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Βιοκαλλιεργητές
χάνουν χρήματα 

από το πρασίνισμα
Στα χαρακώματα  
για πληρωμές ως 
τα Χριστούγεννα 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΛΟΚΑ

Στην Ε65
με ατζέντα 
από τα παλιά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12 -13

Κάρτα Αγρότη 
Ξεφόρτιστη 
λόγω αλλαγών  
της νέας ΚΑΠ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12

Λιπάσµατα
Επιδότηση 11% 
επί του κόστους 
πάει για ταμείο  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

Ζωοτροφές
Από τη Δευτέρα 
υποβολή αιτήσεων 
των κτηνοτρόφων  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8-9 

ΕΝ
Θ

ΕΤ
Ο

Ανοίγει συζήτηση 
για μηδενικό ΦΠΑ 
στα τρακτέρ σελ. 10

Συνεχίζει ανοδικά 
και το νέο χρόνο 
το ελαιόλαδο σελ. 36

Κερδίζει χρόνο 
ψάχνει για τιμή  
το βαμβάκι σελ. 22

Ένα ιδιότυπο ασυμβίβαστο των προγραμμάτων βιολογικής με άλλες 
δράσεις αγροπεριβαλλοντικών μέτρων περιορίζει ενισχύσεις σελ. 4-5
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με ελαφρώς καλύτερες τιµές από πέρυσι, έως 1,10 ευρώ το 
κιλό, ξεκινά η φετινή εµπορική περίοδος για τους παραγωγούς 
θερµοκηπιακής ντοµάτας στην Κρήτη. Τάση εξισορρόπησης 
στις τιµές ελαιολάδου στα σηµερινά επίπεδα, ