωργοί εφαρµό-
ζουν ολοένα πιο ανεπτυγµένη τε-
χνολογία, προκειµένου να αυξή-
σουν την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Ακόµη, στην πρωτεύ-
ουσα της Ισπανίας, Μαδρίτη, δια-
τηρεί την έδρα του, από την ίδρυ-
σή του, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ε-
λαιόλαδου (IOC), το οποίο αποτε-
λεί τον µοναδικό παγκόσµιο δια-
κυβερνητικό οργανισµό στο ελαι-
όλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. 

Ποσοστό 44%
Η Ισπανία παράγει πάνω 
από το ήµισυ της ευρω-
παϊκής και το 44% της 
παγκόσµιας παραγωγής 

ελαιολάδου
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Η δυνατότητα χορήγησης στους αµπελοκαλλι-
εργητές άδειας απόσταξης επιτραπέζιων ποικι-
λιών σταφυλιών δίνεται για πρώτη φορά κατ’ ε-
ξαίρεση για την τρέχουσα αποστακτική περίο-
δο 2022-2023, µε την έκδοση Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης.

Όπως αναφέρεται, σε σχετική ανακοίνωση, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Γεωρ-
γαντάς, ο υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος 

για θέµατα Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσι-
ας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο 
∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε Γεώργιος Πιτσιλής, λαµβά-
νοντας υπόψη τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλ-
λιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών ε-
ξαιτίας των φυσικών φαινοµένων που παρατη-
ρήθηκαν σε όλη την Επικράτεια κατά τη διάρ-
κεια της φετινής αµπελοοινικής περιόδου και 
οδήγησαν στη µείωση της ποιότητάς τους, προ-

χώρησαν στη χορήγηση άδειας απόσταξης των 
εν λόγω πρώτων υλών. Στόχος είναι, σύµφωνα 
µε τους αρµόδιους, να αντιµετωπιστούν ενδε-
χόµενες δυσκολίες στη διάθεση ποσοτήτων ε-
πιτραπέζιων σταφυλιών που πιθανόν µείνουν 
αδιάθετες και δεν καταστράφηκαν πλήρως λό-
γω των έντονων καιρικών συνθηκών, αλλά το 
εναποµείναν προϊόν κατέστη µη εµπορεύσιµο, 
εξαιτίας της ποιοτικής υποβάθµισής του.

Κατ’ εξαίρεση άδειες απόσταξης επιτραπέζιων σταφυλιών

Μέτρια η φετινή 
χρονιά για το 
ελληνικό μέλι, που 
πιέζεται από την 
υποκατανάλωση, 
τις χαμηλές τιμές 
παραγωγού και τα 
υψηλά κόστη

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περιορισµένη παραγωγή, µείωση της κα-
τανάλωσης, υψηλά αποθέµατα που δί-
νουν πάτηµα στο εµπόριο να ασκεί πιέ-
σεις στις τιµές, ενώ την ίδια ώρα το κό-
στος παραγωγής έχει πάρει την «ανηφό-
ρα», αφήνουν «πικρή» γεύση στους µε-
λισσοκόµους, για τη φετινή χρονιά. Και 
σαν να µην έφταναν αυτά, όπως καταγ-
γέλλουν εκπρόσωποί τους, στη νέα ΚΑΠ, 
της περιόδου 2023 – 27, το ποσό της ενί-
σχυσής τους, είναι µειωµένο σε ποσοστό 
55%, έναντι της προηγούµενης τριετίας.

«∆εν πήγε καλά η φετινή χρονιά. Ή-
ταν µια µέτρια προς κακή σεζόν και το 
ακούω αυτό και από τους µεγάλους ε-
παγγελµατίες µελισσοκόµους», ανέφε-
ρε στην Agrenda η πρόεδρος του Μελισ-
σοκοµικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, 
Ελισάβετ Λαζαρίδου. 

∆εν πήγε καλά το βάρεµα τον Οκτώβρη
Σύµφωνα µε την έµπειρη παραγωγό, α-

πό τις ανθοφορίες του έτους, το έλατο και 
η ερείκη, πήγαν αρκετά καλά, ενώ αντί-
θετα το βελανίδι, το κάστανο, το βαµβά-
κι, η λεβάντα και τα εσπεριδοειδή, επει-
δή έχει µειωθεί ο χρόνος της ανθοφορί-
ας τους, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, 
δεν έδωσαν στους παραγωγούς τα ανα-
µενόµενα. «Το πεύκο που είναι το µεγα-
λύτερο ποσοστό του ελληνικού µελιού 
σε άλλες περιοχές έδωσε φέτος και σε 
άλλες όχι. Περιµέναµε το βάρεµα του Ο-
κτωβρίου, µήπως και καταφέρουµε να α-

ντισταθµίσουµε τις απώλειες των προη-
γούµενων µηνών, αλλά δεν κατέστη δυ-
νατό», µας είπε η κ. Λαζαρίδου, η οποία 
εξέφρασε και το φόβο ότι µπορεί να χα-
θούν σηµαντικοί πληθυσµοί από µελίσ-
σια το χειµώνα, διότι τα ρείκια άνθισαν 
φέτος νωρίς και πλέον έχουν τελειώσει, 
µε συνέπεια να µην µπορούν να ανανε-
ώσουν πληθυσµούς τα µελίσσια, για να 
επιβιώσουν την επόµενη χρονιά.

∆ύσκολα στη νοµαδική µελισσοκοµία
Αρνητικά επηρεάζει, επίσης, το αυξηµέ-

νο κόστος παραγωγής, ιδίως στο επίπεδο 

των καυσίµων που αποτελούν καίρια πα-
ράµετρο στην άσκηση της νοµαδικής µε-
λισσοκοµίας, µε συνέπεια, όπως µας είπε 
η πρόεδρος του Μελισσοκοµικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, «πολλοί συνάδελφοι 
οι οποίοι τα προηγούµενα χρόνια κατέ-
βαζαν τα µελίσσια τους στη Νότιο Ελλά-
δα για να ξεχειµωνιάσουν, φέτος δεν θα 
το αποτολµήσουν».

Από τα τρίκιλα στα µισόκιλα 
οι αγορές καταναλωτή

Αναφορικά µε τις εµπορικές παραµέ-
τρους στην αγορά του µελιού, η κ. Λαζα-

Το περιβάλλον που 
έχει διαµορφωθεί 
δεν είναι καθόλου 
ευνοϊκό για τον 
παραγωγό–µελισ-
σοκόµο.

Αναταράξεις και στην ανθοφορία
Η μελισσοκομία σε 
καμπή ελέω κόστους 
και υποκατανάλωσης

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 24.582

9.366

 444.000  |  24%

231.000  |  12%

109.000  |  6%

2017-2019

ΚΙΝΑ

EE

ΤΟΥΡΚΙΑ

2020-2022

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Mέσος αριθμός
σε μελίσσια/μελισσοκόμο
147

*πρόβλεψη Κομισιόν
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Τα αποθέµατα οίνων και γλευκών εµφανίζονται 
µειωµένα κατά 34,09% σε σύγκριση µε το 2021 
(2.684.614 hl) τα οποία µε τη σειρά τους εµφανί-
στηκαν µειωµένα κατά 13,89% σε σύγκριση µε το 
ρεκόρ αποθεµάτων που καταγράφηκε το 2020 µε 
3.117.801 hl, λόγω πανδηµίας. Μάλιστα, η µείω-
ση των αποθεµάτων σηµατοδοτεί αύξηση της κα-
τανάλωσης οίνων στα προ πανδηµίας επίπεδα.

Συγκεκριµένα, στο ύψος των 1.769.541 hl κα-

ταγράφηκαν στις 31/7/2022 τα αποθέµατα οί-
νων και γλευκών, σύµφωνα µε την ανακοίνω-
ση που απέστειλε στην Κοµισιόν το τµήµα Αµπέ-
λου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤ.

Ο όγκος των αποθεµάτων του 2022, θεωρείται 
κανονικός (αν και ελαφρά αυξηµένος απόε το µέ-
σο όρο δεκαετίας), και «εξυπηρετεί» τις εµπορι-
κές ανάγκες των οινοποιείων ως την είσοδο της 
τρέχουσας εσοδείας στην αγορά, λέει η ΚΕΟΣΟΕ.

Η µεγαλύτερη µεταβολή καταγράφεται στην 
πτώση των αποθεµάτων των οίνων ΠΓΕ που βρί-
σκονται στα οινοποιεία η οποία ανέρχεται στο 
-60,1% (2022: 413.858 hl – 2021: 1.037.773 hl).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες οίνων (ΠΟΠ, Ποικι-
λιακοί και οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη) κα-
ταγράφουν πτώση 10%-20%, ενώ η γενική πτώση 
των αποθεµάτων οίνου στις δεξαµενές των οινο-
ποιείων καταγράφεται στο -37,68%.

Τα αποθέματα οίνου στα προ της πανδημίας επίπεδα

Με δύο νέους εκτελεστικούς κανονι-
σµούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιρο-
ποιεί τα χαρακτηριστικά, τις µεθόδους 
ανάλυσης και τα πρότυπα εµπορίας ε-
λαιόλαδων και πυρηνελαίων, σε µια 
προσπάθεια να απλοποιηθεί και απο-
σαφηνισθεί το ρυθµιστικό πλαίσιο που 
διέπει την εν λόγω αγορά αλλά και να 
αντιµετωπιστούν φαινόµενα νοθείας.

Συγκεκριµένα, αντικαθιστά τον 
καν.2568/1991 και τον 29/2012, ενώ 
λόγω της κατάστασης της αγοράς, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του κατ’ εξου-
σιοδότηση κανονισµού 2022/2104, θε-
ώρησε σκόπιµο να θεσπιστούν πρότυ-
πα εµπορίας στο ελαιόλαδο που να εγ-
γυώνται την ποιότητά του και να κατα-
πολεµούν αποτελεσµατικά την απάτη. 
Με βάση το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο:

Για τη διαφοροποίηση των τύπων ε-
λαιόλαδου καθορίστηκαν τα φυσικοχη-
µικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας 
και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
των παρθένων ελαιόλαδων, για διασφά-
λιση γνησιότητας και ποιότητάς τους.

Για να µην παραπλανώνται οι κατα-
ναλωτές και να µη δηµιουργηθούν συν-
θήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην α-
γορά, είναι σκόπιµο να επιτρέπεται η α-
νάµειξη µόνο των κατηγοριών ελαιόλα-
δου που πωλούνται στον τελικό κατα-
ναλωτή µε άλλα φυτικά έλαια ή να εν-
σωµατώνονται σε προϊόντα διατροφής.

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 

διαφορετικές συνθήκες τους, είναι δυ-
νατόν να επιτραπεί στα κράτη µέλη να 
απαγορεύσουν την παραγωγή των εν 
λόγω µειγµάτων στην επικράτειά τους.

Προκειµένου να διασφαλιστεί η αυ-
θεντικότητα του πωλούµενου ελαιόλα-
δου, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν, 
για το λιανικό εµπόριο, συσκευασίες µι-
κρού µεγέθους που διαθέτουν κατάλ-
ληλο σύστηµα κλεισίµατος. Ωστόσο, εί-
ναι σκόπιµο τα κράτη µέλη να επιτρέ-
ψουν µεγαλύτερη χωρητικότητα για συ-
σκευασίες προς συλλογικές εστιάσεις.

Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής να 
επιλέξει είναι υποχρεωτικό οι ενδεί-
ξεις στην ετικέτα να είναι ευανάγνω-
στες. Ως εκ τούτου, θεσπίζονται πρότυ-
πα που ρυθµίζουν την αναγνωσιµότη-
τα και τη συγκέντρωση των υποχρεωτι-
κών δεδοµένων στο κύριο οπτικό πεδίο.

Πολυάριθµες επιστηµονικές µελέτες 
έχουν δείξει ότι το φως και η θερµότη-
τα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ε-
ξέλιξη της ποιότητας του ελαιόλαδου. 
Για το λόγο αυτό, η ετικέτα πρέπει να 
αναφέρει σαφώς τις ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης. Ο προσδιορισµός περι-
φερειακής προέλευσης µπορεί να απο-
τελέσει αντικείµενο ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

Η χρήση υφιστάµενων εµπορικών 
ονοµάτων που περιλαµβάνουν γεω-
γραφικές αναφορές µπορεί να διατη-
ρηθεί εφόσον αυτά τα ονόµατα έχουν 
καταχωρηθεί επίσηµα στο παρελθόν.

ρίδου σηµείωσε πως το περιβάλλον που 
έχει διαµορφωθεί δεν είναι καθόλου ευ-
νοϊκό για τον παραγωγό–µελισσοκόµο. 
«Η οικονοµική δυστοκία στα νοικοκυριά 
έχει οδηγήσει σε υποκατανάλωση µε-
λιού, το οποίο, κακά τα ψέµατα, δεν θε-
ωρείται ότι είναι είδος πρώτης ανάγκης. 
Το είδαµε στην πρόσφατη γιορτή µελιού 
που οργανώσαµε στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης. Εκεί είπαµε να αυξήσουµε την 
τιµή στα 10 ευρώ το κιλό, από 8 που ήταν 
για χρόνια. Ο κόσµος ψώνισε µέλι, αλλά 
λιγότερες ποσότητες. Για παράδειγµα ε-
νώ το 2019 έπαιρναν τρίκιλα δοχεία, τώ-
ρα περιοριζόταν σε αγορές βάζων του µι-
σού ή του ενός κιλού», ανέφερε.

Συµπιέζουν τις τιµές οι έµποροι
Στη χονδρική τα πράγµατα µε την τιµή 

είναι ακόµη πιο δύσκολα για τους παρα-
γωγούς. Όπως µας πληροφορεί η κ. Λα-
ζαρίδου οι έµποροι, αξιοποιώντας και τις 
εισαγωγές που κάνουν, έχουν συµπιέσει 
τις τιµές µεταξύ 2,90 έως και το πολύ 3,5 
ευρώ το κιλό, σε κάποιες κατηγορίες µε-
λιού, και δεν βγαίνει καλά – καλά ούτε το 
κόστος παραγωγής.

Webcast
από ΣΕΒΙΤΕΛ
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ διορ-
γανώνει ανοιχτό 
webcast µεταξύ 

των εκπροσώπων 
επιχειρήσεων 
τυποποίησης, 
εµπορίας και 

εξαγωγής στις 
16 Νοεµβρίου 

Φραγμός από ΕΕ στη νοθεία ελαιολάδου 
τα επικαιροποιημένα πρότυπα εμπορίας

Μείωση της 
επιδότησης

«Η επιδότηση για τους 
µελισσοκόµους από τα 
13,8 εκατ. ευρώ το έτος 
την περασµένη τριετία, 
περιορίζεται στα 6,4 
εκατ. ευρώ το χρόνο, 
για την επόµενη 5ετία. 
Αυτό µας δείχνει πως 
η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σε αντίθεση 
µε τη ρητορική του, 
φαίνεται πως δεν θέλει 
να στηρίξει τον κλάδο. 
Κι αυτό γιατί ενώ 
υπάρχει µεθοδολογία 
για την ταυτοποίησή του 
δεν νοµοθετείται», 
λέει η πρόεδρος 
των µελισσοκόµων 
Θεσσαλονίκης, 
Ελισάβετ Λαζαρίδου.
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Μετά τους 7 
άλλοι 550
εισέπρατταν 
παρανόμως
4,5 εκατ. ευρώ
Στα πλαίσια εντολής αρµόδιων 
δικαστικών αρχών και της επισηµάνσεων 
των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για γωεχωρικό έλεγχο των 
αιτήσεων ΟΣ∆Ε ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου 
σηµαντικού αριθµού αιτούντων  Εθνικό 
Απόθεµα µε κύρια δηλούµενη 
καλλιέργεια Βοσκότοπο σε καλή 
γεωργική κατάσταση δηλαδή χωρίς ζώα. 
Τα πρώτα αποτελέσµατα στην περιοχή 
του Νοτίου Αιγαίου από την διασταύρωση 
µε τα δεδοµένα του Κτηµατολογίου, 
έδειξαν  παράτυπες διαδικασίες για την 
δηµιουργία τεχνητών συνθηκών 
απόσπασης µε τεχνικές συνθήκες 
υψηλότερων ενισχύσεων και 
διαβιβάσθηκαν στις αρµόδιες δικαστικές 
και άλλες αρχές που το ζήτησαν. 
Χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων 
που ξεπερνούν τις 550 είναι ότι κατά 
τους επιτόπιους ελέγχους σπάνια 
προσήλθαν οι ίδιοι οι αιτούντες στον 
έλεγχο. Αντίθετα προσέχονταν τρίτα 
πρόσωπα µε τεχνική κατάρτιση, ενίοτε ο 
ίδιος άνθρωπος ως εκπρόσωπος πολλών 
αιτούντων ακόµη και ιδιοκτήτες ή 
υπάλληλοι των ΚΥ∆ που υποβλήθηκαν οι 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε και αµφότεροι µε την 
χρήση συσκευών εντοπισµού GPS έχουν 
ήδη µεταφορτώσει τα προς έλεγχο 
αγροτεµάχια στις συσκευές. Στις αρχές 
θα αποσταλούν και τα πρόσωπα αυτά και 
οι υπεύθυνοι των ΚΥ∆ που 
παρουσιάσθηκαν για την υπόδειξη 
αγροτεµαχίων που όπως αποδείχθηκε 
από τα στοιχεία του Κτηµατολογίου και µε 
τις αναφορές  του κατά τον έλεγχο  
συνειδητά παραπλανούσαν τους ελεγκτές.
Το συνολικό ποσό που υπολογίσθηκε ότι 
καταβλήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις  
ξεπερνάει τα 4,5 εκ ευρώ και ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε όλες τις  
προβλεπόµενες ς διαδικασίες ανάκτησής 
τους. Σηµειώνουµε ότι τα ποσά που 
περιλαµβάνονται στα 4,5 εκ ευρώ 
αφορούν έτη από το 2021 και πριν ενώ 
χάρις στα µέτρα που λήφθηκαν κατά την 
διαδικασία πληρωµής της προκαταβολής  
του έτους 2022 δεν καταβλήθηκαν στους 
εµπλεκόµενους αιτούντες 
ενισχύσεις.2022 για τις οποίες η 
συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν 
πρέπει να ανησυχεί ότι θα αντιµετωπίσει 
κάποιο θέµα.  

Επτά υποθέσεις απάτης 
με απόθεμα στον εισαγγελέα
Με προσχηματικό τρόπο 7 αιτούντες εισέπραξαν από το Απόθεμα 465.152 ευρώ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επτά υποθέσεις απάτης µε το εθνικό απόθεµα 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον εισαγγελέα µε στοιχεία 
που… βγάζουν µάτι. Όπως φαίνεται, έχει αρχί-
σει να ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι µε τις απά-
τες που αφορούν δικαιώµατα βοσκοτόπων, ενώ 
οι πληροφορίες θέλουν να αναζητούνται µε διε-
ξαγωγή Ε∆Ε και πιθανές ευθύνες στελεχών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το προοίµιο 
µίας σειράς ανάλογων υποθέσεων που το επό-
µενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να βρουν και 
αυτές το δρόµο προς τη ∆ικαιοσύνη.

Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται στην α-
ναφορά, πραγµατοποιώντας µεταξύ τους κυκλι-
κές µισθώσεις εκτάσεων διάρκειας 4 ετών και 
δηλώνοντας όλοι αποκλειστικά και µόνο «καλ-
λιέργεια βοσκότοπου σε καλή γεωργική κατά-
σταση» δηλαδή υποβάλλοντας αίτηση ενίσχυσης 
βοσκοτοπικών εκτάσεων χωρίς ζώα, εισέπραξαν 
το 2020, 410.722,84 ευρώ και ένας εξ αυτών, το 
2021, 54.430,13 ευρώ. Η υπόθεση, που συσχε-
τίζεται µε 3 Κ.Υ.∆. µε έδρα την Αττική, τη Λάρι-
σα και τα Τρίκαλα, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Οι µεγάλες δηλούµενες εκτάσεις (1.000 έως 
3.300 στρέµµατα) βρίσκονται σε διαφορετική και 
αποµακρυσµένη γεωγραφική περιοχή από την 
περιοχή που δηλώνεται η έδρα εκµετάλλευσης.

∆εν τηρούνταν οι προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας της δηλούµενης καλλιέργειας. 

Σηµαντικές εκτάσεις από τις δηλούµενες 
από τους 7 είχαν κατανεµηθεί ως δηµόσιοι βο-
σκότοποι στις τεχνικές λύσεις 2016, 2017, 2018 
και 2019. 

Για 4 αιτούντες, οι δηλούµενες εκτάσεις βο-
σκοτόπων βρίσκονται στην ανάρτηση του Κτηµα-

τολογίου για το 2020, να ανήκουν στο ∆ηµόσιο 
όπως και για τις εκτάσεις άλλου ενός το 2021.

Ενώ όλα τα κυκλικά µισθωτήρια είναι πολυ-
ετή, διάρκειας, από 1-10.1.2020 ως 31.12.2024, 
οι 6 από τους 7 δεν υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ε-
νίσχυσης µετά το 2020, παρά τις ενισχύσεις που 
έλαβαν ως νεοεισερχόµενοι για την ΕΑΕ 2020.  

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σηµειώνει επίσης πως τα γεγο-
νότα αυτά, αφορούν σε µια πολύ µικρή µειοψη-
φία παραγωγών, ενώ όσοι τηρούν τις νόµιµες δι-
αδικασίες, δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα 
σχετικά µε την καταβολή των ενισχύσεων τους.

Σηµεία της ανακοίνωσης  ΟΠΕΚΕΠΕ:
«Ως αποτέλεσµα της Ανάλυσης Κινδύνου που ε-

φαρµόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε συνδυασµό µε στοι-
χεία από καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση του, και 
µετά τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων διερεύνη-
σης αυτών, για την διαπίστωση της τεχνητής δη-
µιουργίας προϋποθέσεων µε σκοπό τη λήψη ενι-
σχύσεων, από αιτούντες κατανοµής ∆ικαιωµάτων 
Εθνικού Αποθέµατος ετών 2020 και 2021, προ-
έκυψαν για επτά αιτούντες (7), ισχυρές ενδείξεις 
και αποδείξεις διάπραξης παρατυπιών. Ο Οργα-
νισµός, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από 
τις προβλεπόµενες ∆ιοικητικές Κυρώσεις που θα 
επιβάλει, διαβίβασε σχετική αναφορά του Πρόε-
δρου του Οργανισµού, κ. Σηµανδράκου, στις αρ-
µόδιες εισαγγελικές αρχές, για τις περεταίρω προ-

βλεπόµενες από το Νόµο επιπτώσεις. Τα πρόσω-
πα που περιλαµβάνονται στην αναφορά, πραγ-
µατοποιώντας µεταξύ τους, κυκλικές µισθώσεις 
εκτάσεων διάρκειας 4 ετών και δηλώνοντας ό-
λοι αποκλειστικά και µόνο «καλλιέργεια βοσκό-
τοπου σε καλή γεωργική κατάσταση» δηλαδή υ-
ποβάλλοντας αίτηση ενίσχυσης βοσκοτοπικών ε-
κτάσεων χωρίς ζώα, εισέπραξαν το 2020, συνο-
λικά 410.722,84 ευρώ και ένας (1) εξ αυτών, το 
2021, 54.430,13 ευρώ. Η συγκεκριµένη υπόθε-
ση η οποία συσχετίζεται µε 3 Κ.Υ.∆. µε έδρα την 
Αττική, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα έχει τα εξής χα-
ρακτηριστικά: Οι µεγάλες δηλούµενες εκτάσεις 
(1.000 έως 3.300 στρέµµατα) βρίσκονται σε δια-
φορετική και αποµακρυσµένη γεωγραφική πε-
ριοχή από την περιοχή που δηλώνεται η έδρα εκ-
µετάλλευσης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώ-
θηκε ότι δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις επιλεξι-
µότητας της δηλούµενης καλλιέργειας.

Από τον γεωχωρικό έλεγχο των εκτάσεων βοσκο-
τόπων, βρέθηκε ότι σηµαντικές εκτάσεις από τις δη-
λούµενες από τους 7 αιτούντες είχαν κατανεµηθεί 
ως δηµόσιοι βοσκότοποι στις τεχνικές λύσεις των 
προηγούµενων ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.

Για 4 αιτούντες, οι δηλούµενες εκτάσεις βοσκο-
τόπων βρίσκονται στην ανάρτηση του Κτηµατολο-
γίου για το 2020, να ανήκουν στο ∆ηµόσιο και για 
έναν, βρέθηκε επίσης, το 2021, οι εκτάσεις να α-
νήκουν στο ∆ηµόσιο. Ενώ όλα τα κυκλικά µισθω-
τήρια είναι πολυετή, τετραετούς διάρκειας, από 1-
10.1.2020 έως 31.12.2024, οι 6 από τους 7 δεν 
υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µετά το 2020, 
παρά τις σηµαντικές ενισχύσεις που έλαβαν ως νε-
οεισερχόµενοι για την ΕΑΕ 2020. Κανένας ιδιο-
κτήτης δεν προσκόµισε ισχυρά νοµικά έγγραφα 
για την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεµα-
χίων που δηλώθηκαν, παρά τα κυκλικά µισθωτή-
ρια που είχαν υπογράψει.».

Τρία ΚΥ∆
Η υπόθεση σχετίζεται µε τρία 

ΚΥ∆, µε έδρα την Αττική, 
την Λάρισα και τα Τρίκαλα
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O πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
Ευάγγελος 
Σηµανδράκος.
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«Σηµαντική βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα 
των ελέγχων αναµένεται µε την καθολική 
εφαρµογή του monitoring το 2023 (δηλαδή των 
ελέγχων µε τεχνικές παρακολούθησης γης) και 
η έγκαιρη εκτέλεση ελέγχων µε τηλεπισκόπηση, 
όπως επίσης και η νέα εφαρµογή της εγκυκλίου 
για τον έλεγχο της πολλαπλής συµµόρφωσης 
του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Σεπτέµβριο 2022» συνεχίζει 
η ανακοίνωση µε την απάντηση του υπουργού 
σε βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

«Η µεταφορά της υποβολής των αιτήσεων ΟΣ∆Ε 
στο gov.gr, αποτελεί µέρος της κυβερνητικής 
πολιτικής για τη µεταρρύθµιση της διαδικασίας 
καταβολής των ενισχύσεων και συνοδεύεται από 
διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα και µικρότερο 
κόστος διαχείρισης για αγρότες και κράτος» 
συνεχίζει ο υπουργός για να καταλήξει ότι 
«ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθήσει για τη συγκέντρωση 
των στοιχείων αντίκρουσης των παρατηρήσεων 
της ΕΕ, για τον µετριασµό ή την απαλοιφή τους».

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην κακοδιαχείριση του ΟΣ∆Ε µέχρι 
το 2021 και στις διοικητικές αβλεψί-
ες γύρω από τις πληρωµές κατά τα έ-
τη διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανα-
φέρονται οι µέχρι στιγµής κοινοτικοί 
έλεγχοι και οι δηµοσιονοµικές διορ-
θώσεις για παραβάσεις των κοινοτι-
κών κανόνων που έχει στα χέρια της 
η κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται σε 
λεπτοµερή απάντηση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωρ-
γαντά, µετά από ερώτηση 48 βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ό,τι έχει 
τεθεί υπόψη της κυβέρνησης για τις 
πληρωµές των αγροτών από πλευράς 
κοινοτικών αρχών, αφορά παλαιότε-
ρες περιόδους και σε καµιά περίπτω-
ση δεν έχει να κάνει µε τη διαχείριση 
του 2022 και τη µεταφορά των δεδο-
µένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υπολο-
γιστικό νέφος και στο gov.gr.

«Το θέµα των δηµοσιονοµικών διορ-
θώσεων, που αφορά όλα τα κράτη µέ-
λη της ΕΕ, είναι ένα συνεχές θέµα που 
σχετίζεται µε τις διοικητικές αδυναµί-
ες στη χώρα και η µετάβαση της υπο-
βολής των αιτήσεων των αγροτών και 
των πληρωµών των αγροτών στο gov.
gr, θα βοηθήσει στον περιορισµό τους, 
µε ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και 
στην έγκαιρη καταβολή τους» αναφέ-
ρεται στην απάντηση του υπουργού.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του υ-
πουργείου αναφέρει σχετικά µε την ε-
πιστολή της Κοµισιόν στην κυβέρνηση:

«…η αναγγελία ελέγχου από την Ε-
πιτροπή, έχει ηµεροµηνία 19.5.2022 ε-
νώ η υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ε-
νίσχυσης (ΕΑΕ) 2022 στην χώρα µας, ο-
λοκληρώθηκε στις 14.7.2022 (για τις αι-
τήσεις χωρίς ποινή καθυστέρησης) και 
η πληρωµή της προκαταβολής της βα-
σικής ενίσχυσης για τις ΕΑΕ του 2022 
πραγµατοποιήθηκε στις 18.10.2022.

Συνεπώς, η Επιτροπή προγραµµάτι-
σε και εξήγγειλε τον έλεγχο στις ελληνι-
κές αρχές, πριν καν την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων του 
2022. Είναι λοιπόν προφανές πως η έ-
ρευνα, δεν έχει ως έναυσµα τις πληρω-
µές της προκαταβολής της ΕΑΕ 2022.

Η επιστολή της Επιτροπής µε αρ. πρ. 
Ares (2022) 7236211/19.10.2022, η ο-
ποία παρελήφθη από τις ελληνικές αρ-
χές την εποµένη της εντολής πληρωµής 
της προκαταβολής 2022 και δεν σχετίζε-
ται µε την πληρωµή της προκαταβολής 
βασικής ενίσχυσης 2022, παραθέτει τις 
παρατηρήσεις και τα αιτήµατα παροχής 
πρόσθετων πληροφοριών που προέκυ-
ψαν από την πραγµατοποίηση της προ-
αναφερόµενης έρευνας, όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 του Ευρωκοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου και σηµατοδο-

τεί την έναρξη µιας µακράς διαδικασί-
ας ανταλλαγής επιχειρηµάτων, πληρο-
φοριών και στοιχείων, η οποία έχει λά-
βει χώρα πολλές φορές στο παρελθόν, 
στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων της Επι-
τροπής, καταλήγοντας, συχνά, είτε στην 
κατάρριψη των παρατηρήσεων των ελε-
γκτών της Επιτροπής και στην πλήρη α-
ποδοχή των θέσεων των ελληνικών αρ-
χών από την Επιτροπή είτε στον µετρια-
σµό του αντίκτυπου των αρχικών τους 
διαπιστώσεων. Συνεπώς, σ’ αυτό το στά-
διο της διαδικασίας, δεν είναι δυνατό να 
γίνει συγκεκριµένο το ποσό των ενδε-
χόµενων καταλογισµών.

[…] Σας αναφέρουµε όµως ότι, η Ε-
πιτροπή σχετικά µε τις ελλείψεις στην ε-
φαρµογή της Πολλαπλής Συµµόρφω-
σης στη χώρα, έχει ήδη προσδιορίσει δη-
µοσιονοµική διόρθωση 43.156.228,16 
ευρώ, για τα προηγούµενα έτη αιτήσε-

ων 2016, 2017 (έτη διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ), µε την Εκτελεστική Απόφαση 
2022/222 της Επιτροπής της 16ης Φε-
βρουαρίου 2022, απόφαση που οι Ελ-
ληνικές Αρχές έχουν προσβάλει στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

Επίσης, για την εφαρµογή του συ-
στήµατος στρεµµατικών άµεσων ενι-
σχύσεων στην Ελλάδα, για τα έτη υ-
ποβολής αιτήσεων 2017, 2018 και 
2019 (έτη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) έ-
χει προταθεί από την Επιτροπή µε το 
Ares(2022) 2296858/29.03.2022 έγ-
γραφό της, δηµοσιονοµική διόρθωση 
ύψους 118.481.691,48 ευρώ καθώς 
δεν ήταν σύµφωνη µε τους ενωσιακούς 
κανόνες. Σηµειώνουµε ότι, για την προ-
στασία των συµφερόντων της χώρας, οι 
ελληνικές αρχές θα προσβάλλουν την ό-
ποια οριστική απόφαση της Επιτροπής, 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο».

Αμαρτίες ΟΣΔΕ και 
καταλογισμοί ΕΕ 
από άλλες εποχές

Οι κοινοτικοί έλεγχοι 
για το ΟΣΔΕ, δεν 

αφορούν στην 
τρέχουσα πληρωμή, 

λέει η Βάθη, 
δείχνοντας στους 48 

ερωτώντες βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, το 

έγγραφο της ΕΕ για 
δημοσιονομικές 
διορθώσεις 161,6  

εκατ. ευρώ για τα έτη 
2016, 2017,2018,2019

Καθολικό το monitoring 
από το 2023, ακόµα 
πιο αποτελεσµατικό

το σύστηµα του gov.gr

Πριν 
Ό,τι έχει τεθεί υπόψη της 
κυβέρνησης για τις πληρωµές 
των αγροτών από πλευράς 
κοινοτικών αρχών, αφορά 
παλαιότερες περιόδους 
και δεν έχει να κάνει µε 
τη διαχείριση του 2022.

Διόρθωση 
Η Επιτροπή για ελλείψεις 
στην εφαρµογή της 
πολλαπλής συµµόρφωσης 
στη χώρα, έχει ήδη 
προσδιορίσει δηµοσιονοµική 
διόρθωση 43.156.228,16 
ευρώ, για τα προηγούµενα 
έτη αιτήσεων 2016, 2017.

Αντίκρουση
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα 
καταβάλει προσπάθεια 
για τη συγκέντρωση των 
στοιχείων αντίκρουσης 
των παρατηρήσεων 
της ΕΕ, ώστε να πετύχει 
τον µετριασµό τους 
ή την απαλοιφή τους, 
όπου είναι δυνατόν».
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ΜΙΝΑ ΚΑΒΑΝΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Νοµίζω πως ζούµε κάτι 
που θα σηµαδέψει την 
ιστορία των γυναικών και 
της ανθρωπότητας. Κι αυτό 
έχει µεγάλη σηµασία. Το 
πιο σηµαντικό είναι αυτή η 
τεράστια ενέργεια, αυτές οι 
πνιγµένες φωνές (κίνηµα 
γυναικών στον Ιράν) 
που βγαίνουν, επιτέλους, 
µετά 43 χρόνια…».

ΤΖΑΚ ΣΑΒΟΡΕΤΙ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Αγαπώ πολύ τη θάλασσα, 
αλλά και τον πολιτισµό της 
Ελλάδας. Σαν να βρίσκεται 
στο µέσο δύο κόσµων, της 
ευρωπαϊκής και ∆υτικής 
Μεσογείου. Νιώθω πως 
ισορροπεί πάντα σε ένα 
άκρο. Μοιάζει µε την Ιταλία 
και την Ισπανία, αλλά έχει 
κάτι διαφορετικό. Νοµίζω 
πως αυτό είναι η ιστορία».

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΝΤΕΡΕΣ 
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ
«Η ανθρωπότητα έχει µια 
επιλογή: συνεργαστείτε ή 
εξαφανιστείτε. Οι εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου 
συνεχίζουν να αυξάνονται. 
Ανεβαίνουν οι παγκόσµιες 
θερµοκρασίες. Βρισκόµαστε 
σε έναν αυτοκινητόδροµο 
τραβώντας στην κλιµατική 
κόλαση και έχουµε το πόδι 
µας στο γκάζι».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΛΕΨΕΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μήλο δαγκωµένο
Ξεσηκώνονται οι παραγωγοί 
µήλου της Θεσσαλίας και 
σχεδιάζουν κινητοποιήσεις 
στις 15 Νοέµβρη και 
πανελλαδικό συλλαλητήριο 
στην Αθήνα. 
Ανοικτές τιµές και κάτω 
του κόστους, ανατιµήσεις στο 
ράφι, «εξοστρακισµός» των 
µήλων από τις συνδεδεµένες 
(πλην ΠΟΠ), κάνουν εκρηκτική 
την κατάσταση για τον κλάδο.

Καλά ξυπνητούρια
Έσπασε κάθε ρεκόρ αναβολής 
αιτήσεων, το υποέργο για την 
«Γενετική Βελτίωση Ζώων», 
καθώς αναβλήθηκε για 5η 
φορά. Τώρα πάει για τις 7 του 
∆εκέµβρη (σ.σ λέµε τώρα), µε 
δικαιολογία να εξεταστεί, λέει, 
«η δυνατότητα ενσωµάτωσης 
στον οδηγό του προγράµµατος 
προτάσεων ενδιαφερόµενων 
φορέων που θα βελτιώσουν 
τη διαχείριση του έργου.». 

Καλαθούνα
Το «καλάθι του νοικοκυριού», 
µοιάζει µε νέο ανέκδοτο µε 
τον Τοτό. Μπαίνουν, βγαίνουν, 
προϊόντα από τις λίστες 
των αλυσίδων, µε τους 
καταναλωτές να µην βρίσκουν 
στο τέλος άκρη για τις 
πολυθρύλητες… εκπτώσεις. 
Θα υπάρξουν αλλαγές λένε 
οι εµπνευστές του, ενώ κάποιοι 
άλλοι µιλούν για µία ακόµη 
επικοινωνιακή φούσκα.

Ποιος ακριβώς ρωτάει τι για το αµαρτωλό ΟΣ∆Ε;

Αλήθεια για τα κακώς κείµενα στο ΟΣ∆Ε της προτέρας περιόδου οι 
48 της Κουµουνδούρου τι ακριβώς δεν ξέρουν και ρωτούν για τον 
κοινοτικό έλεγχο και τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις; Ο υπουργός 
της πλατείας στην απάντησή του επισυνάπτει και το έγγραφο της 
Κοµισιόν, λύνοντας όλες τι απορίες. Τώρα θα φανεί στο…χειροκρό-
τηµα κατά πόσο η διαχείριση του 2022 και η µεταφορά των δεδοµέ-
νων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος και στο gov.gr. δεν 
θα µπάσει νερά…Πάντως, στο δρόµο του καθηγητή Βάρρα, στις ει-
σαγγελικές αρχές διαβίβασε ο νυν πρόεδρος της ∆οµοκού επτά υ-
ποθέσεις διαφαινόµενης απάτης µε τα κονδύλια του Αποθέµατος.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μειωµένος, ο όγκος 
των αποθεµάτων οίνου 
του 2022, πλην 
όµως κανονικός 
καθώς «εξυπηρετεί» 
ήδη τις εµπορικές 
ανάγκες των 
οινοποιείων. Η µείωση 
των αποθεµάτων 
δείχνει και αύξηση 
της κατανάλωσης.

Σχεδόν αδύνατη 
η ενεργειακή επάρκεια 
στις φτωχότερες 
οικονοµίες. Αναλυτές 
προειδοποιούν για 
«φιτίλι», έτοιµο 
να πυροδοτήσει 
κοινωνικές εκρήξεις. 
Η Ευρώπη «ρουφάει» 
το φυσικό αέριο 
από άλλες χώρες µε 
κάθε κόστος λένε.

Υβρίδια
Το τέλος της ενεργοποίησης 

επιδοτήσεων από βοσκοτόπια 
που δεν συντηρούν ζώα και την 
αύξηση των δικαιωµάτων των 
πραγµατικών κτηνοτρόφων, 
βάζει και επίσηµα το τελικό 
κείµενο της ΚΑΠ.

«Το αυτονόητο αποτελεί 
είδηση, δηλαδή πως γίνεται 
να δίνονται βοσκοτόπια σε 
κάποιον χωρίς ζώα;», ένα 
από τα σχόλια στο Agronews.

«...και ο προηγούµενος 
κανονισµός τα ίδια έλεγε....δεν 
δίνουµε απόθεµα χωρίς ζωικό 
κεφάλαιο καί δίχως αγροτική 
παραγωγή... Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά 
παράβαση των κανονισµών 
έδωσε δικαιώµατα δηλαδή 
χρήµατα σε δηλώσεις χωρίς 
παραγωγική δραστηριότητα...
και µάλιστα ποσά πολύ 
µεγαλύτερα από τον µέσο 
όρο της περιφέρειας....να 
τους χαιρόµαστε», ένα άλλο.

;

ΖΕΡΑΡ ΠΙΚΕ 
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
«Στη ζωή, όταν µεγαλώνεις, 
συνειδητοποιείς ότι µερικές 
φορές πρέπει να αφήσεις 
µία αγάπη να φύγει. […]
Αγαπώ πολύ τη Μπάρτσα 
και γι’ αυτό πιστεύω πως 
είναι η σωστή στιγµή να 
φύγω. Ξέρω πως θα βρεθώ 
εδώ ξανά. Γεννήθηκα εδώ 
και θα πεθάνω εδώ. Ζήτω 
η Μπαρτσελόνα για πάντα».

Ποιος σας είπε 
ότι δεν ψηφίζουν 
τα πρόβατα;

Περνάνε οι µέρες, ο καθένας µε τις υποχρεώσεις 
του. Οι παραγωγοί εκτός των άλλων προχωρούν 
σε διορθώσεις και οι διοικητικοί του Οργανισµού 
Πληρωµών σε διασταυρωτικούς µε άλλες βάσεις 
δεδοµένων και ελέγχους…. Σειρά τώρα έχει να βγει 
η προκαταβολή για τα προγράµµατα έγκυρα, 
αλλά και έγκαιρα! Ίσως φέτος να ‘ρθει κι αυτό 
νωρίτερα, όπως το τσεκ! Υποµονή λίγο ακόµα! 

Πάντως, αυτοί οι βολεµένοι µε το παλιό σύστηµα, 
που έβαλαν στο µάτι τα αγροπεριβαλλοντικά, τελικά 
δεν τα κατάφεραν, καθώς πέρασε εννοείται στο gov.
gr. Μετά, σου λέει, κατέθεσαν µήνυση προκειµένου 
να ελεγχθεί το λογισµικό που χρησιµοποιούν στη 
∆οµοκού, µε την «κατηγορία» ότι τους το «έκλεψαν». 
Ποιο λογισµικό; Αυτό, που ούτως ή άλλως πλήρωσε 
µε ανάθεση έργου, που δηµοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ, ο 
ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Οι ελεγκτές, πάντως, δεν βρήκαν 
καµία οµοιότητα, καθώς το νέο σύστηµα έχει άλλη 
τεχνολογία. Κάποιοι, µάλιστα, είπαν ότι όλο αυτό θα 
γυρίσει εις βάρος της γνωστής δυναστείας….. 

Στον εισαγγελέα έφτασε αναφορά του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ µε 7 περιπτώσεις απάτης σχετικά 
µε δικαιώµατα για βοσκοτόπους από το Εθνικό 
Απόθεµα ετών 2020 και 2021. Φαίνεται πως 
έλαβαν συνολικά 465.152,97 ευρώ, µε 
προσχηµατικό τρόπο. ∆είχνει να µπαίνει µία τάξη 
σε όλο αυτό, ενώ δεν αποκλείεται να αναζητηθούν 
ευθύνες και από στελέχη του Οργανισµού 
Πληρωµών, που πιθανά εµπλέκονται. Και έρχονται 
κι άλλες τέτοιες υποθέσεις στη ∆ικαιοσύνη, λένε! 

Και ήρθαν άλλες 431 υποθέσεις στην περιοχή των 
∆ωδεκανήσων. Η διασταύρωση µε τα δεδοµένα του 
Κτηµατολογίου έδειξε ισχυρές ενδείξεις παράτυπων 
διαδικασιών και δηµιουργίας τεχνητών συνθηκών 
λήψης ενισχύσεων, περί τα 4,5 εκατ. ευρώ. 
Χαρακτηριστικό αυτών ότι κατά τους επιτόπιους 
ελέγχους σπάνια προσήλθαν οι ίδιοι οι αιτούντες 
στον έλεγχο, αλλά τρίτα πρόσωπα και ενίοτε ο ίδιος 
άνθρωπος ως εκπρόσωπος πολλών αιτούντων.

Και για τους αγρότες της Φινλανδίας, πάντως, 
τα πράγµατα είναι δύσκολα, λόγω της αύξησης των 
τιµών σε λιπάσµατα και ενέργεια. Πρόσφατη έρευνα 
από την Κεντρική Ένωση Αγροτικών Παραγωγών 
και ∆ασοκτηµόνων δείχνει ότι µόλις το 1/3 εξ’ αυτών 
έχει προβεί στη αγορά λιπασµάτων που απαιτούνται 
για τη επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Μάλιστα, 
το 55% των συµµετεχόντων αγροτών στην έρευνα 
προβλέπει ότι µέσα στο επόµενο εξάµηνο η 
ρευστότητά τους θα χειροτερέψει.

Η είδηση της εβδοµάδας αφορά τους λύκους. 
Η περιβαλλοντική οργάνωση IUCN σε συνεργασία 
µε τις Copa-Cogeca προχώρησαν σε έρευνα, 
σύµφωνα µε την οποία οι πληθυσµοί των λύκων 
έχουν εκτοξευθεί σε όλη την Ευρώπη µεταξύ 2016-
2021, µια αλλαγή την οποία -σου λέει - δεν έχει 
λάβει υπόψη η ΚΑΠ. Πρώτη σε αριθµό λύκων η 
Ιταλία µε 3.300 ζώα, ακολουθούν Ρουµανία, 
Ισπανία, Πολωνία και πέµπτη η Ελλάδα µε 1.000 
ζώα, όταν το 2016 είχε 750!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
ιακρίνω αυτές τις µέρες µεγάλη αγω-
νία µεταξύ των καλλιεργητών, αφε-
νός για την εξέλιξη στις τιµές των α-
γροτικών προϊόντων, αφετέρου για 

τις επιλογές που καλούνται να δροµολογήσουν 
για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Σε ό,τι αφο-
ρά το πρώτο, θα το πω ξεκάθαρα. ∆ιακρίνω µε-
γάλη απληστία. Ειδικά στις µεγάλες καλλιέργει-
ες και ειδικότερα στο σκληρό σιτάρι και το βαµ-
βάκι, οι παραγωγοί είχαν διαδοχικές ευκαιρίες 
να πουλήσουν σε πρωτόγνωρα υψηλές τιµές. 
∆εν το έκαναν και τώρα τρέχουν πανικόβλητοι. 

Σωστό timing
ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΛΛΑ κατά καιρούς στην προ-
σπάθειά µου να διευκολύνω µαζί µε τους συνερ-
γάτες µου, εδώ στην Agrenda, τους ανθρώπους 
της παραγωγής να πάρουν τις σωστές αποφά-
σεις και στα θέµατα αγοράς, δηλαδή στην επι-
λογή του κατάλληλου χρόνου και της 
σωστής τιµής διάθεσης των προϊό-

ντων. ∆εν είναι εύκολο, ωστό-
σο, επειδή η δική µας πληροφό-
ρηση είναι πιο πολύπλευρη και η 
µατιά µας πιο ψύχραιµη, εκτιµώ ότι µπο-
ρεί η γνώµη µας να έχει κάποια χρησιµότητα. 

 Πόσες ακόμη ευκαιρίες;
ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ που φωνάζαµε 
στους βαµβακοκαλλιεργητές να κάνουν προπω-
λήσεις, όπως και στο τέλος του καλοκαιριού που 
τους είπαµε καθαρά να αξιοποιήσουν τη δεύτε-
ρη ευκαιρία που είχαν, πάλι για προπωλήσεις. 
Τώρα, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη. Όπως φαί-
νεται δύσκολα θα υπάρξει µια τρίτη ευκαιρία για 
τη φετινή τους παραγωγή σύσπορου βαµβακιού, 
που, ως γνωστόν, πλησίασε, δύο φορές µάλι-
στα, στη διάρκεια της χρονιάς, το 1 ευρώ το κιλό.

Στο ζύγι η απόφαση
ΤΑ 75-76 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ που προσφέρουν 
αυτές τις µέρες οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 

βρίσκονται θα µπορούσε να πει κανείς κάπου 
ανάµεσα από τα ιστορικά χαµηλά των τελευταί-
ων ετών και τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε 
στη διάρκεια της τρέχουσας εµπορικής περιό-
δου. Απέχει λοιπόν από τα ψηλά, είναι ωστό-
σο µια καλή τιµή µε βάση τα ιστορικά δεδοµέ-
να για την αγορά του προϊόντος. Η τελική επι-
λογή είναι πάντως δική τους.   

Μπορούσαν, δεν το ́ καναν
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ δεν υπήρξε, τουλάχι-
στον τον τελευταίο χρόνο, η ίδια διακύµανση. 
Ωστόσο, δόθηκε στους παραγωγούς για πρώ-
τη φορά η ευκαιρία, να διαθέσουν την παρα-
γωγή τους στην κορυφαία τιµή των 50 λεπτών 
το κιλό και µάλιστα κατά τη διάρκεια της συ-
γκοµιδής. Είχαν δηλαδή την ευκαιρία να κλεί-
σουν το προϊόν από το χωράφι στην καλύτερη 
ιστορικά τιµή και πολλοί δεν το έκαναν. Τώρα 

και στο σκληρό, τα πράγµατα ζο-
ρίζουν. Η τιµή κρατήθηκε αυ-

τόν τον καιρό κοντά στα 45 
λεπτά το κιλό, δεν είναι 
όµως βέβαιο ότι µπορεί 
να µείνει εκεί, δηλαδή, 
δύο φορές πάνω από 
τον ιστορικό µέσο όρο 
της τελευταίας 10ετίας. 

Ανηφόρα
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, συνεχίζει 
να έχει δρόµο η τιµή 
παραγωγού στο ελαι-
όλαδο. Για µια σειρά α-

πό λόγους που δεν εί-
ναι της παρούσης, η συγκυρία είναι υπέρ της 
ανόδου και µάλιστα σε µια χρονιά που για τη 
χώρα µας τουλάχιστον και η παραγωγή εξελίσ-
σεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό βέβαια 
δεν σηµαίνει ότι οι παραγωγοί και οι οργανώ-
σεις τους δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
πωλήσεις, τουλάχιστον ενός µέρους της φετι-
νής τους παραγωγής. 

Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι
ΠΡΩΤΟΝ, γιατί διασφαλίζουν ήδη µια καλή τι-
µή, δηλαδή πάνω από 5 ευρώ το κιλό όταν ο µέ-
σος όρος των τελευταίων ετών είναι στα 3,5 ευ-
ρώ και δεύτερον, γιατί θα µπορούν έτσι να δια-
πραγµατευθούν από καλύτερη θέση (δηλαδή µε 
µικρότερα αποθέµατα) την υπόλοιπη παραγω-
γή. Άλλωστε το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που 
δεν έχει την ίδια αντοχή µε το σκληρό σιτάρι.  

Πιο ξεκάθαρη εικόνα
Όπως φαίνεται δύσκολα θα υπάρξει 

µια τρίτη ευκαιρία για την φετινή 
παραγωγή σύσπορου βαµβακιού, που 
πλησίασε δύο φορές το 1 ευρώ το κιλό

Η 
επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία 
οδήγησε τη διεύρυνση, ξανά στην 
κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας 
µετά από πολλά χρόνια στασιµότη-

τας. Τον Ιούνιο, οι ηγέτες της ΕΕ συµφώνησαν 
η Μολδαβία και η Ουκρανία να γίνουν υποψή-
φιες για ένταξη στην ΕΕ. Συµφώνησαν επίσης 
ότι θα µπορούσε και η Γεωργία να είναι υπο-
ψήφια προς ένταξη εάν πληρούσε ορισµένες 
προϋποθέσεις. Τον Ιούλιο, η ΕΕ ξεκίνησε εντα-
ξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία, µετά από χρόνια καθυ-
στερήσεων. Και στις αρχές Οκτωβρίου, η Κοµι-
σιόν σύστησε να δοθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
αντίστοιχο καθεστώς, εάν ενίσχυε περαιτέρω το 
κράτος δικαίου και τα θεµελιώδη δικαιώµατα.

Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτό 
το momentum. Πρώτον, τα ετήσια reports της 
Κοµισιόν για τη διεύρυνση που δηµοσιεύθηκαν 
τον Οκτώβριο, καθιστούν σαφές ότι οι υποψή-
φιοι αντιµετωπίζουν τροµακτικές προκλήσεις 
για να εκπληρώσουν τους όρους για την έντα-
ξη. ∆εύτερον πολλά κράτη-µέλη, µεταξύ των ο-
ποίων η Γαλλία, η Γερµανία και η Ιταλία, είναι 
«χλιαρές» στη διεύρυνση και πιστεύουν ότι η ΕΕ 
πρέπει πρώτα να µεταρρυθµιστεί προτού επε-
κταθεί -αλλά τα κράτη-µέλη θα δυσκολευτούν 

να συµφωνήσουν 
στις µεταρρυθµίσεις. 
Αυτό σηµαίνει ότι 
το βραχυπρόθεσµο 
focus της πολιτικής 
διεύρυνσης θα πρέ-
πει να είναι να βοη-
θήσει τις υποψήφι-
ες χώρες να βρουν 
τρόπους για να τις 

ενσωµατώσουν στην Ένωση πριν την ένταξη.
Ο δρόµος για την περαιτέρω διεύρυνση της 

ΕΕ είναι δύσκολος  και αναπόφευκτα συνυφα-
σµένος µε την ακανθώδη συζήτηση για τις ε-
σωτερικές µεταρρυθµίσεις της ΕΕ. Ο κίνδυνος 
είναι οι µεταρρυθµίσεις της ΕΕ να αποδειχθούν 
αδύνατες και να χάσει η διεύρυνση τη δυνα-
µική της, οδηγώντας τους υποψήφιους να γί-
νουν ακόµη περισσότερο απογοητευµένοι µε 
την ΕΕ, κάτι που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
δηµοκρατική ολίσθηση. Η αποτυχία εδραίω-
σης των δηµοκρατικών θεσµών θα αφήσει τις 
χώρες ευάλωτες στη ρωσική παρέµβαση. […]

Η διεύρυνση είναι µία από τις πιο επιτυχη-
µένες πολιτικές της ΕΕ, η οποία ενισχύει την 
οικονοµική ανάπτυξη και βοηθά στη σταθε-
ροποίηση των υποψηφίων για ένταξη. Αλ-
λά η πρόκληση της µεταρρύθµισης τόσο στις 
υποψήφιες χώρες όσο και στην ίδια την ΕΕ, 
σηµαίνει ότι ο τωρινός γύρος διεύρυνσης εί-
ναι πιθανό να σταµατήσει. Για να αποφευχθεί 
αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να ενστερνιστεί εντελώς 
την ιδέα της βήµα προς βήµα ολοκλήρωσης.

*ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (CER) 

Βήμα βήμα προς
την ολοκλήρωση

ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΖΙ ΣΚΑΤΣΙΕΡΙ *
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Εκτός προγραµµατισµού πολλών παρα-
γωγών µένει φέτος η καλλιέργεια της ε-
λαιοκράµβης, η οποία αν και ξεκίνησε 
από καλή βάση, µε 47 λεπτά ελάχιστη 
εγγυηµένη τιµή, στα τρέχοντα συµβό-
λαια, όπως όλα δείχνουν θα έχει µειω-
µένες εκτάσεις, λόγω κυρίως της παρα-
τεταµένης ξηρασίας.  Παρότι ο κόσµος, 
στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της 
χώρας, ήταν έτοιµος να την εµπιστευτεί 
και πάλι, ιδίως µετά τα 60 λεπτά το κι-
λό που έπιασε το προϊόν στην εµπορι-
κή σεζόν του 2022, η πολύµηνη ανοµ-
βρία ανέτρεψε το σχεδιασµό των περισ-
σότερων παραγωγών, µε συνέπεια οι ε-
κτάσεις που καλλιεργήθηκαν να µειω-
θούν δραστικά.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζε-
ται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η 
καλλιέργεια σε κάποιες περιοχές έχασε 
έως και 90% των στρεµµάτων της, σε σύ-
γκριση µε πέρυσι, ενώ και στο θεσσαλι-
κό κάµπο οι απώλειες που «γράφει» η 
ελαιοκράµβη φτάνουν κοντά στο 50%.

Στο νοµό Κοζάνης, στη ∆υτική Μακε-
δονία, για παράδειγµα, όπως µας ανέ-
φερε ο ∆ηµήτρης Χρηστίδης, ιδιοκτήτης 
ενός από τα µεγαλύτερα καταστήµατα 
αγροεφοδίων της περιοχής, φέτος στην 
ελαιοκράµβη τα στρέµµατα που σπάρ-
θηκαν τοπικά είναι ελάχιστα. «Για να 
καταλάβετε το µέγεθος, ενώ πέρυσι α-
πό το κατάστηµά µας εξυπηρετήθηκαν 
10.000 στρέµµατα, φέτος δεν προσεγ-
γίσαµε ούτε τα 2.000 στρέµµατα, αν και 
η τιµή στα συµβόλαια είναι στα 47 λε-
πτά το κιλό, ως ελάχιστη εγγυηµένη µε 

προοπτική να ανέβει, όσο πάει το εµπό-
ριο», είπε ο συνοµιλητής µας.

Ο ίδιος απέδωσε την αρνητική εξέλι-
ξη για την καλλιέργεια αφενός στην πο-
λύµηνη ξηρασία, η οποία δεν επέτρεψε 
ουσιαστικά να γίνει η σπορά, που συ-
ντελείται από τα µέσα Σεπτεµβρίου έως 
το τέλος Οκτωβρίου και στο ό,τι πέρυ-
σι οι αποδόσεις της ελαιοκράµβης στο 
νοµό ήταν χαµηλές, στα 70-80 κιλά το 
στρέµµα για την πλειονότητα των χω-
ραφιών, γεγονός που είχε ως συνέπεια 
πολλοί αγρότες να µην προτιµήσουν φέ-
τος. Ως εκ τούτου πολλές εκτάσεις τοπι-
κά οδηγούνται στα σιτηρά, ενώ φαίνε-
ται ότι -τουλάχιστον στη δυτική Μακε-
δονία, όπως εκτιµά ο κ. Χρηστίδης- θα 
υπάρξει σηµαντικό ενδιαφέρον και για 
τον ηλίανθο την άνοιξη.

Παρόµοια εικόνα για τις καλλιεργητι-
κές επιδόσεις της ελαιοκράµβης, κατα-
γράφεται και σε περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας όπως είναι η Χαλκιδική και 

το Κιλκίς. «Λόγω της ανοµβρίας η ελαι-
οκράµβη έχασε φέτος ένα µεγάλο µέ-
ρος από την πίτα της», εξηγεί ο Γιάννης 
Πύρρος, ο οποίος δραστηριοποιείται µε 
το εµπόριο αγροεφοδίων και αγροτικών 
προϊόντων στους δύο νοµούς. Όπως µας 
εξήγησε «ενώ συνήθως µε το κατάστη-
µά µας συνεργάζονται παραγωγοί που 
καλλιεργούν γύρω στα 3.000 έως 5.000 
στρέµµατα ανάλογα µε τη χρονιά, φέτος 
κατάφερε να σπείρει µόνο ένας αγρότης 
µόλις 400 στρέµµατα».

Κοντά στο 20% των στρεµµάτων που 
καλλιεργεί συνήθως όµως, έσπειρε φέ-
τος και ο παραγωγός Γιώργος Μαλλια-
ρός από τη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοι-
χα τα µέλη του συνεταιρισµού της Ασ-
σήρου, από περίπου 500 στρέµµατα που 
καλλιεργούν παραδοσιακά, φέτος δεν έ-
βαλαν ούτε ένα στρέµµα. Ελάχιστες εί-
ναι οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν, ε-
πίσης στις Σέρρες, αλλά και στο νοµό Έ-
βρου, όπως µεταφέρεται στην Agrenda.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

Β. ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΦΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΕΖΟΝ 2022

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 

90%
ΕΩΣ ΚΑΙ

50%

47

60

Η πολύμηνη ανομβρία έβγαλε 
εκτός σπορών την ελαιοκράμβη 
Στη Βόρεια Ελλάδα έχασε έως 90% των στρεμμάτων της και στο θεσσαλικό κάμπο το 50%

Χαµηλές 
αποδόσεις 

Στο νοµό Κοζάνης 
πέρυσι οι αποδόσεις 
της ελαιοκράµβης 
ήταν χαµηλές, στα 

70-80 κιλά 
το στρέµµα, µε 

αποτέλεσµα πολλοί 
αγρότες να µην την 
προτιµήσουν φέτος

Αλλαγές στις 
καλλιέργειες 

Πολλές εκτάσεις στη 
∆υτική Μακεδονία 

οδηγούνται στα 
σιτηρά, ενώ φαίνεται 
ότι θα υπάρξει σηµα-

ντικό ενδιαφέρον 
και για τον ηλίανθο 

την άνοιξη

Η πολύµηνη ξηρασία 
και οι χαµηλές περσινές 
αποδόσεις ελαιοκράµβης 
είχε ως αποτέλεσµα να µην 
την προτιµήσουν φέτος 
πολλοί καλλιεργητές, που 
οδηγήθηκαν στα σιτηρά.

Μεγάλη µείωση 
των εκτάσεων στη
Θεσσαλία, λόγω των
καιρικών συνθηκών
Λίγο καλύτερη, αλλά και 
πάλι υπολείπεται σηµαντικά 
από µια κανονική χρονιά, 
είναι η εικόνα µε την 
καλλιέργεια ελαιοκράµβης 
στη Θεσσαλία. Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρθηκαν 
στην Agrenda ο καιρός 
έπαιξε άσχηµο παιχνίδι 
σε παραγωγούς, οι οποίοι 
δεν µπόρεσαν να σπείρουν 
τις εκτάσεις που 
προγραµµάτιζαν. Για 
παράδειγµα, στην περιοχή 
της Λάρισας, κατά τις 
σχετικές πληροφορίες, 
η µείωση των εκτάσεων 
της ελαιοκράµβης φέτος 
είναι της τάξης του 50%. 
«Η σπορά έπρεπε να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τις 20 
Οκτωβρίου, όµως η έλλειψη 
βροχών δεν το επέτρεψε κι 
οι παραγωγοί απέφυγαν να 
πάρουν το ρίσκο να βάλουν 
τώρα, διότι φοβήθηκαν 
πως δεν θα έχει µεγαλώσει 
αρκετά, προκειµένου 
να καταφέρει να αντέξει 
στα κρύα του χειµώνα», 
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 
από πηγή του χώρου, 
σηµειώνοντας πως αντί 
ελαιοκράµβης επιλέχθηκαν 
άλλα σιτηρά. Να σηµειωθεί 
ότι στην ΕΕ την περίοδο 
2022-2023 σηµειώθηκε 
µεγάλη αύξηση σε ποσοστό 
14,6% των εκτάσεων µε 
καλλιέργειες ελαιούχων 
σπόρων, µε µείωση 
αποδόσεων λόγω 
ξηρασίας, µε εξαίρεση 
την ελαιοκράµβη η οποία 
παρουσιάζει µικρή 
αύξηση 1,8%.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Τριήµερη γιορτή 
ελιάς κι ελαιολάδου 
Η κατανάλωση του καρπού της ελιάς αποτελεί 
βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. 
Αποτελεί ένα δέντρο που αγαπά τον ήλιο 
και την θάλασσα, µεγαλώνει και σε άγονα εδάφη 
και έχει µεγάλη αντοχή στην ανοµβρία. Στο ∆ήµο 
Ερµιονίδας γιορτάζεται κάθε χρόνο το ιερό αυτό 
δέντρο και τα παράγωγά του. Το τριήµερο 11,12 
και 13 Νοεµβρίου στο Κρανίδι πρωταγωνιστεί η 
ελιά, το ελαιόλαδο, η γεύση και η γαστρονοµία. 
Εκθέσεις, εκδηλώσεις γαστρονοµίας, µουσική 
και χορός περιστρέφονται γύρω από τον µεγάλο 
θησαυρό του τόπου και της παράδοσης. Ο ∆ήµος 
Ερµιονίδας, η Κοινότητα Κρανιδίου, οι αρµόδιοι 
φορείς, οι εθελοντές και οι κάτοικοι του 
Κρανιδίου προετοιµάζουν µια γιορτή που απαντά 
στο ερώτηµα: «Υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
γνωρίσουµε και να προβάλουµε τον τόπο µας 
και τα προϊόντα του;» Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.ermionida.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Ανοικτή πρόσκληση 

σε εστιατόρια της Κρήτης 
για συνεργασία στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης «Παγκόσµια 
Ηµέρα Οινοτουρισµού» 
Κυριακή 13 Νοεµβρίου, 
απευθύνει φέτος το Wines 
of Crete.

Στις 12-14 Νοεµβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος 
η MDF Expo στο 
Metropolitan Expo, 
η συνδυαστική έκθεση 
για τους επαγγελµατίες 
τροφίµων από τον τοµέα 
της παραγωγής, της 
µεταποίησης και του food 
service. 

Τα πάντα για τα 
βιολογικά τρόφιµα 
στη Σκανδιναβία µπορεί 
να µάθει ο κάθε 
ενδιαφερόµενος επισκέπτης 
της Eco Life Scandinavia & 
Nordic Food Fair στις 16-17 
Νοεµβρίου.

Πρωτεύουσα του µήλου 
θα γίνει το τριήµερο 17 
µε 19 Νοεµβρίου το 
Μπολζάνο στη Βόρεια 
Ιταλία, καθώς στην πόλη 
θα πραγµατοποιηθεί 
η Interpoma, η µοναδική 
εµπορική έκθεση στον 
κόσµο αφιερωµένη 
στη µηλοκαλλιέργεια.

To µεγάλο 13ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας 
διοργανώνεται φέτος στις 
2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου στο 
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

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

Η βραβευµένη έκθεση 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιστρέφει για 
φέτος από το Σάββατο 
4 έως και τη ∆ευτέρα 6 

Φεβρουαρίου του 2023 
στο Mec Παιανίας.

Αυξηµένες 25% 
είναι κιόλας οι κρατήσεις 
για τη φετινή έκθεση 
Fruit Logistica που 
θα πραγµατοποιηθεί 
το τριήµερο 8-10 
Φεβρουαρίου 2023 στην 
καρδιά του Βερολίνου.

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

Η 8η πανελλήνια
συνάντηση για 
τη φυτοπροστασία
Στη Θεσσαλία θα χτυπά η καρδιά της αγροτικής 
έρευνας στις 21 µε 24 Φεβρουαρίου 2023, µε 
την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 
που διοργανώνεται στη Λάρισα από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία µε 

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, την Εντοµολογική 
Εταιρεία Ελλάδας, την Ελληνική 
Φυτοπαθολογική Εταιρεία, την Ελληνική 
Ζιζανιολογική Εταιρεία, τη Φυτιατρική Εταιρεία 
Ελλάδος, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, τον Ελληνικό Σύνδεσµο 
Φυτοπροστασίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτηµα 
Κεντρικής Ελλάδας, τον Γεωπονικό Σύλλογο 
Λάρισας και την Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Συλλόγων Γεωπόνων. Στόχος να δοθούν γνώση 
και εφόδια στους παραγωγούς. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.thessaly.gov.gr.

ΛΑΡΙΣΑ

Ηµερίδα για τα 
πρότυπα εµπορίας 
ελαιολάδου

Με δύο νέους Κανονισµούς 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επικαιροποιεί τα 
χαρακτηριστικά, τις µεθόδους 
ανάλυσης και τα πρότυπα 
εµπορίας των ελαιολάδων 
και πυρηνελαίων, 
αντικαθιστώντας τον 
καν.2568/1991 και 
τον 29/2012 ενώ γίνεται 
προσπάθεια να απλοποιηθεί 
και αποσαφηνισθεί το 
ρυθµιστικό πλαίσιο. Λόγω 
της σηµασίας τους για 
τον ελαιοκοµικό τοµέα, 
ο ΣΕΒΙΤΕΛ διοργανώνει 
ανοιχτό webcast την Τετάρτη 
16 Νοεµβρίου και ώρα 
4.00µµ προκειµένου να 
παρουσιαστούν αναλυτικά οι 
αλλαγές που θεσπίζονται από 
τους κανονισµούς αυτούς και 
να ανταλλαγούν απόψεις για 
τα σηµεία εφαρµογής τους. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο info@sevitel.gr και 
στο τηλ: 210-3238856.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΡΑΝΙ∆Ι

Από 15 έως και 25 Νοεµβρίου 
αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης 
στο λίπασµα µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας «myBusinessSupport» 
της ΑΑ∆Ε.

Πάνε για 30 Νοεµβρίου 
τα αιτήµατα πληρωµής για 20% 
στα παλιά Σχέδια Βελτίωσης.

Παράταση ισχύος έως 30 
Νοεµβρίου για πιστοποιητικά 
βιοκαλλιεργητών ελαιώνα Άµφισσας

Μέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 
αιτήσεις για νέες άδεις φύτευσης 
αµπελώνων.

Έως 15 ∆εκεµβρίου η 
ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων 
και χοίρων.

Παρατείνεται έως τις 28 
∆εκεµβρίου η υποχρεωτική δήλωση 
αποθεµάτων γεωργικών προϊόντων.

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
οι συµβάσεις συµβολαιακής 
για την έκπτωση φόρου αγροτών.

Έως 31 ∆εκεµβρίου µετατροπές 
άδειας παραγωγού Λαϊκής 
σε πωλητή. 

Έως 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ 
η απαγόρευση αλιείας πέστροφας 
στην Ήπειρο.

Παράταση ως 31 Μαρτίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΜΠΟΡΝΤΩ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μοιράζει «έµπνευση» 
η φετινή Vinitech-Sifel

Νέες ιδέες, ζωντανοί διάλογοι, 
έµπνευση και ουσιαστικές 
αλληλεπιδράσεις είναι όλα όσα 
προσφέρει η παγκόσµια έκθεση 
κρασιού, φρούτων και λαχανικών 
Vinitech-Sifel 2022 από τις 29 
Νοεµβρίου έως την 1η ∆εκεµβρίου. 
Μια εποχή που κάθε τοµέας 
αντιµετωπίζει την ανάγκη 
προσαρµογής, προκειµένου να 
αντέξει στην κλιµατική αλλαγή και 
την αγρο-οικολογική µετάβαση, 
η Vinitech-Sifel δίνει στους 
επαγγελµατίες τα µέσα να µάθουν, 
να εξοπλιστούν µε νέες λύσεις και 
να τις ενσωµατώσουν στην 
καθηµερινή τους δραστηριότητα. 
Στη φετινή έκθεση πάνω από 
45.000 επαγγελµατίες, 900 
εκθέτες, 70 οµιλίες και φόρουµ. 
Για πληροφορίες και προµήθεια 
της κάρτας εισόδου στο https://
myvinitechsifel.com/Site/Accueil.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 10 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
έγκυες νέες από 2 έως 5 ετών. Πληροφορίες. 
Τηλ. 6973/007873.

Πωλούνται 15 αγελάδες υψηλης γαλακτοπαρα-
γωγής ράτσας Χολσταιν Γερµανίας έγκυες στη 
2η γέννα, σε πολύ καλή κατάσταση. ∆υνατότητα 
ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απογαλακτι-
σµένα. Τηλ. 6947/728582.

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

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών απο µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, αρσενικά και 
θηλυκά,120 ευρώ έκαστο. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6973/722978,6978/023728.

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

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6986/901829.

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

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

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλονου-
µπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή Φθιώτι-
δα. Τηλ. 6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής,περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

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

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γίδια 
µε δικαιώµατα. Τηλ. 6947/004517.

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

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

Πωλούνται 15 βετούλες ηλικίας 7 µηνών, 
45 κιλών ράτσας αγγλονούµπια.Τιµή πώλη-
σης 550 ευρώ έκαστη.Περιοχή Αρκαδία. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οποιαδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κουφά, 
κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαιρος Αι-
τωλοακαρνανίας. Τηλ. 6908/383537.

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

Πωλούνται γίδια ,Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6977/372728, 6977/571760.

Πωλούνται 100 µάνες,15 ηµερών(γεννηµένα) 
γερµανικά µε Lacaune.Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6937/510240.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζωικό κεφάλαιο. κος 
Λαµπράκης. Τηλ. 6906/869090, 6974/916517, 
6907/327682.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά για γά-
λα 10 ηµερών. Τηλ. 6980/048507.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά απο-
κοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ. 6980/048507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ. 6946/306101.

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος ποι-
κιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περιοχή 
Ελασσσόνας. Τηλ. 6976/604538.

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

Πωλούνται σπόροι µπιζελιού ποικιλίας Ολύµπου. 
Τηλ. 6934/405572. 

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

Πωλoύνται 2 λεύκες,περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 
69830/76609.

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια ποι-
κιλίας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό και για 
σπόρο. Τηλ. 6932/372270. 

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

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

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλίας Ερµι-
όνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 6946/395102. 

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6987/310440.

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητι-
κής περιόδου 2022. Τηλ. 6932/372270.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ. Τηλ. 6932/372270.

Πωλoύνται άχυρα, σιταριές,κριθαριές και βίκος 
µε καρπό. Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπά-
λες από το χωράφι. Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτηνο-
τροφικό µπιζέλι και τριφύλλι.Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

Πωλoύνται ζωοτροφικά φασόλια,περιοχή Κα-
στοριάς. Τηλ. 6974/318552.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.δικαιώµατα φυτικής παρα-
γωγής. Τηλ. 6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµα-
τα. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρι-
σµένος και απολυµασµένος. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σανός 
βρώµης, λιβαδόχορτου αλεξανδρινού και άχυρα 
σε προσιτές τιµές µε δυνατότητα µεταφοράς στον 
χώρο σας, περιοχή Αχαίας. Τηλ. 6999/672735.

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

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος,απολυµασµένος 
απο παραγωγό. Τηλ. 6981/088723.

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

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

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

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας, 
σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαραγω-
γή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή 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 ποικιλίας Σι-
µετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σποροπα-
ραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρίζει, 
δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο παραγω-
γό. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλούνται γλυκάνισος, ρεβύθια βραστε-
ρά. Περιοχή µεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόνο. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται κυψέλες µεταχειρισµένες πατά-
ρια και τελάρα.Νέα Κερδύλια Σερρών. Τηλ. 
6944/501367

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2. Τηλ. 
6946/306101.

Πωλείται φακή για σπόρο. Ποικιλία Σάµος. Πε-
ριοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6934/405572. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα άρτια και οικοδοµήσι-
µα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο 
Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύν-
θου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου. 
Τηλ. 6937/314086.

Πωλούνται 127 στρέµµατα παραθαλάσσια στη 
Χαλκιδική.Πρώτα µε αµφιθεατρική κλίση. Τηλ. 
2310/808114,6977/259636.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο – Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου - Λάρισας. Ηλεκτροδο-
τηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ. 6977/277554.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, 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.

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη πε-
ριοχή 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 µέ-
τρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε χρή-
ση. Τηλ. 6949/474535. 

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτολι-
βαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ. 6906/432076.

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

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

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας. ∆ια-
τίθεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ. 6942/228503.

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 στρεµ-
µάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 
6942/228503.

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

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χριστίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Zητείται δικαιώµατα χωραφιών,ζώων και τα λοι-
πά για αγορα.τηλ.6978/023728.

Zητούνται χωράφια για ενοικίαση,µεγάλες εκτά-
σεις πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Zητείται βοσκότοπος µεγάλης εκτασης για ενοι-
κίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άρι-
στη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6936/988485.

Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σειρών ΒΕ-
ΚΑΜ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας Nakayama 
πετρελαίου 10 ίππων καινούριο ή ανταλλάσ-
σεται µε άλλο µηχάνηµα, περιοχή Αθήνα. Τηλ. 
6942/228503.

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. Επί-
σης πωλείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 κι-
λών και κοχλίες µεταφoράς τροφής. Περιοχή 
Πέλλας. Τηλ. 6945/507072.

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάστα-
ση. Νοµός Πρέβεζας. Τηλ. 6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το σα-
σί. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2700 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 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 σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16 
δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία αντλία νερό κε-
ντρόφυγκα CAPRARI και 20 µπέκ µε ακροφύ-
σια 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 δε-
ντροκοµικό, 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 άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ. 6942/228503.

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξό-
δου, 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.

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προ-
ϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξω-
τερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώ-
θηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (κα-
θαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: 
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, τουρµπί-
να, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ. Τηλ. 
6937/668219.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορ-
τηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιο-
χή 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.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail. com



AgrendaΣάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 53
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giouroukeli@agronews.gr

Ευκαιρία «µύησης» στα µυστικά του 
οίνου, αποτελεί η Παγκόσµια Ηµέρα 
Οινοτουρισµού που βρίσκει στις 13 
Νοεµβρίου ανοικτές τις πόρτες των 
οινοποιείων δίνοντας τη δυνατότη-
τα στους επισκέπτες να δοκιµάσουν 
νέες και παλαιότερες σοδειές, να ε-
νηµερωθούν για τα φρέσκα κρασιά 
του φετινού τρύγου και να δουν α-
πό κοντά  τους χώρους παραγωγής,  
ωρίµανσης και παλαίωσης του προ-
ϊόντος. Συµµετέχουν όλες οι περι-
φερειακές ενώσεις οινοπαραγω-
γών της χώρας, και συγκεκριµένα:

Ένωση Οινοπαραγωγών «Οι-
νοποιοί Βορείου Ελλάδας

Ένωση Οινοπαραγωγών Κε-
ντρικής Ελλάδας,

Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-
λώνα Αττικής,

Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-
λώνα Πελοποννήσου,

Ένωση Οινοποιών Αµπελουρ-
γών νήσων Αιγαίου το ∆ίκτυο Οι-
νοποιών Κρήτης

Την ηµέρα αυτή, από τις 11:00 το 
πρωί µέχρι της 17:00 το απόγευµα, 
σε όλα τα οινοποιεία που συµµετέ-
χουν στον εορτασµό θα πραγµατο-
ποιούνται ξεναγήσεις και γευστικές 
δοκιµές, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν. 

Η γιορτή της Ηµέρας Οινοτουρι-
σµού ξεκίνησε από το ∆ίκτυο Πόλε-
ων Κρασιού (Recevin) ως Ευρωπαϊ-
κή Ηµέρα Οινοτουρισµού το 2009. 
Η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλά-
δος» αποφάσισε να συµµετέχει µε 
το δίκτυο των επισκέψιµων οινοποι-
είων «∆ρόµοι του Κρασιού της Βο-
ρείου Ελλάδος» για πρώτη φορά το 
2013, εντάσσοντας την Ελλάδα στον 
Ευρωπαϊκό οινικό χάρτη.

Με την πάροδο των ετών, η γιορτή 
άρχισε να έχει παγκόσµιο χαρακτή-

ρα ενώ στην Ελλάδα, συµµετέχουν 
πλέον όλες οι Ενώσεις Οινοποιών µε 
τα αντίστοιχα οινοτουριστικά δίκτυα.

Να σηµειωθεί πως στην προ του 
Covid εποχή, στην Παγκόσµια Ηµέρα 
Οινοτουρισµού 2019, περίπου 9.000 
φίλες και φίλοι του κρασιού επισκέ-
φθηκαν τα οινοποιεία των «∆ρόµων 
του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».

Είναι γεγονός πως ο οινοτουρισµός 
έχει αρχίσει να διαµορφώνει το κοι-
νό του στη χώρα µας και να δέχεται 
πλέον επισκέπτες από το εξωτερικό.

11:00 – 17:00
Από τις 11:00 έως τις 17:00 σε 
όλα τα οινοποιεία που συµµε-
τέχουν θα πραγµατοποιούνται 

ξεναγήσεις και γευστικές 
δοκιµές, µε δωρεάν είσοδο

Έως τις 9 ∆εκεµβρίου
για επίδοµα θέρµανσης
Ανοικτή για αιτήσεις έως τις 9 
∆εκεµβρίου για το φετινό επίδοµα 
θέρµανσης είναι η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα myΘΕΡΜΑΝΣΗ, µε 
την πρώτη δόση να αναµένεται 
να καταβληθεί στους περίπου 1,3 
εκατ. δικαιούχους πριν από τα 
Χριστούγεννα. Να σηµειωθεί ότι 
είναι αυξηµένο έως 33,3%,(300 
εκατ. ευρώ έναντι 174 εκατ.), 
ενώ όλοι οι νέοι δικαιούχοι θα 
εισπράξουν διπλάσιο επίδοµα 
που φθάνει έως 1.600 ευρώ. 

∆ιάθεση ΕΛΓΟ σε φυτώρια
12 ποικιλιών ελιάς
Ο ΕΛΓΟ- ∆ήµητρα καλεί όσους 
Φυτωριούχους που θέλουν να 
εγκαταστήσουν «βασικές» µητρικές 
φυτείες και να παράξουν τα πρώτα 
πιστοποιηµένα δενδρύλλια ελιάς, να 
υποβάλλουν αίτηση στο Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αµπέλου. Οι 12 ποικιλίες: Αµφίσσης, 
Καλαµών, Τσουνάτη, Γαϊδουρελιά, 
Κορωνέϊκη, Λιανολιά Κέρκυρας, 
Μεγαρείτικη, Κουτσουρελιά, 
Στρογγυλολιά, Χονδρολιά Χαλκιδικής, 
Arbequine και Picual.

Αγροτικά έργα 1,2 δις
ευρώ στη Θεσσαλία
Με 48 έργα υποδοµών συνολικού 
προϋπολογισµού 1,24 δισ. ευρώ 
εκσυγχρονίζεται η παραγωγή 
στον πρωτογενή τοµέα, τα οποία 
εξελίσσονται και δροµολογούνται 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Πρόκειται για έργα που οδηγούν 
σε αποταµίευση, εξορθολογισµό 
της διαχείρισης του αρδευτικού 
νερού, έργα εξοικονόµησης 
ενέργειας στην αγροτική 
παραγωγή, έργα αναδασµού 
και αλιευτικά καταφύγια.

Στην Γαστούνη το πρώτο
υπόγειο αρδευτικό δίκτυο 
Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού  
Γ. Γεωργαντά και του υφυπουργού 
Γεώργιου Στύλιου, η Γενική 
Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων 
και Υποδοµών, προχώρησε στην 
προέγκριση της διακήρυξης του 
πρώτου υποέργου υπογειοποίησης 
καναλιών ΤΟΕΒ Γαστούνης, ύψους 
18,6 εκατ. ευρώ που θα εξυπηρετεί 
αρδευόµενη έκταση 18.040 
στρεµµάτων. Το νέο δίκτυο θα 
τροφοδοτείται µε νερό µέσω δύο 
νέων αντλιοστασίων άρδευσης.

Στην προ του Covid εποχή, στην Παγκόσµια Ηµέρα Οινοτουρισµού 2019, περίπου 9.000 φίλες 
και φίλοι του κρασιού επισκέφθηκαν τα οινοποιεία των «∆ρόµων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Mε ανοικτές πόρτες 
γιορτή οινοτουρισμού
Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στις 13 Νοεμβρίου βρίσκει 
ανοικτές τις πόρτες εκατοντάδων οινοποιείων της χώρας

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επι-
σκευασµένος. 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 µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλήνες 
3αρες Pellot, 80 σωλήνες 2,5αρες Pellot, 50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,πε-
ριοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

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

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

Πωλείται σποροδιαλογέας(τριόρι διπλό), ανατο-
λικής 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 αµνοε-
ριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δεξα-
µενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθήνας. 
Τηλ. 6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 
Αθήνας Τηλ. 6936/779887.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε κα-
λή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25.000 ευ-
ρώ. 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, 
7υνο 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.

Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε άρι-
στη κατάσταση. Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή Κατε-
ρίνης. Τηλ. 6943/877756.

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 ελα-
τήρια 30χ30. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών για 
λάχανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεσηµέρι 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/524520.

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

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, περιο-
χή Γέφυρες Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντινίδη. 
Τηλ. 6972/687368.

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο προ-
βάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος (σπα-
στήρας). Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, αλέτρι 
τετράυνο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα του Ζορ-
µπά,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες χρή-
σης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ 100 ίππων οποιασδήποτε 
µάρκας κατά προτίµηση µονό διαφορικό. Τηλ. 
6972/376184.

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυφος(χωρίς 
λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ. 6980/048507.

Ζητείται µηχάνηµα Deutz Fahr 1320. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310711133.

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) µε 
τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310711133.
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Ο Αυθεντικός 
στην εκκίνηση
Με άρωμα Ολυμπιακών ο 39ος Μαραθώνιος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις 13 Νοεµβρίου 2022 θα διεξα-
χθεί ο 39ος Μαραθώνιος Αθηνών, 
«ο Αυθεντικός» 2022 όπου ανάµε-
σα στους 12.228 άνδρες και 3.065 
γυναίκες που θα αγωνιστούν θα 
βρίσκονται και συνολικά 13 Ολυ-
µπιονίκες. Στο µετάλλιο που θα α-
πονεµηθεί σε όλους τους δροµείς 
που θα τερµατίσουν στο Παναθη-
ναϊκό Στάδιο αποδίδεται αφαιρε-
τικά ένα αέτωµα που παραπέµπει 
στο κορυφαίο µνηµείο της κλασι-
κής αρχαιότητας, τον Παρθενώ-
να, το οποίο δηµιουργήθηκε στο 
απόγειο της Αθηναϊκής ∆ηµοκρα-
τίας, τον 5ο αι. π.Χ. και στο πλαί-

σιο του φέρει την επιγραφή «Λί-
κνο της ∆ηµοκρατίας». Παράλλη-
λα, ο ΣΕΓΑΣ θα τιµήσει στη διάρ-
κεια του 39ου Αυθεντικού Μαρα-
θωνίου της Αθήνας, τους Έλληνες 
αθλητές και τις αθλήτριες που κα-
τέκτησαν µετάλλια σε όλες τις µε-
γάλες διοργανώσεις και ο κόσµος 
στις εξέδρες θα έχει την ευκαιρία 
να τους χειροκροτήσει. Οι Μίλτος 
Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρισµπιώτη, 
Ελίνα Τζένγκο, Κατερίνα Στεφανί-
δη, Γιάννης Κορακίδης, Αρετή Φι-
λιππίδου, Ηλιάνα Τριανταφύλλου, 
Γιώργος Παπαναστασίου, Κυριακή 
Φιλτισάκου, Έφη Κουρκουτσάκη, 
Χριστίνα Παπαδοπούλου και Όλ-
γα Φιάσκα θα βραβευθούν για τα 
µετάλλια που κατέκτησαν το 2022. 

Για τη φάση των «16» στο Τσάµπιονς Λιγκ, 
η Λίβερπουλ θα αναµετρηθεί µε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 
µία επανάληψη του περσινού τελικού στο Παρίσι, ενώ 
η Μπάγερν Μονάχου θα αντιµετωπίσει την Παρί Σεν 
Ζερµέν. Στα πλέι οφ του Γιουρόπα, η Μπαρτσελόνα 
θα αντιµετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο. 

Οι κλήρωση 
των Ευρωπαϊκών

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Μπρέντφορντ  14.30            Novasports Premier League

Μηχανοκίνητα

Rallycross 2022  16.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)   

Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου  19.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λίγκ)

Γουλβς – Άρσεναλ   21.45 Novasports Premier League

Στίβος 

39ος Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός  08.30 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Aταλάντα – Ίντερ  13.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Τένις (ΑΤP Finals)

Ρουντ – Οζέρ-Αλιασίµ  14.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Νιου Γιορκ Νικς – Οκλαχόµα Σίτι Θάντερ     19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ   19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Βόλος  21.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Μπρέντφορντ  14.30            Novasports Premier League

Μηχανοκίνητα

Rallycross 2022  16.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)   

Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου  19.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λίγκ)

Γουλβς – Άρσεναλ   21.45 Novasports Premier League

Στίβος 

39ος Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός  08.30 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Aταλάντα – Ίντερ  13.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Τένις (ΑΤP Finals)

Ρουντ – Οζέρ-Αλιασίµ  14.45 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Νιου Γιορκ Νικς – Οκλαχόµα Σίτι Θάντερ     19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ   19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Βόλος  21.30 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 13 Νοεµβρίου

Σάββατο 12 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Από την αρχή  
ο λογαριασμός για 
τις φθινοπωρινές 
καλλιέργειες 

Τα απίθανα    
ΚΥΔ και οι ευθύνες  
στην υπόθεση 
των βοσκοτόπων 

Αναστάτωση   
στον αγροτικό κόσμο 
από τις ενημερώσεις 
μελετητών για ΚΑΠ 

Θέλει κορυφή ο Τσιτσιπάς
Η αντίστροφη µέτρηση για το ATP 
Finals που θα πραγµατοποιηθεί 
13-20 Νοεµβρίου στο Τορίνο έχει 
µπει πλέον στην τελική της ευθεία. 
Πέρα από το γόητρο που προσδίδει 
η κατάκτηση του τουρνουά, υπάρχει 
ακόµα ανοικτή η µάχη για το Νο1 
της Παγκόσµιας κατάταξης. Η 
απουσία του Κάρλος Αλκαράθ από 
το ATP Finals άφησε στα χέρια του 
Ραφαέλ Ναδάλ και του Στέφανου 
Τσιτσιπά την υπόθεση της πρωτιάς.

Όλα λάθος στους Λέικερς
Σε πολύ κακό φεγγάρι βρίσκονται 
οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι 
έχουν πραγµατοποιήσει ένα 
ιστορικά κακό ξεκίνηµα, ωστόσο 
αυτά δεν είναι καν τα χειρότερα 
νέα πλέον. Λίγο πριν την 
ολοκλήρωση του αγώνα µε τους 
συντοπίτες Κλίπερς, ο ΛεΜπρόν 
Τζέιµς αποχώρησε µε ενοχλήσεις 
στο αριστερό ισχίο, ξυπνώντας 
µνήµες 2018 στην οµάδα όταν και 
χρειάστηκε να λείψει για 17 αγώνες. 

Χτίζουν χαρακτήρα οι µικροί
Μία νίκη και µία ήττα έχουν 
σηµειώσει µέχρι στιγµής τα τµήµατα 
υποδοµής της ΑΕΛ στο µπάσκετ. 
Το παιδικό τµήµα της Ακαδηµίας 
της ΑΕΛ νίκησε εκτός έδρας 45-51 
την αντίστοιχη οµάδα της Ελασσόνας, 
µε τους µικρούς παίκτες να παίζουν 
µε διάθεση και ενέργεια σε όλη την 
διάρκεια του παιχνιδιού. Οι έφηβοι 
ωστόσο δεν τα κατάφεραν απέναντι 
στον Σπάρτακο, γνωρίζοντας 
την ήττα µε 52-28.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Τιμή παραγωγού 1,50 ευρώ το κιλό 
για το 200άρι μέγεθος και έως 2,10 
ευρώ για τα λίγα χοντρά κομμάτια 
(121-140) προβλέπει ο πρώτος δημο-
σιευμένος τιμοκατάλογος ελιάς Κα-
λαμών για τη φετινή εμπορική περί-
οδο, που έδωσε η λακωνική εταιρεία 
Sparta Gourmet στις αρχές του μήνα. 

Σύμφωνα με την τιμολόγηση της λα-
κωνικής εταιρείας, τα 161-180 κομμά-
τια πληρώνονται προς 1,70 ευρώ το κι-
λό, ενώ η βασική κατηγορία των 200 

κομματιών πιάνει 1,50 ευρώ το κιλό. 
Τα πιο ψιλά κομμάτια (π.χ. 261-290 

στο κιλό) αγοράζονται με 1,15 ευρώ 
το κιλό. Σημειώνεται ότι όλα τα μεγέ-
θη πάνω από 291 κομμάτια το κιλό πέ-
φτουν σε τιμές κάτω από το ψυχολο-
γικό όριο του 1 ευρώ. Η ίδια εταιρεία 
ανακοίνωσε επίσης πως αγοράζει ε-
λαιόλαδο από ελιές Καλαμών σε τιμή 
έως και 4,5 ευρώ το κιλό, αναλόγως 
την οξύτητα και τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά.       ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ 

Αρχή με 1,50 το 200άρι Καλαμών
 Σε έλλειψη τα χοντρά κομμάτια, που αναμένεται να πιάσουν καλή τιμή 
 Η Sparta Gourmet αγοράζει ελαιόλαδο από ελιές Καλαμών με 4,5 ευρώ
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Ε
πιβεβαιώνεται αυτό που λέγα-
με την προηγούμενη εβδομά-
δα στην εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου, ότι η αυξημένη προ-

σφορά που υπόβοσκε φαινόταν ότι θα έ-
φερνε μείωση των τιμών. Στην εξαγωγή 
ακούγονται χαμηλότερα νούμερα, χωρίς 
όμως να γίνονται πωλήσεις, ενώ στο εσω-
τερικό είναι πολύ ευκολότερο για τους μύ-
λους να αγοράσουν ποσότητες. 

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος τα 
πράγματα είναι σχεδόν «νεκρά».Ευτυχώς 
οι τιμές είναι ανοδικές λόγω του χρημα-
τιστηρίου και το δολάριο κρατιέται σχετι-
κά καλά. Οι πωλήσεις είναι λίγο πίσω, ό-
πως και οι φορτώσεις, κάτι το οποίο θα ε-
πηρεάσει σίγουρα τη ρευστότητα των εκ-
κοκκιστηρίων, τα οποία σύντομα θα χρει-
αστούν να προβούν σε πολλές πληρωμές 
συσπόρου. Διαπραγματεύσεις χωρίς όμως 
να κλείνονται δουλειές γίνονται γύρω α-
πό τα 96 σεντς ανά λίμπρα.

  Μεγάλη αύξηση των εκτάσεων της 
ΕΕ με καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων σε 
ποσοστό 14,6% σημειώθηκε την περίοδο 
2022-2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η Κομισιόν, η συνολική 
έκταση της καλλιέργειας έφτασε στα 122 
εκατ. στρέμματα. Μια αύξηση που οφείλε-
ται στις υψηλές τιμές παραγωγού στους 
ελαιούχους σπόρους, καθώς και στην ά-
δεια που έδωσε η Κομισιόν για καλλιέρ-
γεια σε γη υπό αγρανάπαυσης το 2022. 
Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στη σό-
για με 18,8% και στον ηλίανθο με 17,4%.

Κόπωση στο 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

13/10 20/10 26/10 03/11 10/11

481,90

468,08
465,16

469,94
463,77

Εξαγωγές
Αυξημένες 4% σε όγκο, στους 174 
χιλ. τόνους, οι εξαγωγές επιτραπέ-

ζιας ελιάς 2021-2022 

Άνοδος
Εδραίωση της τιμής για  

το 200άρι στο 1,60 ευρώ 
λόγω αυξημένου κόστους 

ζητούν οι παραγωγοί

Ελαιοποίηση 
Με 40 λεπτά το κιλό πληρώνονται 

τα κομμάτια που οδηγούνται  
προς ελαιοποίηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

500

422

362

313

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

308

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

290

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

301

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

520

425

361

306

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

515

425

359

294

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

06/10 13/10 20/10 26/10 03/11 10/11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

88,30

83,25 79,35 78,03 82,39

87,33

4,854,03

4,45

4,56 4,60 4,67

Τιμοκατάλογος 
Καλαμών 
(ευρώ το κιλό)

Για 121-140 κομμάτια 2,10 

Για 181-200 κομμάτια 1,50

Για 201-230 κομμάτια 1,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ελαφρά πτωτική η έκθεση του USDA
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,85

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Μετά από µια κούρσα 16 σεντς 
η λίµπρα και µε αφορµή την 
έκθεση USDA η διεθνής τιµή 
βάµβακος διορθώνει ελαφρά.

Υποχώρηση 5 ευρώ ο τόνος 
καταγράφει η λίστα της Φότζια για τις 
τιµές του σκληρού σίτου, έπειτα από 
δύο εβδοµάδες στασιµότητας τιµών.

Απώλειες γράφει η τιµή καλαµποκιού 
στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας 
και της Γερµανίας, µε προθέσεις 
περαιτέρω διόρθωσης.

Υποχωρεί κάτω από τα 300 ευρώ 
ο τόνος η τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στην Ευρώπη µε την αγορά 
να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης.

Συνεχίζεται η άνοδος στη µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία τις τελευταίες ηµέρες, 
ενώ ανοδικά κινείται και η Ιταλία.

10
ΙΟΥΝ

10
ΙΟΥΛ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε λεπτό πάγο κινούνται οι συ-
ντελεστές της αγοράς βάµβακος, 
µε τους παραγωγούς να καλού-
νται µέσα στις επόµενες ηµέρες 
να φιξάρουν ποσότητες, όσο ταυ-
τόχρονα η διεθνής εικόνα στέλνει 
αντιφατικά µηνύµατα αναφορικά 
µε τις προοπτικές των τιµών. Τις 
προηγούµενες ηµέρες η τιµή για 
το σύσπορο, αντικατοπτρίζοντας 
τις κινήσεις στην χρηµατιστηριακή 
αγορά, ανέκαµψε κατά 12 µε 13 
λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 75 
λεπτά παραδοτέα, από τα χαµηλά 
περιόδου των 63 λεπτών. Η αντί-
δραση αυτή έδωσε ελπίδες στους 
παραγωγούς για µια επιστροφή 
σε υψηλότερα επίπεδα τιµών, αν 
όχι κοντά στα υψηλά των τελευ-
ταίων ηµερών του Αυγούστου ή 
των αρχών Σεπτεµβρίου, τουλά-
χιστον µέσα στο εύρος των 80 µε 
85 λεπτών το κιλό.

Η πορεία προς την περιοχή αυ-
τή ανακόπηκε ωστόσο από την τε-
λευταία έκθεση προσφοράς και ζή-
τησης του αµερικανικού υπουρ-
γείου γεωργίας (USDA) το οποίο 
αν και δεν έδωσε κάποια συντα-
ρακτική αναφορά, λειτούργησε 
ως µια αφορµή µικρής διόρθω-
σης. Πάντως, µετά το απόγευµα 
της Τετάρτης 9 Νοεµβρίου, κατά 
το οποίο η αγορά κινήθηκε στα 
κόκκινα, υπήρξαν προσπάθειες ι-
σορρόπησης της τιµής για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου γύρω από τα 
87 σεντς ανά λίµπρα. Σηµειώνε-
ται ότι τα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου που λήγουν στις 23 Νοεµβρί-
ου, δεν έχουν χάσει µέχρι στιγ-
µής τη βάση των 85 σεντς ανά λί-
µπρα. Η διατήρηση του στηρίγµα-
τος αυτού έχει σύµφωνα µε πολ-
λούς αναλυτές αξία, αφού θα κα-
ταστήσει σαφές στους εµπλεκόµε-
νους στην χρηµατιστηριακή αγο-
ρά βάµβακος πως τα χαµηλά βρί-
σκονται πίσω µας. Σε κάθε περί-

πτωση, φαίνεται µια προσπάθεια 
πίεσης των τιµών στα συµβόλαια 
Μαρτίου του 2023, τα οποία ε-
νεργοποιούνται µετά τις 23 Νο-
εµβρίου και βάσει αυτών θα δια-
µορφώνονται οι τιµές και για το 
ελληνικό σύσπορο βαµβάκι. Τα 
τελευταία 24ωρα κινήθηκαν µε-
ταξύ των 82 και 85 σεντς ανά λί-
µπρα, τιµή η οποία µεταφράζεται 
σε τιµή σύσπορου 70 µε 73 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα. Στο µεταξύ, το 
ευρώ δείχνει να κερδίζει λίγο α-
πό το χαµένο έδαφος έναντι του 
δολαρίου, µε την ισοτιµία να βρί-
σκεται ξανά πάνω από το απόλυ-
το 1, κάτι που «χαλάει» τις τιµές 
για το ελληνικό σύσπορο.

Φιξαρίσµατα σύσπορου ως τις 23 Νοεµβρίου  
 Μικρή διόρθωση µετά την έκθεση του USDA, που αφήνει λίγα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο
 Η τιµή στο σύσπορο βαµβάκι κέρδισε 12-13 λεπτά, µε την αγορά να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης

Με τις δυνάµεις που πίεσαν 
σηµαντικά την τιµή βάµβακος 
να έχουν κλείσει θέσεις στα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου, 
οι αναλυτές εκτιµούν ότι δεν 
υπάρχουν πολλά περιθώρια 
υποχώρησης τιµών, ιδίως 
µετά τη σχετικά αδιάφορη 
έκθεση του USDA. Την ίδια 
στιγµή όµως, δεν διαφαίνονται 
και σηµαντικά περιθώρια 
περαιτέρω ανόδου, µε την 
αγορά έπειτα από την κούρσα 
ανάκτησης 16 σεντς, να 
δείχνει κάπως κουρασµένη 
για ανοδική διάσπαση των 90 
σεντς. Άλλωστε, τα χρονικά 
περιθώρια για κάτι τέτοιο 
είναι στενά, δεδοµένου ότι 
µέσα στο επόµενο δεκαήµερο 
το ενδιαφέρον µετατίθεται 
στα συµβόλαια Μαρτίου του 
2023. Μέχρι ένα βαθµό, η 
ισορροπία που διαµορφώθηκε 
στο χρηµατιστήριο βάµβακος 
αποδίδεται στις πολλές 
ανοιχτές θέσεις υπέρ της 
πτώσης, υποχρέωσαν τους 
εµπλεκόµενους σ’ αυτή την 
τοποθέτηση, να κλείσουν είτε 
να ρολάρουν στον Μάρτιο.

ΛΗΓΟΥΝ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η πρόσφατη αµερικανική έκθεση προσφοράς / 
ζήτησης βάµβακος ήταν ελαφρά πτωτική για τις τιµές. 
Είχαµε µικρή αύξηση της αµερικανικής παραγωγής και 
των τελικών αποθεµάτων. Παράλληλα, στην παγκόσµια 
εικόνα είχαµε µείωση για όλα τα βασικά θεµελιώδη 
στοιχεία (παραγωγή, κατανάλωση, τελικά αποθέµατα). 
Γενικότερα φαίνεται πως το βαµβάκι ξεκόλλησε από 
τα χαµηλά του και δείχνει να βολεύεται στα επίπεδα 
λίγο πάνω από τα 85 σεντς. Αναλυτές εκτιµούν πως 
θα είναι δύσκολο να δούµε τις τιµές να εδραιώνονται 
σε επίπεδα άνω των 90 σεντς, χωρίς αυτό όµως να 
σηµαίνει κάποιο γύρισµα κάτω των 80 σεντς.  

ΝEA ΥOΡKH
Από την κορύφωση του πρόσφατου ανοδικού 
ράλι η ζήτηση στη φυσική αγορά είναι σχεδόν 
«νεκρή». Είναι λογικό µια που από τα χαµηλά 
οι χρηµατιστηριακές τιµές ενισχύθηκαν κατά 16 
σεντς ανά λίµπρα. Παράλληλα, αγοραστές και 
πωλητές ανέµεναν την νέα έκθεση του USDA 
για το βαµβάκι. Οι πωλήσεις είναι λίγο πίσω σε σχέση 
µε προηγούµενες χρονιές, ενώ κάποιες βρίσκονται 
υπό αµφισβήτηση για το αν θα εκτελεστούν σωστά 
και στην ώρα τους. Οι φορτώσεις εξελίσσονται 
αργά, γεγονός που επηρεάζει έντονα τη ροή 
χρήµατος των εκκοκκιστηρίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα συµβόλαια Μαρτίου του 2023 
ενεργοποιούνται µετά τις 23/11.

ΑΦΟΡΜΗ 
Η τελευταία έκθεση 

προσφοράς και ζήτησης του 

USDA λειτούργησε ως µια 

αφορµή µικρής διόρθωσης

Συνεδρίαση 09/11/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  86,50 -1,18

Μάρτιος ‘23 84,73 -1,01

89

88

87

86

85

84

83

82

81

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ. 22

∆ευτέρα
07/11

Παρασκευή
04/11

Τρίτη
08/11

Τετάρτη
09/11

Τετάρτη
08/08

Πέµπτη
27/10

Πέµπτη
03/11



Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Στην περιοχή των 8 ευρώ διαµορ-
φώνεται η τιµή για το αρνί στις αρ-
χές Νοεµβρίου, µε τη διαθεσιµό-
τητα περιορισµένη φέτος, εξαιτί-
ας της απότοµης µείωσης ζωικού 
κεφαλαίου τους προηγούµενους 
µήνες, την οποία περιγράφουν 
στην Agrenda αξιόπιστοι παρά-
γοντες της αγοράς. Σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις µάλιστα, ήδη οι 
τιµές έχουν πιάσει τα 8,5 ευρώ, 

κάτι που δείχνει ότι η τάση στην 
αγορά είναι ανοδική, µιας και α-
κόµα δεν έχει ξεκινήσει η περίο-
δος των παραγγελιών που κατα-
φτάνουν συνήθως µετά τα µέσα 
Νοεµβρίου από την Ιταλία, ενόψει 
της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Η µέση τιµή που έχει δώσει η 
Κοµισιόν για το πρόβειο κρέας 
στην τελευταία έκθεση προοπτι-
κής των αγορών αγροτικών εµπο-

ρευµάτων είναι τα 10 ευρώ, ανα-
φέροντας παράλληλα σηµαντική 
µείωση της προσφοράς, η οποία 
είναι δύσκολο τη δεδοµένη στιγ-
µή να εξυπηρετηθεί από την πα-
ραγωγή των χωρών του µπλοκ. 

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι το Πά-
σχα το αρνί έπιασε πράγµατι τα 
10 ευρώ, τιµή που αργότερα αξι-
οποιήθηκε από το εµπόριο σαν 
µια καλή αφορµή πίεσης τιµών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν λέει να κάτσει µε τίποτα η 
σκόνη που έχει σηκωθεί στην 
ζώνη του γάλακτος αναφορι-
κά µε τις τιµές παραγωγού στο 
πρόβειο και το γίδινο γάλα, σε 
µια συγκυρία που τοποθετεί στα 
1,70 ευρώ το κιλό τα υψηλά του 
εύρους, µε τη µεγαλύτερη µερί-
δα των κτηνοτρόφων να πληρώ-
νεται ωστόσο µέχρι και τα 1,60 
ευρώ το κιλό.

Οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν τον συνεταιρισµό Αγε-
λαδοτρόφων - Προβατοτρόφων 
∆υτικής Θεσσαλίας να εξαντλεί 
όλα τα διαπαπραγµατευτικά του 
χαρτιά για µια συµφωνία που θα 
ανεβάσει το πρόβειο γάλα στα 
1,70 ευρώ το κιλό. Εδώ και δύο-
τρεις εβδοµάδες, οι συνεταιριστές 
βρίσκονται κοντά στην επίτευξη 
του στόχου αυτού, που εφόσον 
η συµφωνία επικυρωθεί, θα έχει 
συµπληρώσει επιπλέον 5 λεπτά 
το κιλό στο υφιστάµενο ταβάνι 
της αγοράς, το οποίο «ξεκλεί-
δωσαν» οι κτηνοτρόφοι από το 
Λιβάδι Ολύµπου, στο ντιλ που 
κλείστηκε πριν από έναν µήνα 
περίπου µε τον Όµηρο.

Σύµφωνα µε πηγές που γνω-
ρίζουν καλά τις διεργασίες στον 
συνεταιρισµό Αγελαδοτρόφων 
- Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσ-
σαλίας, πλέον οι συνοµιλίες δεν 
γίνονται στη βάση µιας συµφω-
νίας που θα καλύψει όλη τη γα-
λακτοκοµική περίοδο, αλλά θα 
έχει ορίζοντα δύο µηνών, προ-
κειµένου να επαναξιολογηθεί η 

κατάσταση στις αρχές του έτους, 
ως προς τα επίπεδα στα οποία 
θα έχουν διαµορφωθεί στην α-
γορά ζωοτροφών, αλλά και στα 
περιθώρια αύξησης της χονδρι-
κής τιµής της φέτας, η οποία σή-
µερα διαµορφώνεται στα 8,5 ευ-
ρώ το κιλό χωρίς το ΦΠΑ, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες από αν-
θρώπους της αγοράς.

Στη δεδοµένη συγκυρία, µε 
την τιµή για το πρόβειο γάλα στα 
1,70 ευρώ, τα κοστολόγια πα-
ραγωγής της Φέτας «βγαίνουν» 
πάντως, όπως εξηγούν στελέ-
χη της αγοράς. Ωστόσο, σε πε-

ρίπτωση που τα φηράµατα ακο-
λουθήσουν περαιτέρω ανοδική 
πορεία, µε την τιµή να ξεφεύγει 
κατά πολύ από τα σηµερινά 60 
µε 65 λεπτά (ανάλογα την περι-
οχή), τότε η συνθήκη στη ζώνη 
του γάλακτος αναµένεται να γί-
νει ακόµα πιο σύνθετη.

Σηµειώνεται ότι τα 1,70 ευρώ 
δεν είναι προς το παρόν το ση-
µείο αναφοράς της αγοράς σή-
µερα. Τα 1,60 ευρώ το κιλό πα-
ραµένουν το σηµείο αναφοράς 
για τις περισσότερες περιπτώ-
σεις κτηνοτρόφων, µε τις τιµές 
τις οποίες πληρώνονται για το 
πρόβειο γάλα το οποίο παραδί-
δουν να αποκλίνει κατά συν/
πλην 5 λεπτά.

Τα παραδοσιακά τυροκοµεία, 
είτε µικρές είτε µεγαλύτερες επι-
χειρήσεις, µε καλό βηµατισµό 
στην αγορά φαίνεται πάντως ότι 
λειτουργούν ως ανάχωµα σε τυ-
χόν πιέσεις γαλακτοβιοµηχανι-

ών, αφού δεδοµένης της µικρής 
διαθεσιµότητας πρώτης ύλης, η 
βάση των 1,60 ευρώ το κιλό είναι 
ο κανόνας που ακολουθούν µε 
µεγαλύτερη προθυµία οι συγκε-
κριµένες τυροκοµικές µονάδες.

Στη σηµερινή συγκυρία, φαί-
νεται πάντως και η δυναµική 
των brands, αφού οι επιχειρή-
σεις που έχουν χτίσει καλό όνο-
µα τόσο στη Φέτα όσο και σε άλ-
λες κατηγορίες ΠΟΠ τυριών µε 
βάση το πρόβειο γάλα, µπορούν 
να περάσουν µε µεγαλύτερη ά-
νεση ανατιµήσεις στην τελική τι-
µή του προϊόντος, προκειµένου 
να διευκολύνουν την υπόθεση 
πληρωµής της πρώτης ύλης, του 
πρόβειου γάλακτος, στη ζώνη των 
1,70 ευρώ το κιλό. Υπενθυµίζε-
ται ότι βάσει υπολογισµών συ-
νοµιλητών της Agrenda, το κό-
στος του γάλακτος για την πα-
ρασκευή Φέτας διαµορφώνεται 
κάτω από τα 6,80 ευρώ το κιλό 
µε τιµή πρόβειου στο 1,70, ενώ 
για µια καλοφτιαγµένη Γραβιέρα, 
το κόστος του γάλακτος βρίσκε-
ται κοντά στα 10 ευρώ το κιλό.

Νέα συµβόλαια στο πρόβειο γάλα
µε αναπροσαρµογές στο δίµηνο
Μέσος όρος στο πρόβειο τα 1,60 ευρώ µε υψηλά εύρους στα 1,70 ευρώ

Από 8 ευρώ ξεκινά η περίοδος 
παραγγελιών για το αρνί στις γιορτές

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ 
Στη δεδοµένη συγκυρία, 

µε την τιµή για το πρόβειο 

γάλα στα 1,70 ευρώ, 

τα κοστολόγια παραγωγής 

της Φέτας «βγαίνουν», 

εξηγούν στελέχη της αγοράς

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ
Τα παραδοσιακά τυροκοµεία, 

δεδοµένης της µικρής 

διαθεσιµότητας πρώτης ύλης, 

ακολουθούν τα 1,60 ευρώ 

Σ
την αγορά µας, η αυξη-
µένη προσφορά σκληρού 
σίτου και η υποτονική ζή-
τηση της προηγούµενης 

εβδοµάδας φαινόταν ότι σύντοµα 
θα περνούσε και στις τιµές της εγ-
χώριας παραγωγής. 
Η εξαγωγή είναι ήδη χαµηλότερα, 
χωρίς να σηµειώνονται δουλειές, 
ενώ στο εσωτερικό γίνεται ολοένα 
ευκολότερο για τους µύλους να α-
γοράσουν ποσότητες. Τα επίπεδα 
που κυκλοφορούν στη Θεσσαλία 
είναι γύρω από τα 46 λεπτά το κιλό 
παραδοτέα για τα ποιοτικά σιτάρια.     

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
νέα λίστα της Φότζια διόρθωσαν 
κατά 5 ευρώ για πρώτη φορά µε-
τά από εβδοµάδες. Συγκεκριµένα 

για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% 

η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 510-515 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαί-
νεται στα 500-503 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία επίσης σηµειώθηκε 
µείωση κατά 5 ευρώ ο τόνος, µε τα 
επίπεδα να επιστρέφουν στα 465 
ευρώ ο τόνος ως αποτέλεσµα της 
έλλειψης ανταγωνιστικότητας σε 
σχέση µε άλλες σοδειές. Οι εξαγω-
γές από Καναδά εξακολουθούν να 
είναι δυναµικές και οι τιµές ελα-
φρά αυξηµένες, ενδεχοµένως λό-
γω της διόρθωσης του δολαρίου.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
παρόλο που υπήρξαν πολύ µικρές 
εκπλήξεις στην πρόσφατη ανακοί-
νωση της έκθεσης προσφοράς και 
ζήτησης σιτηρών, οι τιµές µαλα-
κού διορθώνουν. 

Η Αλγερία φαίνεται να αγόρα-
σε 500.000 τόνους µαλακού σίτου 
κυρίως από τη Ρωσία, ενώ παράλ-
ληλα εξοµαλύνεται η κατάσταση 
µε τις φορτώσεις πλοίων από τη 
Μαύρη θάλασσα. Στη Γαλλία, τέ-
λος, συνεχίστηκε η διόρθωση των 
τιµών, λόγω του έντονου ανταγω-
νισµού των ρωσικών τιµών και 
φορτώσεων. Οι τιµές συµβολαί-
ων ∆εκεµβρίου ‘23 κυµαίνονται 
στα 330 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΑΝΑ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ �ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

1,80

1,70
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Εν μέσω σποράς
αναμονή τιμής

Στα 25 λεπτά 
από Ζυθοποιία 
Μακεδονίας 
Θράκης

Από µέρα σε µέρα αναµένεται να α-
νακοινωθεί η ελάχιστη τιµή βάσης 
στα φετινά συµβόλαια της καλλιέρ-
γειας του βυνοποιήσιµου κριθαριού, 
καθώς, ήδη, σε κάποιες περιοχές της 
χώρας, που το επέτρεψε ο καιρός, έ-
χει αρχίσει, πλέον, η σπορά και πι-
έζει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Πληροφορίες που µεταφέρθηκαν 
στην Agrenda -χωρίς να καταστεί ε-
φικτό να διασταυρωθούν- παρουσί-
αζαν την «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» έ-
τοιµη να προσφέρει, φέτος, στους 
παραγωγούς ένα ποσό κοντά στα 
24 -25 λεπτά, συν όποια διαφορά 
προκύψει µε την τιµή του ζωοτροφι-
κού κριθαριού κατά τον αλωνισµό.

Η τακτική αυτή, άλλωστε, ακο-
λουθήθηκε και στη σεζόν του 2021-
2022, µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να 
υπερκαλύπτει την τιµή του ζωοτρο-
φικού κριθαριού κατά 1-2 λεπτά και 
να πληρώνει, εν τέλει στους συνερ-
γαζόµενους παραγωγούς της, το πο-
σό των 33 λεπτών, αν και στα συµβό-

λαια, που είχε συνάψει, αναγραφό-
ταν ως τιµή βάσης τα 18 - 19 λεπτά. 

Μια κίνηση που φαίνεται να εκτι-
µήθηκε δεόντως από τους παραγω-
γούς κρίνοντας κανείς από το ζωη-
ρό ενδιαφέρον, που εκδηλώνεται 
και φέτος για συµµετοχή στο πρό-
γραµµα συµβολαιακής της Αθηνα-
ϊκής. «Υπάρχει ζήτηση από τον κό-
σµο για βυνοποιήσιµο κριθάρι και 
ήδη αρχίσαµε να σπέρνουµε, παρό-
τι ακόµη δεν έχουµε κάτι χειροπια-
στό για την τιµή», ανέφερε ο Γιώρ-
γος Κούτλας πρόεδρος στον Αγρο-
τικό Συνεταιρισµό Ασσύρου. Ο ίδιος 
είπε ότι ενώ παραδοσιακά τα µέλη 
της οργάνωσης καλλιεργούσαν πε-
ρί τα 3.000 στρέµµατα για λογαρια-
σµό της Αθηναϊκής, φέτος ζητήθη-
καν 500 στρέµµατα επιπλέον. «Έπαι-
ξε ρόλο κι η καλή τιµή πέρυσι, όταν 
πληρώθηκε µε 33 λεπτά, ενώ το κτη-
νοτροφικό κριθάρι έπαιζε στα 31-32 
λεπτά», επεσήµανε ο συνοµιλητής 
µας, προσθέτοντας πως «συνεργαζό-
µαστε 14 χρόνια µε την εταιρεία και 
είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι».

Παρόµοια τακτική, κατά πληροφορίες, 
για το πρόγραµµα συµβολαιακής της, 
ακολουθεί κι η Ζυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης, η οποία φέρεται να προσφέ-
ρει φέτος συµβόλαια, στους συνεργα-
ζόµενους παραγωγούς της στην περι-
οχή της Ροδόπης και του Έβρου, µε τι-
µή στα 25 λεπτά το κιλό, συν 2 λεπτά 
επιπλέον στην τιµή που θα καθίσει το 
ζωοτροφικό κριθάρι.

Μπορεί οι τιµές στα συµβόλαια φέ-
τος να είναι υψηλότερες -µένει να α-
ποδειχθεί κι επισήµως- ωστόσο στα ύ-
ψη έχει εκτιναχθεί και το κόστος παρα-
γωγής. Όπως τονίζεται από πηγή που 
έχει βάλει µολύβι και χαρτί ως προς 
το κόστος παραγωγής, «για το σπόρο, 
που αυξήθηκε στα 80 λεπτά µε το ΦΠΑ, 
από 63-64 λεπτά πέρυσι, απαιτούνται 
γύρω στα 15-16 ευρώ το στρέµµα, για 
το λίπασµα περί τα 17 ευρώ το στρέµ-
µα, στα 18 ευρώ το στρέµµα είναι τα έ-
ξοδα για την προετοιµασία των χωρα-
φιών (σ. σ. όργωµα, σβάρνισµα και σπο-
ρά) και άλλα 6-7 ευρώ εκτιµάται ότι εί-
ναι το κόστος για υνιά και άλλα ανα-
λώσιµα. Όλα αυτά, εφόσον τα χωρά-
φια είναι ιδιόκτητα, ειδάλλως πρέπει 
να εκτιµηθεί και το ενοίκιο».

Υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος για πάνω από 10.000 στρέµµατα, γεγονός που 
δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να τραβήξει εκτάσεις από το βαµβάκι και τον ηλίανθο

Κλέβει εκτάσεις από βαμβάκι, ηλίανθο

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

Υψηλή ζήτηση για την καλλιέργεια 
βυνοποιήσιµου κριθαριού, υπάρχει και 
στη Χαλκιδική και το Κιλκίς, σύµφωνα µε 
τον Γιάννη Πύρρο, επίσηµο συνεργάτη της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το πρόγραµµα 
συµβολαιακής στους δύο νοµούς. «Έχουµε λάβει 
δηλώσεις ενδιαφέροντος για πάνω από 10.000 
στρέµµατα και αυτή τη στιγµή ο σπόρος µας είναι 
για περίπου 8.500 στρέµµατα. Ίσως τραβήξει 
εκτάσεις από το βαµβάκι και τον ηλίανθο», µας 
είπε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε πως προς 
το παρόν δεν υπάρχει καµία επίσηµη ανακοίνωση 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τιµή.
Για πρώτη φορά φέτος θα καλλιεργήσει 
βυνοποιήσιµο κριθάρι για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
και ο νέος αγρότης, Ανδρέας Κουτούγιας, 
από την περιοχή της Λάρισας. «Σκοπεύω να 
καλλιεργήσω 150 στρέµµατα. Αυτές τις ηµέρες 
προετοιµάζουµε τα χωράφια και σιγά – σιγά 
θα µπούµε να σπείρουµε», σηµείωσε και πρόσθεσε 
πως «µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται αναµένεται 
να υπογράψουµε τις συµβάσεις, οπότε θα µάθουµε 
και την τιµή που θα ισχύσει φέτος». Λ.ΛΙΑΜΗΣ

ΣΠΟΡΕΣ

ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΦΕΤΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

24-25

33

18 - 19

25

ΤΙΜΗ ΠΕΡΥΣΙ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 

3.000

3.500

ΣΤΡΜ.

ΣΤΡΜ.
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ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αύξηση 
πωλήσεων κατά 19,4% 
κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο  

του 2022 ο όμιλος Πέτρος 
Πετρόπουλος, στα 43,34 εκατ. ευρώ 
από 36,33 εκατ. στο αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2021. Τα κέρδη  
μετά τους φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας αυξήθηκαν στο γ’ τρίμηνο 
κατά 56,0% και ανήλθαν στα 3,17 
εκατ. από 2,03 εκατ. το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2021. Οι πωλήσεις του 
Ομίλου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 
– 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 
2,6% και ανήλθαν σε 113,58εκατ.  
από 110,65εκατ. το περασμένο 9μηνο.

COCA-COLA HBC: Κατά 26,9% 
αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από 
πωλήσεις της Coca-Cola HBC AG  
για το τρίτο τρίμηνο 2022. Τα καθαρά 
έσοδα σε οργανική βάση αυξήθηκαν 
κατά 7,4% το τρίτο τρίμηνο 2022.  
Σε επίπεδο ομίλου, ο όγκος πωλήσεων 
σε οργανική βάση μειώθηκε κατά 
6,6%, με διψήφια αύξηση στις 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
αγορές, η οποία αντισταθμίστηκε, 
βέβαια, από τη διακοπή των πωλήσεων 
των εμπορικών σημάτων της The 
Coca-Cola Company στη Ρωσία.

JT: Κοινοπραξία με την Altria  
Group σύναψε ο όμιλος Japan 
Tobacco για την εμπορία προϊόντων 
θερμαινόμενου καπνού (heated 
tobacco sticks - HTS) στις ΗΠΑ με 
συσκευές Ploom. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο Όμιλοι 
υπέγραψαν ένα μακροπρόθεσμο,  
μη δεσμευτικό παγκόσμιο Μνημόνιο 
Κατανόησης για τη διερεύνηση 
εμπορικών ευκαιριών για ένα  
ευρύ φάσμα προϊόντων δυνητικά 
μειωμένου κινδύνου (Προϊόντα 
Μειωμένου Κινδύνου - ΠΜΚ).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Χαραμάδα… για λιγότερη λιτότητα σε 
υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλά-
δα, ανοίγει η Κομισιόν με τις προτά-
σεις που καταθέτει για τους νέους δη-
μοσιονομικούς κανόνες που θα εφαρ-
μοστούν στην ΕΕ. Για το δημόσιο χρέος, 
στις χώρες όπου ξεπερνά το 60% του Α-
ΕΠ, προτείνεται η υιοθέτηση ενός σχε-
δίου μεταρρυθμίσεων 4ετούς διάρκει-
ας, με στόχο την μείωση του μέσα από 
πιο αναπτυξιακές πολιτικές. 

Το νέο πλαίσιο που προτείνει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, όπως παρουσιάστηκε 
στα μέσα της εβδομάδας από τον αντι-
πρόεδρο Ντομπρόβσκις και τον Επίτρο-
πο Πάολο Τζεντιλόνι, διατηρεί τον γενι-
κό κανόνα για τα ελλείμματα, προκειμέ-
νου να μη ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ ε-
τησίως για μια περίοδο 10 ετών. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως, παραμένει η γε-

νική ρήτρα διαφυγής για την αντιμετώ-
πιση εξαιρετικά κρίσιμων καταστάσεων.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμά-
των, π.χ. το Bitcoin υποχώρησε - ενδοσυ-
νεδριακά - κάτω από τα 16.000 δολάρια 
ενώ είχε φθάσει έως τα 65.000 δολάρια 
πριν μήνες, ανησυχεί επενδυτές που α-
ποστρέφονται την ανάληψη ρίσκου, με 
το αυτό συνεπάγεται για τις χρηματαγο-
ρές. Ο Sam Bankman-Fried φέρεται να εί-
πε στους επενδυτές του FTX.com την Τε-
τάρτη ότι χωρίς «ένεση» μετρητών, η εται-
ρεία θα πρέπει να κηρύξει πτώχευση. Α-
ξίζει να αναφερθεί ότι η συνολική κεφα-
λαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων έχει 
υποχωρήσει στα 828 δισεκ. δολάρια, όταν 
πριν κάποιους μήνες η αξία ήταν κοντά 
στα 3 τρισεκ δολάρια…Η κεφαλαιοποί-
ηση του Bitcoin από 1,2 τρισεκ. δολάρια 
έχει υποχωρήσει στα 312 δισεκ. δολάρια.

Kουρέλλας
Με το χρυσό βραβείο διακρίθηκε  
η Κουρέλλας ΑΕ στον διεθνή 
διαγωνισμό World Cheese  
Awards 2022 στην Ουαλία για  
το Βιολογικό Ανεβατό Τυρί ΠΟΠ της, 
που παράγεται αποκλειστικά στα 
Γρεβενά και χαρακτηρίζεται για την 
κρεμώδη υφή του. Στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν πάνω από 4.000 τυριά 
από περισσότερες από 40 χώρες.

Ferrari Trento
Για πέμπτη φορά η Ferrari Trento 
βραβεύθηκε ως ο Κορυφαίος Παραγωγός 
Αφρώδους Οίνου, αποσπώντας 11 χρυσά 
μετάλλια στον πιο έγκριτο παγκοσμίως 
διαγωνισμό του είδους, τον Champagne 
& Sparkling Wine World Championships. 
Φέτος, κρίθηκαν σχεδόν 1000 αφρώδη 
κρασιά σε 11 ημέρες από 21 διαφορετικές 
χώρες, ενώ απονεμήθηκαν 147 Χρυσά 
και 249 Ασημένια μετάλλια.

Αναπτυξιακή πολιτική 
αντί σκληρή λιτότητα 

 Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες για έλλειμμα 
 Κραχ στα κρυπτονομίσματα, τρίζουν αγορές
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2880 +7,46%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,7980 +7,26%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6460 +6,60%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4280 +5,42%

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3,0200 +5,04%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,4000 -19,68%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,3200 -14,43%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0855 -4,47%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 4,8200 -3,60%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 1,1350 -3,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,360.74 +2.60%
 NASDAQ Comp 10,908.86 +5.37%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,838.75 +2.95%
Λονδίνo FTSE 100 7,374.76 +1.08%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,131.90 +3.41%
Παρίσι CAC-40 6,565.68 +2.10%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,119.31 +2.02%
Τόκιο NIKKEI-225 27,446.10 - 0.98%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 3,25 21.09.2022 
EKT Βασικό 1,50 14.09.2022
 Καταθέσεων  0,75 14.09.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 2,25 22.09.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 0,5 22.09.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,499 03.01.2022
 EURIBOR -1M 2,500 03.10.2022

Στόχος ξανά το οχυρό των 900 
μονάδων στο Χρηματιστήριο 
Έξι ανοδικές εβδομάδες μετρά ο Γενικός 
Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έντονο 
το στοιχείο της ηπιότητας. Βασικός στόχος  
των αγοραστών είναι η κατάκτηση των 900 
μονάδων. Βέβαια, για να μπορέσει το ΧΑ να 
διευρύνει το σερί του θα πρέπει να αναμετρηθεί 
με τη δύσκολη ζώνη των 900 μονάδων,  
η οποία και αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο για 
την αγορά. Είναι η ζώνη που είχε ταλαιπωρήσει 
ιδιαίτερα το ΧΑ το 2021, ενώ το πρώτο δίμηνο 
του έτους έμοιαζε να είχε πέσει το κάστρο της.
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Ανεπαρκές το χρονικό διάστημα για τη 
διαβίβαση των τιμολογίων λιπασμάτων

«Μ
όλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει 
στην ΑΑ∆Ε η ειδική πλατφόρµα 
στην οποία θα αναρτήσουν οι πα-
ραγωγοί ή οι λογιστές τους τα 

τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που 
αφορούν αγορές της προηγούµενης 
καλλιεργητικής περιόδου. Μόλις ο-
λοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής 
των παραστατικών στην ΑΑ∆Ε και γί-
νουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, 
θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης 
των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο σύ-
ντοµα γίνεται».

Πάµε να δούµε τι λέει η απόφαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.Για τη λήψη της ενίσχυσης του 
άρθρου 95 του ν. 4982/2022 σε επι-
χειρήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων που επλήγησαν οικονοµικά λόγω 
της ενεργειακής κρίσης και της αύξη-
σης του κόστους των λιπασµάτων, υ-
ποβάλλεται από τις δικαιούχους επι-
χειρήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2.∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ε-
πιχειρήσεις, φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες, γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγ-
γελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2021 είτε για το 2022 έως 
τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νοµικών προσώπων ή νοµικών ο-
ντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότη-
τας στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, 
έναν από τους αναφερόµενους στο 
Παράρτηµα,

γ) έχουν πραγµατοποιήσει αγορές 

λιπασµάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί 
από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενί-
σχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη µε βά-
ση προηγούµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ή του ∆.Ε.Ε κατά τα οριζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. 
Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που είναι δικαι-
ούχοι της ενίσχυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1, υποβάλ-
λουν από την 15η Νοεµβρίου 2022 έως και την 25η Νο-
εµβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
«myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε (https://www.aade.gr/ 
mybusinesssupport), µε τη χρήση των σχετικών διαπι-
στευτηρίων του TAXISnet της ΑΑ∆Ε.

5.Η µορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νοµική βάση 
χορήγησής της, η µεθοδολογία προσδιορισµού του ύ-
ψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η δι-
αδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής της, οι υ-
ποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, α-

νάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα θα 
καθοριστούν µε όµοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί µε-
τά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσε-
ων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας.

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
 Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος, όλοι όσοι είναι επαγγελµατίες α-
γρότες φυσικά πρόσωπα.

 Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση και τα 
νοµικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον 
πρωτογενή τοµέα, αρκεί να έχουν έναν από τους ΚΑ∆ 
που περιγράφονται στην απόφαση.

 Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ΚΑ∆ για τα φυ-
σικά πρόσωπα, σηµαίνει ότι το δικαίωµα της ενίσχυ-
σης το έχουν και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 Ο χρόνος υποβολής, µόλις ανοίξει η πλατφόρ-
µα, θα είναι από τις 15.11 έως τις 25.11. το διάστη-
µα αυτό είναι σίγουρα ανεπαρκές για την υλοποίη-
ση της απόφασης αυτής και θα πρέπει να το δουν λί-
γο πιο προσεκτικά.

 Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι η έλλειψη ενη-
µέρωσης, ειδικά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

 Το πρώτο και µεγαλύτερο πρόβληµα όµως είναι 
αυτό που περιγράφεται στην §5 του άρθρου 2: θα κρι-
θεί µετά την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος, αν και ποιοι θα εισπράξουν την ενίσχυση. 
∆ηλαδή, µπορεί να κάνει κάποιος την αίτηση και τελι-
κά να µην επιδοτηθεί;

Νοµίζω ότι η βιασύνη δεν είναι ο καλύτερος οδηγός 
στην προκειµένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα. Ας 
το δουν µε µεγαλύτερη προσοχή  στο Υπουργείο, για 
να αποφευχθούν ταλαιπωρία και κόστος [σε χρόνο και 
χρήµα]. από όλους τους εµπλεκόµενους.

Περιθώριο
Ο χρόνος υποβολής των 
παραστατικών θα είναι 

από τις 15 µέχρι και 
τις 25 Νοεµβρίου 

Στο ΜΑΑΕ
∆ικαίωµα ενίσχυσης 
έχουν αγρότες εγγε-

γραµµένοι στο ΜΑΑΕ και 
οι αγρότες του ειδικού

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)

Σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας 
και χρόνος διαβίβασης

Αυτό που ξέρουµε αυτή τη στιγµή είναι ότι 
η πλατφόρµα αναµένεται να είναι έτοιµη έως 
15 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε την απόφαση, 
στην οποία ορίζονται και τα υποχρεωτικά 
πεδία που θα πρέπει να συµπληρωθούν. 

Γρήγορες διευκρινίσεις

Υπάρχουν παραγωγές που έχουν πωληθεί 
στις αρχές του έτους, παραγωγές που 

ετοιµάζονται να πωληθούν το προσεχές 
διάστηµα, ενώ οι αγοράστριες εταιρείες 

συνάπτουν συµφωνητικά µε τους αγρότες 
χωρίς να γνωρίζουµε τι θα γίνει τελικά.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγουν έστω 
κάποιες διευκρινίσεις, γιατί οι παραγωγοί 

κάθονται σε αναµµένα κάρβουνα.



ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

1 πόντος
Όσον αφορά τα βαθµολογικά 
κριτήρια, σε όλες τις 
περιφέρειες βαθµολογείται 
µε 1 πόντο οι «Εκτάσεις 
όπου οι αµπελώνες 
συµβάλλουν στη διατήρηση 
του περιβάλλοντος».

Οn line
Η υποβολή των αιτήσεων 
πραγµατοποιείται έως και 
την 1η ∆εκεµβρίου µέσω 
της Ψηφιακής Υπηρεσίας 
Υποβολής αιτήσεων. 

1 στρμ.
Tο µέγιστο όριο αιτούµενης 
έκτασης για άδεια νέας 
φύτευσης αντιστοιχεί σε ένα 
ή περισσότερα αγροτεµάχια 
µε ελάχιστη έκταση έκαστου 
το ένα (1) στρέµµα.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για 
τις άδειες φύτευσης αµπελώνων 2023, 
µε τις σχετικές διαδικασίες και τα κρι-
τήρια προτεραιότητας να είναι εκείνα 
που προβλέφθηκαν µε την περασµέ-
νη ΥΑ που ίσχυσε το 2022. Η υποβο-
λή των αιτήσεων πραγµατοποιείται έ-
ως και την 1η ∆εκεµβρίου από τους εν-
διαφερόµενους παραγωγούς (νοµικά 
ή φυσικά πρόσωπα) µέσω της Ψηφι-
ακής Υπηρεσίας Υποβολής αιτήσεων 
νέων φυτεύσεων. Σηµειώνεται πως το 
µέγιστο όριο αιτούµενης έκτασης για 
άδεια νέας φύτευσης που ορίζεται στα 
100 στρέµµατα δύναται να αντιστοιχεί 
σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια µε 
ελάχιστη έκταση ανά αγροτεµάχιο το 
ένα (1) στρέµµα. Όσον αφορά τα βαθ-
µολογικά κριτήρια, σε όλες τις περιφέ-
ρειες βαθµολογείται µε 1 πόντο οι «Ε-
κτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλ-
λουν στη διατήρηση του περιβάλλο-
ντος». ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, 
αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ. 

Ακόµη 1 βαθµό λαµβάνουν για το 
κριτήριο «Προηγούµενη Συµπεριφο-
ρά Παραγωγού» (εξαιρούνται Ιόνια Νη-
σιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρή-

τη, Ήπειρος µε 1,5 βαθµό). Όσον αφο-
ρά τα υπόλοιπα κριτήρια η βαθµολο-
γία έχει ως εξής: 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη:
Νεοεισερχόµενοι: 3,5 βαθµοί
Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσι-

κούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς: 
1 βαθµός

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-
20 στρµ.: 1,75 βαθµοί, 20-50 στρµ.: 
2,45 βαθµοί, 50-100 στρµ.: 3,50 βαθµοί

Κεντρική Μακεδονία:
Νέοι αµπελουργοί:  3,5 βαθµοί
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 
µέτρων: 1 βαθµός
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 
στρµ.: 2,45 βαθµοί, 30-50 στρµ.: 3,50 
βαθµοί,  άνω των 50 στρµ.: 1,75 βαθµοί

∆υτική Μακεδονία:
Νέοι αµπελουργοί: 3 βαθµοί

Περιοχές µε ριζοφυΐα µικρού βά-
θους µικρότερου από 30 εκατοστών: 
1,5 βαθµός

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 
στρµ.: 2,45 βαθµοί, 30-75 στρµ.: 3,50 
βαθµοί, άνω των 75 στρµ.: 1,75 βαθµοί

Κεντρική Μακεδονία:
Νέοι αµπελουργοί: 3,5 βαθµοί

Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 
µέτρων: 1 βαθµός

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 
στρµ.: 2,45 βαθµοί, 30-50 στρµ.: 3,50 
βαθµοί,  άνω των 50 στρµ.: 1,75 βαθµοί

Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Νέοι αµπελουργοί: 3 βαθµοί
Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσι-

κούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς: 
1,5 βαθµός

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 
στρµ. και άνω: 1,75 βαθµοί, 30-75 στρµ.: 
3,50 βαθµοί, 5-30 στρµ.: 2,45 βαθµοί

Αττική-Στερεά Ελλάδα:
Νέοι αµπελουργοί: 3 βαθµοί
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 

µέτρων: 1,5 βαθµός
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 

75 στρµ. και άνω: 1,75 βαθµοί, 30-75 
στρµ.: 3,50 βαθµοί και άνω των 5-30 
στρµ.: 2,45 βαθµοί

∆υτική Ελλάδα:
Νέοι αµπελουργοί: 3 βαθµοί
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 

µέτρων: 1,5 βαθµός
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 

50 στρµ. και άνω: 2,45 βαθµοί, 20-
50 στρµ.: 3,50 βαθµοί, άνω των 5-20 
στρµ.: 1,75 βαθµοί 

Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο 
Αιγαίο, Κρήτη, Ήπειρος:

Νέοι αµπελουργοί: 3 βαθµοί
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 

500 µέτρων, µικρά νησιά του Αιγαί-
ου Πελάγους: 1 βαθµός

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 
3-30 στρµ.: 3,50 βαθµοί, άνω των 30 
στρµ.: 2,45 βαθµοί

Πελοπόννησος:
Νέοι αµπελουργοί:  4 βαθµοί
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 

στρµ. και άνω.: 2 βαθµοί, 50-75 στρµ.: 
3,20 βαθµοί, 5-50 στρµ.: 4 βαθµοί

Παρατηρήσεις 
επί της βαθµολογίας

Τα τεµάχια που εντοπίζονται σε 
διαφορετική Περιφερειακή Ενότη-
τα, από την Περιφερειακή Ενότη-
τα της αίτησης αξιολογούνται µε 
τα κριτήρια της Περιφέρειας ή της 
οµάδας Περιφερειών που εντοπί-
ζονται. Η χαρτογράφηση των τεµα-
χίων, ο εντοπισµός τους και η αυ-
τόµατη απόδοση χαρτογραφικού 
κωδικού, πραγµατοποιείται από 
τις ∆ΑΟΚ παράλληλα µε το Αµπε-
λουργικό Μητρώο, που διασυνδέ-
εται µε το υποστηρικτικό περιβάλ-
λον αξιολόγησης.

Όριο για κάθε αίτηση τα 100 στρέμματα ανά ΑΦΜ

Έως 1η Δεκεμβρίου αιτήσεις 
για άδειες φύτευσης αμπέλου
Ψηφιακά η διαδικασία και με τα κριτήρια της ΥΑ του 2021 οι φετινές αιτήσεις αδειών 

Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση 
και οι συντεταγµένες των 

κορυφών κάθε αγροτεµαχίου 
για το οποίο ζητείται η χορήγηση 

άδειας, καθώς και το δηµοτικό 
διαµέρισµα και το τοπωνύµιο

 της περιοχής.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την θεσµική δέσµευση να παραµείνουν στην 
αγορά όλα τα προϊόντα θρέψης που τηρούν τις ε-
πιστηµονικές προδιαγραφές και συµβάλουν απο-
τελεσµατικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας 
της ελληνικής γεωργίας αναπτύχθηκαν οι εργα-
σίες της ηµερίδας που διοργάνωσε ο ΣΠΕΛ προ 
ολίγων ηµερών στο πλαίσιο της 29ης Agrotica. 

Υπό το πρίσµα των νέων αναδυόµενων προ-
κλήσεων που αντιµετωπίζει συνολικά ο κλάδος 
λιπασµάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Γεωργαντάς, στάθηκε στην ανάγκη να 
παραµείνει η αγορά ανοιχτή για όσα λιπάσµα-
τα τηρούν τις νόρµες της επιστήµης, πέρα από το 
στενό πλαίσιο που φέρνει ο καινούριος ευρωπα-
ϊκός κανονισµός για την κυκλοφορία προϊόντων 
θρέψης που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. 

Ο ανοιχτός διάλογος που ακολούθησε, υπό 
τον συντονισµό του εκδότη και διευθυντή της 
Agrenda, Γιάννη Πανάγου, έθεσε στο επίκε-
ντρο τον ρόλο της έρευνας και της θρέψης φυ-
τών στην αποσυµπίεση των επιπτώσεων που ε-
πιφέρει η υφιστάµενη συνθήκη στις παγκόσµι-
ες αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, καθώς και 
στη δηµιουργία νέων ολοκληρωµένων προτάσε-
ων-λύσεων στη θρέψη φυτών που συνάδουν µε 

τις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ, κ. Ρουσσέας ∆ηµήτρης, 

ανοίγοντας την ηµερίδα ανέφερε ότι οι πρωτο-
φανείς κρίσεις που έχει έρθει αντιµέτωπος ο α-
γροδιατροφικός κλάδος τα τελευταία δύο χρό-
νια έχουν αφήσει ευδιάκριτο πλήγµα σε όλους 
τους επιµέρους κρίκους της αγροδιατροφικής α-
λυσίδας. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά µετά το 
Β’ Παγκόσµιο πόλεµο που µιλάµε στην ΕΕ για ε-
πισιτιστική ασφάλεια. Η σηµασία των λιπασµά-
των στην επισιτιστική ασφάλεια αναδεικνύεται 
και από τον τίτλο της Ηµερίδας «Οι προκλήσεις 
του σήµερα: Μαζί, εξασφαλίζουµε το αύριο για 
την Τροφή της Τροφής µας». Ακόµη και εάν το 
παραφράσουµε «Μαζί εξασφαλίζουµε την Τρο-
φή µας», η σύνδεση του τροφίµου µε την θρέ-
ψη των φυτών είναι πια άρρηκτη. 

Στόχος η επισιτιστική ασφάλεια
Την ηµερίδα χαιρέτισε, αλλά και τοποθετή-

θηκε σχετικά µε το θέµα της, ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γεωργαντάς 
Γιώργος. Αναφερόµενος στη στρατηγική του ΥΠ-
ΠΑΤ δήλωσε ότι στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η εξα-
σφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ κύ-
ριο µέληµα είναι να µην λείψουν οι επιλογές λι-
πασµάτων στον Έλληνα αγρότη.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούσσος Πέτρος, καθηγη-

τής ∆ενδροκοµίας- Ελαιοκοµίας, Εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας ΓΠΑ πραγµατοποίησε διάλεξη 
για τη σηµασία της θρέψης των φυτών στην α-
ντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ό-
πως δήλωσε, παρόλο που η Agrotica αποτελεί 
µια εµπορική έκθεση, δίνεται ο λόγος στην επι-
στήµη και στην έρευνα.

Χαρτογραφώντας τις κρίσεις, ανέφερε ότι βιώ-
νουµε ένα ολοένα και µεταβαλλόµενο περιβάλ-
λον. Η οικονοµική κρίση του 2009, η υγειονοµι-
κή κρίση του COVID-19, η ενεργειακή κρίση, η 
κλιµατική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια, η α-
σφάλεια των τροφίµων, η ευηµερία καθώς και η 
προστασία του περιβάλλοντος και η δηµιουργία 
υπεραξίας ασκούν πιέσεις σε όλο τον κλάδο της 
αγροδιατροφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανα-
δεικνύεται η σηµασία του γεωργικού τοµέα και 

των προϊόντων λίπανσης και θρέψης φυτών. Συ-
γκεκριµένα, τα προϊόντα λίπανσης και θρέψης 
εφόσον χρησιµοποιηθούν ορθά, εξασφαλίζουν 
επάρκεια τροφίµων, προσδίδουν υπεραξία και 
συµβάλουν στην αειφορική ανάπτυξη.

Ακολούθως, ο κ. Ρούσσος αναφέρθηκε στην 
κλιµατική αλλαγή, και στις κύριες λειτουργίες 
της φυσιολογίας των φυτών που επηρεάζονται 
από τις ασταθείς κλιµατικές συνθήκες. Όπως τό-
νισε, η ορθολογική λίπανση συµβάλει στην άµ-
βλυνση των αβιοτικών καταπονήσεων των φυ-
τών. Στο πλαίσιο αυτό, οι βιοδιεγέρτες αναµέ-
νεται να συνεξελιχθούν µε τα ανόργανα, οργα-
νικά και οργανοανόργανα λιπάσµατα για τη δι-
αµόρφωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµα-
τος ενίσχυσης της θρέψης. Όπως κατέληξε ο κ. 
Ρούσσος, τα λιπάσµατα είναι η «Τροφή της Τρο-
φής µας» και θα πρέπει να φροντίσουµε να «τρα-
φούν» σωστά, γιατί το λίγο είναι πολύ λίγο… και 
το πολύ… πάρα πολύ.

Λίπανση και κριθάρι βύνης
Από τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδεί-

χθηκε ο διαχρονικά σηµαντικός ρόλος των γε-
ωπόνων στην υιοθέτηση ολοκληρωµένων λύσε-
ων για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών 
πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ο ∆ρ. Κωτούλας Βασίλης, Προ-

Πρώτο ζητούμενο η επάρκεια 
μετά η «πολυτέλεια» σε προϊόντα θρέψης  
Ανοικτή η αγορά για όσα λιπάσματα τηρούν τις νόρμες της επιστήμης είπε από το βήμα του ΣΠΕΛ ο Γεωργαντάς 

Μεταβαλλόµενο 
περιβάλλον

Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον και στον κλάδο της 
αγροδιατροφής καίριος ο ρόλος 

των προϊόντων λίπανσης 
και θρέψης
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ϊστάµενος Συµβολαιακής Γεωργίας της Αθηναϊ-
κής Ζυθοποιίας ΑΕ, δίνοντας την εικόνα της αγο-
ράς τη φετινή χρονιά στην καλλιέργεια του κρι-
θαριού, σηµείωσε ότι παρατηρήθηκε αύξηση της 
ζήτησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν η καλή τι-
µή την περασµένη χρονιά, η αναµενόµενη συν-
δεδεµένη ενίσχυση, καθώς και η αδυναµία σπο-
ράς άλλων καλλιεργειών, όπως η ελαιοκράµβη, 
λόγω της ανοµβρίας. Ο ∆ρ. Κωτούλας ανέδειξε 
τη σηµασία της λίπανσης στην ενίσχυση των πο-
σοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρι-
θαριού. Εστιάζοντας στα επιθυµητά ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, µεγαλύτερη βαρύτητα στην παρα-
γωγή βύνης και επηρεάζει µια σειρά άλλων ποι-
οτικών παραµέτρων είναι η % περιεκτικότητα των 
καρπών σε πρωτεΐνη. Στην περίπτωσή του βυνο-
ποιήσιµου κριθαριού είναι επιθυµητό χαµηλότε-
ρό ποσοστό περιεκτικότητας πρωτεΐνης µε εκεί-
νο του κριθαριού που προορίζεται για ζωοτρο-
φή. Εποµένως, το πρόγραµµα θρέψης, σε αυτή 
την περίπτωση είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς 
θα πρέπει να διασφαλίζει τις υψηλές αποδόσεις, 
χωρίς ωστόσο να αυξάνει τα επίπεδα της πρωτεΐ-
νης. Επιπλέον, ο ∆ρ. Κωτούλας σηµείωσε ότι η Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία εκπονεί ένα πρόγραµµα για 
την µείωση των εκποµπών του CO2, από γεωργι-
κές δραστηριότητες και την καλλιέργεια του κρι-
θαριού, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται αρνη-

τικά το γεωργικό εισόδηµα. Όπως δήλωσε, ανα-
µένεται µέχρι το 2025 να έχουν αναπτυχθεί ολο-
κληρωµένες προτάσεις για τους παραγωγούς.

Εξελίξεις για εδαφικούς πόρους
Ο κ. Μπαρµπαγιάννης Νίκος, καθηγητής Εδα-

φολογίας στο ΑΠΘ και µέλος στην Τεχνική Γνω-
µοδοτική Επιτροπή Λιπασµάτων (ΤΕΓΕΛ) του Υ-
ΠΑΑΤ αναφερόµενος στις ευρωπαϊκές στρατη-
γικές που διαµορφώνονται, ανέλυσε τις εξελί-
ξεις σχετικά µε τη νέα ΕΕ στρατηγική για το έδα-
φος. Επιπλέον, τόνισε ότι τα επόµενα χρόνια θα 
έχουµε µεγάλες εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαί-
σιο για την προστασία των εδαφικών πόρων 
και τη διασφάλιση της βιώσιµης χρήσης τους.

Ο κ. Κούντριας Θανάσης, Πρόεδρος της Α-
γροµηχανικής Βόλου Α.Ε. και εκπρόσωπος του 

ΓΕΩΤΕΕ στην Τεχνική Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Λιπασµάτων (ΤΕΓΕΛ) του ΥΠΑΑΤ, στην τοπο-
θέτηση του αρχικά έδωσε την εικόνα της αγο-
ράς των λιπασµάτων στη φετινή χρονιά. Συ-
γκεκριµένα, ανέφερε ότι φέτος παρατηρήθη-
κε σηµαντική µείωση της χρήσης των λιπα-
σµάτων στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως 
τα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα κάστα-
να. Τα προϊόντα αυτά δεν είχαν µεγάλη ζήτη-
ση, συνεπώς υπήρξε µεγάλη πίεση στους πα-
ράγωγους και έλλειψη ρευστότητας για να ε-
πενδύσουν στις εισροές. Κατά συνέπεια, πα-
ρατηρούνται συνθήκες υπολίπανσης σε πολ-
λές περιοχές τις Ελλάδας, γεγονός που εγεί-
ρει ανησυχίες για την ποσότητα και την ποιό-
τητα της παραγωγής. Αντίθετα, κάποιες καλ-
λιέργειες όπως οι αροτραίες (σιτάρι, κριθάρι, 
ελαιοκράµβη, ηλίανθος, βαµβάκι) είχαν υψη-
λή ζήτηση και υψηλές τιµές αγοράς των τελι-
κών αγροτικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι 
παραγωγοί να λιπάνουν τις καλλιέργειες τους 
µε βάση τις αρχές τις ορθολογικής λίπανσης. 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι όλο και πιο συχνά έ-
χουµε αντίξοα καιρικά φαινόµενα που επηρεά-
ζουν την παραγωγή και ο ρόλος της λίπανσης 
και της εφαρµογής προϊόντων λίπανσης µε βι-
οδιεγερτικές ιδιότητες συµβάλουν καθοριστι-
κά στην µείωση των αβιοτικών καταπονήσεων.

Συνέργειες ΣΠΕΛ µε φορείς
για την αναγέννηση της
Βόρειας Εύβοιας
Η ∆ρ. Πεχλιβάνη Ελευθερία, Ερευνήτρια 
Γ’, ΕΚΕΤΑ, Συντονίστρια Προγράµµατος 
PESTNU για το Green Deal, παρουσίασε 
τα βασικά σηµεία του Προγράµµατος και 
ανέδειξε το ρόλο της καινοτοµίας και 
των ψηφιακών εργαλείων στην επίτευξη 
των στόχων του Green Deal. Στο πλαίσιο 
αυτό τόνισε τη συνεργασία της 
ερευνητικής της οµάδας µε το ΣΠΕΛ και 
την από κοινού συνεργασία για τη 
διαµόρφωση προτάσεων για τη 
Στρατηγική από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο. 
Η δεύτερη ενότητα της ηµερίδας είχε 
διαφορετική προσέγγιση. Με βασικό 
προσκεκληµένο τον κ. Σταύρο Μπένο, 
Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας 
και Πρόεδρο του Σωµατείου ∆ιάζωµα, 
συζητήσαµε τις δράσεις του ΣΠΕΛ και 
την Πρωτοβουλία του να συµµετέχει 
ενεργά στο Πρόγραµµα «Η Βόρεια 
Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει». 
Όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, µε στόχο να 
«φωτιστούν» οι πρώτες εικόνες από το 
µέλλον της αναγεννηµένης Βόρειας 
Εύβοιας και µέσα από τη διεργασία 
µεταξύ των µελετητών, των θεσµών και 
των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, 
δηµιουργήθηκαν τα έργα «Φωτοδότες». 
Επίκεντρο του προγράµµατος είναι το 
Νέο ∆άσος να αναγεννηθεί και να 
ενισχυθούν οι τοπικοί παραγωγοί και τα 
προϊόντα τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάχθηκαν οι δράσεις του ΣΠΕΛ. 
Παράλληλα συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
της µελλοντικής συνεργασίας των δυο 
φορεών και ανακοινώθηκε το νέο 
πρόγραµµα που σχεδιάζεται αυτή την 
περίοδο οι «Βραχείες αλυσίδες».
Τέλος ανακοινώθηκε ότι 7 και 8 
Ιανουαρίου στο Μετρό του Συντάγµατος 
παραγωγοί της Εύβοιας θα εκθέσουν τα 
προϊόντα τους µε την υποστήριξη του 
ΣΠΕΛ και του ∆ιαζώµατος.

Στρατηγική ΕΕ για έδαφος
Τα επόµενα χρόνια θα έχουµε 

εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαίσιο 
για την προστασία των εδαφικών 

πόρων και τη διασφάλιση της 
βιώσιµης χρήσης τους
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Βάζουν στρέμματα στη ντομάτα
υδροπονίας οι αδελφοί Αντωνάκη

   Κινητήριος δύναμη 
οι αποδόσεις 30 τόνων 

   Στην αγορά με δύο τύπους 
υβριδίων ντομάτας beef

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Nέα επένδυση σε εγκαταστάσεις υδροπονικής 
καλλιέργειας προηγµένης τεχνολογίας για την 
παραγωγή ντοµάτας beef, προσθέτοντας επι-
πλέον 30 στρέµµατα παραγωγής στις ήδη υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ι-
εράπετρα, πρόκειται να υλοποιήσουν κατά το 
προσεχές χρονικό διάστηµα οι αδερφοί Μανώ-
λης και Μάνθος Αντωνάκης. Τα δύο αδέρφια έ-
χουν σήµερα στην ιδιοκτησία τους συνολικά 80 
στρέµµατα παραγωγής ντοµάτας beef, εκ των 
οποίων τα 40 στρέµµατα βασίζονται στη µέθο-
δο της υδροπονίας και µε την υλοποίηση και 
αυτής της επένδυσης που προβλέπεται να ξεκι-
νήσει το 2023, ο συνολική στεγασµένη επιφά-
νεια θα ανέλθει στα 110 στρέµµατα και η αµι-
γώς υδροπονική καλλιέργεια στα 70 στρέµµατα.

Τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν το 2010 δηµιουρ-
γώντας την δική τους εταιρεία αγροτικών εφο-

δίων στην Ιεράπετρα. Προερ-
χόµενοι από αγροτική οικο-
γένεια ολοκλήρωσαν σπου-
δές λογιστικής και γεωπο-
νίας αντίστοιχα µε στόχο να 
αξιοποιήσουν κατά το βέλτι-
στο την σύνδεση που είχαν 
µε τον πρωτογενή τοµέα.

Το 2016 αποφάσισαν να 
εισέλθουν και στην παραγω-
γή µε την δηµιουργία του 
πρώτου θερµοκηπίου πα-
ραγωγής ντοµάτας, επιφά-

νειας 25 στρεµµάτων. Η αρχική επένδυση για 
τα πρώτα 25 στρέµµατα ανήλθε στις 900.000 
ευρώ. Στη συνέχεια το 2018 πρόσθεσαν 18 
στρέµµατα µε αντίστοιχο ποσό επένδυσης και 
στα µέσα του 2019 εισήλθαν στην υδροπονία, 
κατασκευάζοντας το µεγαλύτερο από τα θερ-
µοκήπιά τους µε επιφάνεια 30 στρεµµάτων. Το 
2019 δηµιουργήθηκε η εταιρεία Golden Group 
µε δραστηριότητα στη συσκευασία των παραγό-
µενων προϊόντων. Το 2020 ίδρυσαν µία ακό-
µα εταιρεία µε την ονοµασία Hagron, η οποία 
δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διάθεση 
υποστρωµάτων για υδροπονικές καλλιέργειες. 

Πρόσφατα απέκτησαν ακόµα 10 στρέµµα-
τα υδροπονικού θερµοκηπίου από ανταγωνι-
στική επιχείρηση µε την συνολική διαθέσιµη 
έκταση παραγωγής τους να ανέρχεται πλέον 
στα 80 στρέµµατα. 

Ετήσια αύξηση παραγωγής κατά 15%
«Την τελευταία πενταετία εµφανίζουµε αυ-

ξάνουµε την παραγωγή µας κατά 15% ετησί-
ως, προχωρώντας στη σταδιακή δηµιουργία 
νέων εγκαταστάσεων. Στόχος µας είναι να συ-
νεχίσουµε να αναπτύσσουµε την παραγωγική 
µας δυναµική µ’ αυτόν τον ρυθµό τα επόµενα 
χρόνια. Επί του παρόντος σχεδιάζουµε να κατα-
σκευάσουµε νέες εγκαταστάσεις υδροπονίας 30 
στρεµµάτων», αναφέρει ο Μανώλης Αντωνάκης. 

Οι παραγωγοί κινούνται στην αγορά µε δύο 
διαφορετικούς τύπους υβριδίων ντοµάτας, αµ-
φότερες της ποικιλίας beef. Η πρώτη ντοµάτα 
προέρχεται από το υβρίδιο Torry της Syngenta 
που παρουσιάζει ισχυρή ανθεκτικότητα καθώς 
απευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού και η 
δεύτερη είναι η Ekstasis µε µικρότερο χρόνο δι-
ατηρησιµότητας που απευθύνεται στην εσωτε-
ρική αγορά. Σε ό,τι αφορά την υδροπονική πα-
ραγωγή σύµφωνα µε τον κ. Αντωνάκη οι συ-
γκοµιδές ξεκινούν από τέλος Σεπτεµβρίου και 
ολοκληρώνονται στο τέλος Αυγούστου µε από-
δοση περίπου 30 τόνους ανά στρέµµα. Η ετή-
σια παραγωγή ανέρχεται στους 2.000 τόνους 
ντοµάτας για το σύνολο των 80 στρεµµάτων, 
εκ των οποίων οι 1.000 τόνοι προέρχονται από 
την υδροπονική καλλιέργεια και οι υπόλοιποι 
1.000 από τα συµβατικά θερµοκήπια. 

Κυκλική 
οικονοµία

Τα προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται, 
σύµφωνα µε τους 
αδελφούς Αντω-

νάκη, επιδιώκεται να 
έχουν ως βάση την 
κυκλική οικονοµία

Στα Lidl
Γερµανίας 
µέρος της
παραγωγής
Στην ελληνική αγορά οι δύο 
επιχειρηµατίες κυκλοφορούν 
συσκευασµένη ντοµάτα µε την 
ονοµασία «Συνταγή - Green 
Progress», η οποία διατίθεται 
στις κεντρικές λαχαναγορές 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 
Πάτρας. Αντίστοιχα στο εξωτερικό 
οι ντοµάτες φτάνουν στη Γερµανία 
σε συµφωνία µε τον εισαγωγέα, 
Νίκο Τσουρβίνη, ο οποίος 
διοχετεύει τις παραγόµενες 
ποσότητες στα Lidl Γερµανίας. 
Ταυτόχρονα αποστέλλονται 
απευθείας ποσότητες σε 
χονδρέµπορο στην αγορά της 
Σουηδίας. «Η φιλοσοφία µας 
επικεντρώνεται στην καλλιέργεια 
τροφίµων υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας µε το 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, αρχής γενοµένης από 
το υπόστρωµα έως τις απορροές 
τις οποίες εµπλουτίζουµε και 
ξαναποτίζουµε το θερµοκήπιο. 
Επίσης τα προϊόντα που 
χρησιµοποιούµε προσπαθούµε 
να έχουν ως βάση την κυκλική 
οικονοµία και να  
µεταλαµπαδεύσουµε στον αγροτικό 
κόσµο σε όλη την Ελλάδα την 
τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και 
την ακρίβεια στις καλλιέργειες», 
καταλήγει ο κ. Αντωνάκης. 

Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

80

2.000

40 40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ
30 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΣΤΗΝ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑ

ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Αύξηση 
17,3% στα 
EBITDA 

γ’ τριµήνου 
της Bayer ΑG
Η εταιρεία γεωργικών και 
φαρµακευτικών προϊόντων 
Bayer ανακοίνωσε την Τρίτη 
8 Nοεµβρίου υψηλότερα 
προσαρµοσµένα κέρδη 
τριµήνου, επί τη βάση της 
ισχυρής ζήτησης για τους 
σπόρους και τα εντοµοκτόνα 
της, ενώ επιβεβαίωσε το 
guidance της για το σύνολο 
του έτους. Η Bayer σηµείωσε 
ότι τα EBITDA γ’ τριµήνου 
ενισχύθηκαν κατά 17,3% σε 
ετήσια βάση, στα 2,45 δισ. 
ευρώ, έναντι προβλέψεων 
για 2,31 δισ. ευρώ.

Ανάκαµψη παρά 
τον πληθωρισµό για 
αγορά µπισκότων, 
σνακ βλέπει η ICAP
Πτώση 3% σηµείωσε η 
εγχώρια κατανάλωση των 
τυποποιηµένων µπισκότων 
και 1,4% των κρουασάν  το 
2021 και µικρή άνοδο 1,3% 
σε αλµυρά σνακ, σύµφωνα 
µε έρευνα της ICAP CRI, 
που θεωρεί πρόκληση για 
τον κλάδο τις τρέχουσες 
πληθωριστικές πιέσεις 
και ανατιµήσεις σε αρκετά 
τρόφιµα. Παρ’ όλα αυτά, 
η ICAP CRIF, εκτιµά ότι 
το 2022 η κατανάλωση 
τυποποιηµένων µπισκότων, 
κρουασάν και αλµυρών σνακ 
θα σηµειώσει άνοδο 2%.

Πράσινο φως 
σε επενδύσεις  
Philosofish σε 
Φθιώτιδα και Ρόδο
Οκτώ επενδύσεις της 
Philosofish σε Φθιώτιδα 
και Ρόδο, συνολικού 
προϋπολογισµού 11,64 εκατ. 
ευρώ, µε 30% ενίσχυση 
από δηµόσια δαπάνη, 
εξασφάλισαν χρηµατοδότηση 
µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας και 
Θάλασσας. Οι επενδύσεις 
αφορούν στον άξονα 
προτεραιότητας «Προώθηση 
της περιβαλλοντικά βιώσιµης, 
αποδοτικής ως προς τους 
πόρους καινοτόµου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόµενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας».

ΝΕΑ

Επείγουσες δράσεις για την ανάπτυξη µιας στρα-
τηγικής για τη στήριξη της βιοµηχανίας λιπα-
σµάτων της ΕΕ,  ζητά η Yara προκειµένου να δι-
ασφαλιστεί η αυτονοµία της Ευρώπης στον το-
µέα των τροφίµων και της γεωργίας και η απε-
ξάρτηση της από τη Ρωσία. Το πακέτο λύσεων 
της ΕΕ για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία λιπασµά-
των θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα για την:

 Εξασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης στο 
φυσικό αέριο. 

 Επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας. 

 Ενίσχυση της στρατηγικής αυτονοµίας της 
Ευρώπης στα λιπάσµατα.

Η Yara καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε-
θνικές κυβερνήσεις να δράσουν επειγόντως το-
νίζοντας πως µια ισχυρή ευρωπαϊκή βιοµηχανία 
λιπασµάτων είναι ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο 
για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλει-
ας στην Ευρώπη και παγκοσµίως, αλλά και για 
τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα µπορεί να συ-
νεχίσει να ηγείται προς την πράσινη µετάβαση.

«Είναι επιτακτική ανάγκη ο πόλεµος στην 
Ουκρανία να µην καταστρέψει το έργο προς 
µια Ευρώπη καθαρή από εκποµπές άνθρακα Εί-
ναι αδιανόητο να επιτύχουµε τους κλιµατικούς 
στόχους χωρίς µια ισχυρή, πράσινη ευρωπαϊ-
κή βιοµηχανία», λέει ο Svein Tore Holsether, 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Yara.

Τη νέα της εταιρική ταυτότητα αποκά-
λυψε η Καλλιµάνης, µε νέο λογότυπο, 
µετά την ενσωµάτωσή της στον όµιλο 
εταιρειών Dardanel Önentas. Το νέο 
λογότυπο της Καλλιµάνης, περιλαµ-
βάνει αναφορά στη χρονολογία ίδρυ-
σης της εταιρείας («Από το 1956») και 
προγραµµατίζεται να τοποθετηθεί στον 
ανασχεδιασµό όλων των συσκευασι-
ών της εταιρείας για υφιστάµενα και 
νέα προϊόντα, που θα ακολουθήσει.  

Στο νέο λογότυπο πρωταγωνιστεί το 
όνοµα «Καλλιµάνης», το οποίο, όπως 
υποστηρίζει η εταιρεία, στη συνείδηση 
των καταναλωτών παραµένει πάντα 
συνώνυµο µε την ευρύτερη κατηγο-
ρία των ψαριών και θαλασσινών, αλ-
λά και την καινοτοµία και την παρα-
δοσιακά υψηλή ποιότητα των προϊό-
ντων της εταιρείας. «Η µινιµαλιστική 
και προσέγγιση, µεταφέρει την έµφα-
ση στο ίδιο το όνοµα, ενώ οι γραµµές 
που το «αγκαλιάζουν» έχουν πηγή έ-
µπνευσης τις καµπύλες από την ου-
ρά των ψαριών», αναφέρει η εταιρεία.

Καμπανάκι Yara
για απεξάρτηση 
ΕΕ από ρωσικά 
λιπάσματα 

Νέα εποχή
και εταιρική
ταυτότητα για 
Καλλιμάνης

Σε τροχιά δυναµικής ανάπτυξης έχει εισέλθει η α-
γελαδοτροφική µονάδα της οικογένειας Γλυκού 
στον Κολινδρό Πιερίας, καταφέρνοντας να κλεί-
σει αξιόπιστες συµφωνίες για την παράδοση του 
γάλακτος που παράγεται στις εγκαταστάσεις της, 
ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει πλάνο περαιτέρω βελτί-
ωσης πάνω στις γερές βάσεις που µπήκαν το 1950. 

Εδώ και τέσσερις µήνες περίπου, τα αδέρφια Γλυ-
κού, κρατούν στα χέρια τους συµβόλαιο παράδο-
σης γάλακτος µε την ΕΒΟΛ, για τιµή στα 61 λεπτά 
το κιλό. Η δραστήρια µονάδα παραδίδει σε καθη-
µερινή βάση περίπου 6 τόνους γάλακτος από τις 
200 αρµεγόµενες αγελάδες που φροντίζουν, µε τις 
οποίες πετυχαίνουν στήσιµο 30 κιλά. 

Συνολικά στην εγκατάσταση 50 στρεµµάτων, ε-
κτρέφονται 700 αγελάδες, εκ των οποίων οι 250 
είναι µάνες, οι 200 αρµεγόµενες και οι υπόλοιπες 
µοσχίδες που ετοιµάζονται να µπουν στην παρα-
γωγή. Ταυτόχρονα η οικογένεια δραστηριοποιείται 
και στην εκτροφή βοοειδών για κρεατοπαραγωγή, 
πουλώντας περίπου 200 µοσχάρια σε ετήσια βάση. 

Γάλα σε ΕΒΟΛ
από τη δραστήρια
μονάδα «Γλυκός»

Ισχυρή αναφορά στην φυτική παραγωγή 
για ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών
Ο Σάκης Γλυκός και τα αδέρφια του Γιώργος, 
Αριστείδης και ∆ηµήτρης, έχουν ισχυρή αναφορά 
και στη φυτική παραγωγή, αφού καλλιεργούν 6.000 
στρέµµατα για ιδιοπαραγωγή σχεδόν όλων των 
ειδών ζωοτροφών που αξιοποιούνται στη µονάδα, 
εκτός από καλαµπόκι, αφού η περιοχή δεν έχει 
αρκετά νερά. Τα αδέρφια ανέλαβαν τα ηνία της 
επιχείρησης από τον πατέρα τους Πέτρο Γλυκό, ενώ 
τον θεµέλιο λίθο έβαλε το 1950 ο παππούς τους 
Θανάσης. Πρόκειται για µια πλήρως εκσυγχρονισµένη 
µονάδα που αποτελείται από 8 τρακτέρ, 3 κοµπίνες 
ενσίρωσης και όλα τα παρελκόµενα που χρειάζονται 
σε µια και παραγωγική εκµετάλλευση όπως αυτή. 
Τα ζώα αρµέγονται σε παράλληλο αρµεκτήριο 
24 θέσεων. Η δραστηριότητα της οικογένειας 
είναι ξεχωριστή, τόσο που, όταν ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης αναζήτησε µια κτηνοτροφική 
µονάδα για να επισκεφτεί κατά την περιοδεία του 
στην Κεντρική Μακεδονία, οι τοπικοί βουλευτές τον 
κατεύθυναν στην οικογένεια Γλυκού, σύµφωνα µε 
το «παρασκήνιο» της επίσκεψης της Πέµπτης 10ης 
Νοεµβρίου.           ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

700
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

6
ΣΤΗΣΙΜΟ

ΤΟΝΟΙ / ΗΜΕΡΑ

61
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΒΟΛ

ΛΕΠΤΑ

6.000
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΣΤΡΜ.

8 ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΓΛΥΚΟΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η ζήτηση για τα κρασιά που εµφι-
αλώνει σε συνδυασµό µε την ανά-
πτυξη της παραγωγής και τις επεν-
δύσεις σε νέα αµπέλια, αποτέλεσαν 
παράγοντες που έθεσαν το Οινο-
ποιείο ∆ουλουφάκη προς της δι-
αδικασίας για τη δηµιουργία ενός 
καινούργιου οινοποιείου. Όπως 
αναφέρει ο Νίκος ∆ουλουφάκης, 
«οι νέες µας εγκαταστάσεις θα βρί-
σκονται σε ένα διαφορετικό περι-
βάλλον από αυτό στο οποίο τις συ-
ναντά κανείς σήµερα, καθότι πρό-
κειται να δηµιουργηθούν µέσα σε 
αµπελώνες. Το υφιστάµενο οινο-
ποιείο βρίσκεται εντός του οικισµού 
των ∆αφνών Ηρακλείου. Ταυτόχρο-
να επενδύουµε στην αναπαλαίωση 
τεσσάρων παλαιών παραδοσιακών 
κατοικιών στις ∆αφνές. Οι κατοικί-
ες αυτές θα είναι λειτουργικές από 
το 2023 και θα δίνουν τη δυνατό-
τητα σε όσους επιθυµούν να περι-
ηγηθούν στην ευρύτερη περιοχή, 
να διαµείνουν στο χωριό και να δο-
κιµάσουν τα κρασιά µας». 

Εµφιάλωση µε διεθνείς ποικιλίες
O Nίκος ∆ουλουφάκης, οινολό-

γος και οινοποιός, µετά την ολο-
κλήρωση των σπουδών του στην 
Ιταλία πειραµατίστηκε τόσο µε διε-
θνείς – syrah, cabernet sauvignon, 

sauvignon blanc, chardonnay -, ό-
σο και µε τις τοπικές ποικιλίες. Σή-
µερα διαβλέπει την ισχυρή ζήτηση 
που παρουσιάζουν οι τοπικές ποι-
κιλίες όπως το Βιδιανό στα λευ-
κά και το Λιάτικο στα ερυθρά κρα-
σιά και αναπτύσσει την παραγω-
γή τους. To oινοποιείο ξεκίνησε 
τη διαδροµή του στον οινικό χάρ-
τη της Κρήτης το 1996. Η πρώτη 
ποικιλία που εµφιάλωσε ήταν το 
Λιάτικο, το οποίο είναι αναγνωρι-
σµένο ως ΠΟΠ για τις ∆άφνες. Τρί-
της γενιάς αµπελουργός και οινο-
ποιός, ήταν ο πρώτος που εµφιά-
λωσε την παραγωγή των ιδιόκτη-
των αµπελώνων που κληρονόµη-
σε από τον παππού και τον πατέρα 
του, προσδίδοντας επωνυµία και 
υπόσταση στο παραγόµενο προϊ-
όν. Μεταξύ των ποικιλιών που οι-
νοποιεί είναι και το Κοτσιφάλι, η 
Βηλάνα, η Μαλβαζία. Η συνολική 
ετήσια παραγωγή του οινοποιείου 
ανέρχεται σε περίπου 350.000 φι-
άλες ετησίως, εκ των οποίων εξά-
γεται το 25%-30% µε σηµαντικότε-
ρο προορισµό τις ΗΠΑ.

Η έµφαση που προσδίδει στο Βι-
διανό, αποτυπώνεται στις τέσσερις 
διαφορετικές εµφιαλώσεις της ποι-
κιλίας και συγκεκριµένα στο αφρώ-
δες, το κρασί δεξαµενής, το κρασί 
ζύµωσης σε βαρέλι καθώς και σε 
αµφορέα. Αντίστοιχα στο Λιάτικο 

έχει δηµιουργήσει ένα λιαστό οί-
νο, τον ∆άφνιο ερυθρό ο οποίος 
παλαιώνει σε βαρέλια καθώς και 
µία ακόµη ετικέτα µε ζύµωση σε 
αµφορέα. «Αυτή τη στιγµή ετοιµά-
ζουµε και ένα Λιάτικο αφρώδες, το 
οποίο θα βγει στην αγορά µέσα στα 
επόµενα τρία χρόνια. Επενδύουµε 
και σε ορισµένες ξενικές ποικιλίες 
όπως το cabernet sauvignon, από 
το οποίο παράγεται η ετικέτα ερυ-
θρού οίνου «Άσπρος Λαγός». Μία 
ακόµη ποικιλία που αξιοποιούµε 
από το 1997 έως και σήµερα είναι 
το sauvignon blanc, το οποίο ανα-
πτύσσεται σε περιοχές τη νησιού 
που ευνοούν την καλλιέργειά του». 

Τα παραγόµενα κρασιά προέρ-
χονται από τα 220 στρέµµατα ιδι-
όκτητων αµπελώνων και από 250 
στρέµµατα γης που καλλιεργούν οι 
συνεργαζόµενοι παραγωγοί. «Έχω 

την τύχη να κατάγοµαι και να ζω 
σε ένα χωριό, το οποίο αποτελεί α-
πό τα πιο δυναµικά στον τοµέα της 
αµπελουργίας στην Κρήτη. Αυτό 
που παρατηρείται στις ∆αφνές εί-
ναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
συνεχίζουν να φυτεύουν αµπέλια 
και να επενδύουν στη γη, σε αντί-
θεση µε άλλες περιοχές, όπου συ-
χνά οι εκτάσεις εγκαταλείπονται. 
Σ’ αυτό βοηθάει το ανάγλυφο τις 
περιοχής, όπου χαρακτηρίζεται α-
πό το ασβεστολιστικό έδαφος και 
τον ηµιορεινό του χαρακτήρα αλλά 
και το έµψυχο δυναµικό που δια-
τηρεί τη διορατικότητα να συνοµι-
λεί µε τους οινοποιούς. Με αυτόν 
τον τρόπο ο αµπελουργός γνωρί-
ζει ποιες είναι οι ανάγκες της αγο-
ράς, ποιες ποικιλίες έχουν ζήτηση 
και βάσει αυτών να καθορίζει την 
ανάπτυξη των καλλιεργειών του». 

Τα παραγόµενα κρασιά προέρχονται από 220 στρέµµατα αµπελώνων. Μεταξύ των ποικιλιών που οινοποιεί το Κτήµα ∆ουλουφάκη είναι και το Κοτσιφάλι, η Βηλάνα και η Μαλβαζία.

To oινοποιείο ξεκίνησε τη διαδροµή του στον οινικό χάρτη της 
Κρήτης το 1996. Πρώτη ποικιλία που εµφιάλωσε ήταν το Λιάτικο, 
λέει ο οινολόγος και οινοποιός Nίκος ∆ουλουφάκης.  

Νέο οινοποιείο μέσα 
στο αμπέλι από το 
Κτήμα Δουλουφάκη
Επενδύει και στην αναπαλαίωση 4 παλαιών 
παραδοσιακών κατοικιών στις Δαφνές

Έµφαση στο Βιδιανό
Η έµφαση που προσδίδει 
στο Βιδιανό, αποτυπώνε-
ται στις τέσσερις διαφο-

ρετικές εµφιαλώσεις 
της ποικιλίας
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το 42% της πραγµατικής τους αξίας χάνουν ορι-
στικά όλα τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 
2023, µετά την αποσύνδεσή τους από το πρασί-
νισµα και το νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι, σύµφω-
να µε το τελικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδί-
ου της ΚΑΠ. Σε απόλυτα νούµερα αυτό σηµαί-
νει ότι τα δικαιώµατα φέτος που ενεργοποιούν 
κατά µέσο όρο ετήσιες επιδοτήσεις 37 ευρώ το 
στρέµµα σε αροτραίες, 47 ευρώ σε δέντρα και 
30 ευρώ στα βοσκοτόπια, το 2023 θα ενεργο-
ποιούν πληρωµές 21, 27 και 17 ευρώ το στρέµ-
µα αντίστοιχα. Όλες οι υπόλοιπες επιδοτήσεις 
των άµεσων ενισχύσεων 2023 (νέο πρασίνι-
σµα, αναδιανεµητική) δεν θα έχουν καµία α-
πολύτως σύνδεση µε τα δικαιώµατα. 

Τα δεδοµένα λοιπόν για δικαιώµατα, 
Απόθεµα και ενεργό αγρότη έχουν ως εξής:

Πρώτον, κανείς δεν πρόκειται να «ξεβολευ-
τεί» από το νέο ορισµό του ενεργού αγρότη. Ι-
σχύει µε λίγες παραλλαγές ό,τι ίσχυε και την 
τρέχουσα περίοδο.

∆εύτερον, η µέση αξία δικαιωµάτων έχει 
υπολογιστεί στο στρατηγικό σχέδιο µε βάση το 
ΟΣ∆Ε 2019. Υπάρχουν τρεις χρονιές που έχουν 
δοθεί δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα οι ο-
ποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Π.χ τα βοσκο-
τόπια εκτιµάται πως έχουν αυξηθεί στα 14,7 ε-
κατ. στρέµµατα αντί για 12,7 που υπολογίζονται 
στο Σχέδιο. Ως εκ τούτου, η θεωρητική µέση α-
ξία θα είναι µειωµένη το 2023 σε σχέση µε αυ-
τή που αποτυπώνεται στο πλάνο.

Τρίτον, η σύγκλιση θα γίνει µε το µοντέ-
λο του συν-πλην 25% ετησίως. Για παράδειγ-

µα ένας αγρότης που έχει δικαιώµατα που απέ-
χουν 10 ευρώ από το µέσο όρο (µε το νέο δη-
µοσιονοµικό ταβάνι), θα δει αύξηση 2,5 ευρώ 
το 2023, 2,5 ευρώ το 2024 κ.ο.κ, έως ότου φτά-
σει το θεωρητικό µέσο όρο το 2026. Αυτό ισχύ-
ει, από την αντίστροφη, δηλαδή µε µείωση, για 
εκείνους που έχουν δικαιώµατα άνω του θεω-
ρητικού µέσου όρου. 

Τέταρτον, για τα έτη 2023 και 2024 τα χρή-
µατα που δεν θα απορροφηθούν από το νέο πρα-
σίνισµα και τις συνδεδεµένες θα κατευθυνθούν 
στη βασική ενίσχυση. Ως εκ τούτου το συνολικό 
ποσό της βασικής ενδέχεται να είναι αυξηµένο. 
Μέγιστο περιθώριο αύξησης 25%. 

Πέµπτον, τα δικαιώµατα από το Εθνικό Από-
θεµα δεν θα µεταβιβάζονται ούτε θα µισθώνονται 
για µία 5ετία. Προτεραιότητα ένταξης στο Απόθε-
µα θα έχουν νέοι και νεοεισερχόµενοι αγρότες. 

Μείον 42% η πραγματική 
αξία δικαιωμάτων το 2023   
Ακόμα πιο μεγάλη μείωση μόλις προστεθούν και τα στρέμματα Αποθέματος 20-22  

Καµία σύνδεση
Όλες οι υπόλοιπες 

επιδοτήσεις των άµεσων 
ενισχύσεων πέρα από τη 
βασική (νέο πρασίνισµα, 

αναδιανεµητική) δεν θα έχουν 
καµία απολύτως σύνδεση µε 

τα δικαιώµατα 
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Όριο τα 1,1 εκατ. στρέμματα 
για κοπή νέων δικαιωμάτων
Περιορίζεται η κατανομή από το Εθνικό Απόθεμα το 2023, με τα δικαιώματα του 2015 
θα πορευθούν οι παλαιότεροι εκτός αν ληφθεί πολιτική απόφαση ειδικά για βοσκοτόπια 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τα δικαιώµατα που τους µοιράστηκαν το 2015 
θα πορευτούν τη νέα προγραµµατική περίοδο ό-
λοι οι αγρότες. Μεταβιβάσεις και Εθνικό Απόθε-
µα θα είναι οι µόνες δεξαµενές ενεργοποίησης 
νέων τίτλων, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο. 
Σηµειώνεται ότι τα ποσά στήριξης που σηµειώνο-
νται παρακάτω είναι µε βάση τα δικαιώµατα που 
δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε το 2019. Μέχρι το 2023 έ-
χουν προηγηθεί τρεις «µοιρασιές» από το Εθνι-
κό Απόθεµα, οι οποίες θα διαµορφώσουν δια-
φορετικά την τελική µέση αξία. Επιπλέον τυχόν 
ποσά που θα περισσέψουν από το νέο πρασίνι-
σµα και τις συνδεδεµένες τα έτη 2023 και 2024 
θα κατευθυνθούν στη βασική ενίσχυση, «τραβώ-
ντας» τη θεωρητική µέση αξία προς τα πάνω. Στο 
στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

Η βασική ενίσχυση διατίθεται στους ενεργούς 
γεωργούς, οι οποίο: 

Έχουν αποκτήσει δικαιώµατα ενίσχυσης:
 Μέσω χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης 

το έτος ενίσχυσης 2015.
 Μέσω χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης 

από το εθνικό απόθεµα.
 Με µεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης.
 Οι οποίοι αποκτούν δικαιώµατα ενίσχυσης 

από το 2023 και µετά, είτε από το απόθεµα, εί-
τε µέσω µεταβίβασης δικαιωµάτων ενίσχυσης 
σύµφωνα µε τη νέα εθνική νοµοθεσία. 

∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωρ-
γούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβο-
λή αµέσων ενισχύσεων, προ της ανάκτησης α-
χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της ε-
φαρµογής διοικητικών κυρώσεων για δεδοµέ-
νο ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 150 
ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρµόζεται για 

τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκµετάλ-
λευσης βρίσκεται στα µικρά νησιά του Αιγαίου 
(στα οποία συγκαταλέγονται όλα τα νησιά του 
Αιγαίου µε εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη), 
αφενός διότι οι εκµεταλλεύσεις εκεί είναι πο-
λύ µικρές συγκριτικά µε της ηπειρωτικής χώρας 
και αφετέρου αντιµετωπίζουν σε µεγάλο ποσο-
στό προβλήµατα λόγω του νησιωτικού τους χα-
ρακτήρα, αλλά και λόγω σοβαρών γεωγραφι-
κών ή φυσικών περιορισµών. Για τα νησιά αυ-
τά εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα («Ειδικά µέ-
τρα για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαί-
ου», Κανονισµός 229/2013 της ΕΕ).

Εύρος και ποσά στήριξης
Σύµφωνα µε την χρηµατοδοτική κατανο-

µή του προϋπολογισµού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ, 
για την περίοδο 2023 – 2027, το συνολικό πο-
σό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηµατι-
κή στήριξη για τη βιωσιµότητα, θα ανέλθει σε 
4.274.574.890 ευρώ. Ειδικότερα, για κάθε έτος 
από το 2023 µέχρι το 2026, το ποσό αυτό θα α-
νέλθει σε 829.567.104 ευρώ, ενώ για το 2027 σε 
956.306.474 ευρώ. Το ποσό των  829.567.104 
ευρώ θα κατανεµηθεί το 2023 ως εξής:

Αροτραίες καλλιέργειες: 45,6% του ποσού 
δηλαδή 378.282.599 ευρώ, µε την ενιαία περι-
φερειακή αξία του δικαιώµατος να διαµορφώ-
νεται στα 21,5 ευρώ το στρέµµα. ∆ικαιώµατα: 
1.763.360 (1 δικαίωµα αναλογεί σε 1 εκτάριο ή 
10 στρέµµατα) µε βάση του ΟΣ∆Ε 2019. 

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: 27,5% του ποσού 
δηλαδή 228.130.954 ευρώ, µε την ενιαία περιφε-
ρειακή αξία του δικαιώµατος να διαµορφώνεται 
στα 27 ευρώ το στρέµµα. ∆ικαιώµατα: 843.413

Βοσκοτόπια:26,9% του ποσού δηλαδή 
223.153.551 ευρώ, µε την ενιαία περιφερεια-
κή αξία του δικαιώµατος να διαµορφώνεται στα 
17,6 ευρώ το στρέµµα.  ∆ικαιώµατα: 1.269.587.

Τα βήµατα 
της σύγκλισης
για ενιαία αξία 
Οι µοναδιαίες αξίες των 
δικαιωµάτων που αναφέρονται 
παραπάνω, είναι, θεωρητικά, 
οι µέσοι όροι της αξίας των 
δικαιωµάτων σε κάθε περιφέρεια, 
που θα ισχύουν στο τέλος του 2026, 
δηλαδή µετά την σύγκλιση της αξίας 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιµή µονάδας («flat rate») 
σε επίπεδο αγρονοµικής 
περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή 
θα πραγµατοποιηθεί σε τέσσερα 
ισόποσα βήµατα δηλαδή στα έτη 
2023, 2024, 2025 και 2026, 
οπότε µε τη λήξη του 2026, εντός 
κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, 
η µοναδιαία αξία όλων των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί 
µε τη µέση αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. 
Η αύξηση ή η µείωση των 
δικαιωµάτων θα ισούται στο 25% 
της διαφοράς που έχουν µε τον 
µέσο όρο ετησίως. ∆ηλαδή ετησίως 
θα αυξάνονται ή θα µειώνονται 
όλα τα δικαιώµατα κάτω από 
τον µέσο όρο σε ποσοστό 25% 
της διαφοράς από αυτόν.

25% της διαφοράς 
Ετησίως θα αυξάνονται 

ή θα µειώνονται 
όλα τα δικαιώµατα 

κάτω από τον µέσο όρο 
σε ποσοστό 25% της 
διαφοράς από αυτόν

Αγρονοµική
Περιφέρεια

Ποσοστιαία (%) κατανοµή 
της χορηγούµενης βασικής 

εισοδηµατικής στήριξης 
για τη βιωσιµότητα ανά 
αγρονοµική περιφέρεια

∆ιαθέσιµο 
ποσό βασικής 
εισοδηµατικής 
στήριξης για τη 

βιωσιµότητα 
(2023-2026, €/έτος)

∆ικαιώµατα 
(Επιλέξιµες 
Εκτάσεις σε 
εκτάρια)*

Ενιαία 
Περιφερειακή 

Αξία ∆ικαιώµατος 
(€ ανά εκτάριο)

ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 45,6% 378.282.599 1.763.360 215

ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 27,5% 228.130.954 843.413 270

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 26,9% 223.153.551 1.269.587 176

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ 100% 829.567.104 3.876.360 214

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Σε τρία σκέλη ο ορισμός 
του Ενεργού Αγρότη
Σε τρία σκέλη, ανάλογα µε τις άµεσες ενισχύ-
σεις (βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένες, πριµ 
νεαρών) που έλαβαν φέτος, διαµορφώνεται ο 
τελικός σχεδιασµός για τον ενεργό αγρότη του 
2023, που «ξεκλειδώνει» την πρόσβαση σε επιδο-
τήσεις και τα επενδυτικά προγράµµατα του ΠΑΑ. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το τελικό πλάνο 
Ενεργός Γεωργός είναι αυτός που ασκεί γεωρ-
γική δραστηριότητα και πληροί µία τουλάχιστον 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έ-
τος έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις. Αφορά 
την πλειοψηφία των εκµεταλλεύσεων, δηλαδή 
530.000 περίπου αιτήσεις ΟΣ∆Ε. 

 Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έ-
τος άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και 
αποδεικνύει ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων ενι-
σχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολι-
κών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργι-
κές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φο-
ρολογικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, 

 Αποδεικνύει ότι το εισόδηµα που απέκτη-
σε από γεωργικές δραστηριότητες κατά το προ-
ηγούµενο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 
10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτη-
σαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

∆εν θεωρούνται «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαµ-
βάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και δι-
ευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο 
τους τη γεωργία (όπως αεροδρόµια, κάµπινγκ, 
ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηµατοµεσιτικές εταιρεί-
ες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα). Παρόλα αυτά θεω-
ρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που 
διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρή-
σεων, αρκεί οι γεωργικές δραστηριότητες να α-
ποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου ερ-
γασιών της εταιρίας. Από στοιχεία του ΟΣ∆Ε 
για το 2018: οι αιτούντες ήταν 649.320 και έ-

λαβαν άµεσες ενισχύσεις κάτω των 5.000 ευ-
ρώ, οι 532.084 εκµεταλλεύσεις.  

Ως γεωργική δραστηριότητα θα θεωρείται:
Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέρ-

γεια γεωργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων της συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαρα-
γωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργι-
κή εκµετάλλευση. Για τις αρόσιµες εκτάσεις ως 
παραγωγή νοείται η ύπαρξη καλλιέργειας ή συ-
γκοµιδής προϊόντων ή η ύπαρξη υπολειµµάτων 
καλλιέργειας. Για τους δενδρώνες σε παραγωγή 
νοείται η συγκοµιδή καρποφορίας ή το κλάδεµα 
του δενδρώνα ή η διαχείριση του υπορόφου και 
της αυτοφυούς βλάστησης ετησίως. Για τους βο-
σκότοπους σε παραγωγή νοείται η διατήρηση ζω-
ικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο

Ορισµός της διατήρησης της γεωργικής έκτασης:
Αρόσιµη γη: Η διατήρηση της γης σε κατά-

σταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βο-
σκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών πρα-
κτικών. Για τις αρόσιµες ως διατήρηση νοείται η 
εφαρµογή µίας ελαφράς κατεργασίας του εδά-
φους ανά έτος. Σε αγροτεµάχια µε κλίση πάνω 
από 12% οι παραγωγοί υποχρεούνται να αφή-
νουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες 
ανάσχεσης πλάτους 5 µέτρων σε απόσταση 40 
µέτρων µεταξύ τους. 

Μόνιµες καλλιέργειες: Για τους δενδρώ-
νες ως διατήρηση νοείται η µε όποιο τρόπο δι-
αχείριση της αυτοφυούς βλάστησης (περιλαµ-
βάνεται και η κοπή/εναπόθεση) του υπορόφου 
του δενδρώνα ανά 2 έτη ή η εφαρµογή κλαδέ-
µατος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη. 

Μόνιµοι βοσκότοποι: Για τους βοσκότο-
πους ως διατήρηση νοείται η ελάχιστη βοσκο-
φόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο

∆εν θεωρούνται 
«ενεργοί 
γεωργοί» όσοι 
λαµβάνουν 
ενισχύσεις 
άνω των 
5.000 ευρώ 
και διευθύνουν 
εταιρείες που 
δεν έχουν κύριο 
στόχο τους 
τη γεωργία.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΥΡΩ)

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(3% ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ)

829.567.104

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

174.032.724

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΡΩΝ

28.000.000

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

245.270.569
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Αμεταβίβαστο 
πενταετίας για 
τα δικαιώματα 
από Απόθεμα   
Το 3% της βασικής ενίσχυσης 
θα κατανέμεται ετησίως για νέα 
δικαιώματα σε νεοεισερχόμενους

Το Εθνικό Απόθεµα θα ανοίξει το 2023, µε 
πόρους 24,8 εκατ. ευρώ, τα οποία θα είναι 
µοιρασµένα ανά αγρονοµική περιφέρεια. 
Τα 11,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στις αρο-
τραίες (526.000 στρµ.), τα 6,8 στις δενδρώ-
δεις (254.000 στρµ.) και ακόµη 6,7 στα βο-
σκοτόπια (382.000 στρµ.) µε προτεραιότητα 
σε νέους και νεοεισερχόµενους. Από το τε-
λικό στρατηγικό σχέδιο προς το παρόν δεν 
προκύπτει «άνοιγµα» του Αποθέµατος και 
σε άλλους επαγγελµατίες του χώρου, κάτι 
που πάντως ακόµη δεν αποκλείεται. Στις µε-
ταβιβάσεις δεν αλλάζει κάτι θεαµατικά πέρα 
από την απαγόρευση της µεταβίβασης δικαι-
ωµάτων για 5 έτη από τη λήψη τους από το 
απόθεµα, και σε αλλαγές στις ποινές σχετι-
κά µε τις µεταβιβάσεις χωρίς γη. Αναλυτικά 
το στρατηγικό σχέδιο αναφέρει:

∆ηµιουργία Εθνικού Αποθέµατος
Το απόθεµα δηµιουργείται από γραµµι-

κή ποσοστιαία µείωση ποσοστού 3%, του α-
νώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενί-
σχυσης σε εθνικό επίπεδο. Το απόθεµα θα ε-
φαρµοστεί σε επίπεδο αγρονοµικών περιφε-
ρειών. Ειδικότερα, στην περίοδο 2023-2027, 
το συνολικό ποσό του αποθέµατος θα κατα-
νεµηθεί στις τρεις αγρονοµικές περιφέρει-
ες, µε τα ίδια ποσοστά µε τα οποία κατανέ-
µεται και το συνολικό ποσό της Bασικής Ε-
νίσχυσης, δηλαδή το 46% στην περιφέρεια 
των αροτραίων καλλιεργειών, το 28% στην 
περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και 
το 27% στην περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Κανόνες για τη χρηµατοοικονοµική 
αναπλήρωση του αποθεµατικού

Το αποθεµατικό αναπληρώνεται µε πο-
σά που προκύπτουν από: 

α) δικαιώµατα ενίσχυσης, τα οποία δεν 
συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί 
δύο συναπτά έτη, λόγω: (i) µη συµµόρφω-
σης µε τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωρ-
γού, (ii) µη τήρησης της ελάχιστης προϋπό-
θεσης για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων, του 
ποσού των 150 ευρώ, 

β) δικαιώµατα ενίσχυσης που δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός 
κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιή-

θηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων. Για τον καθορισµό των ιδι-
όκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων του 
γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθε-
µα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώµα-
τα µε την χαµηλότερη αξία. 

γ) δικαιώµατα ενίσχυσης που επιστρέφο-
νται εκουσίως από τους γεωργούς. 

δ) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαι-
ώµατα ενίσχυσης. 

ε) γραµµική µείωση της αξίας των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπε-
δο, όταν το απόθεµα δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δι-
καιωµάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής 
ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη 
γεωργική τους δραστηριότητα. 

στ) Κατά την οριστική µεταβίβαση ή µί-
σθωση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη.

Λήξη ισχύος των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης και επιστροφή σε αποθεµατικό

Στη νέα περίοδο θα ισχύει η επιστροφή 
στο Απόθεµα των µη ενεργοποιηθέντων δι-
καιωµάτων ενίσχυσης για δύο συνεχόµε-
να έτη, όπως ισχύει και σήµερα. Οι προϋ-
ποθέσεις για να πραγµατοποιηθεί η εν λό-
γω επιστροφή είναι: 

 µη τήρηση της ελάχιστης προϋπόθε-
σης για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων του 

ποσού των 150 ευρώ, επί δύο συναπτά έτη, 
 µη ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυ-

σης επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενερ-
γοποίηση δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω α-
νωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. 

Συγκεκριµένα, εφόσον τα δικαιώµατα δεν 
ενεργοποιηθούν κατά τη διετία 2022-2023, 
αυτά επιστρέφονται στο απόθεµα (κάτι που 
ισχύει και την τρέχουσα περίοδο).

Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων ενίσχυσης 
Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται 

µόνο σε ενεργούς γεωργούς. Τα δικαιώµα-
τα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο εντός της 
αγρονοµικής περιφέρειας όπου χορηγήθη-
καν. Κατά την οριστική µεταβίβαση ή µίσθω-
ση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη, πα-
ρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης υπέρ του αποθέµατος. 
∆ιευκρινίζεται ότι η µείωση κατά 25% αφο-
ρά τον αριθµό και όχι την αξία των δικαιω-
µάτων που µεταβιβάζονται. Από την εφαρ-
µογή του κανόνα εξαιρούνται οι συγγενείς 
πρώτου βαθµού και οι σύζυγοι. Επίσης, η 
παρακράτηση δεν εφαρµόζεται σε περίπτω-
ση µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρο-
νοµιάς. Τα αποκτούµενα από το απόθεµα 
δικαιώµατα δεν µπορούν να επαναµεταβι-
βαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια 
πενταετία από την έναρξη της απόκτησης.

Τα δικαιώματα 
ενίσχυσης 
μεταβιβάζονται 
μόνο σε ενεργούς 
γεωργούς και 
μόνο εντός της 
αγρονομικής 
περιφέρειας 
στην οποία  
χορηγήθηκαν

Το απόθεµα δηµιουργείται 
από γραµµική ποσοστιαία 
µείωση ποσοστού 3%, 
του ανώτατου ορίου 
της βασικής ενίσχυσης 
σε εθνικό επίπεδο.
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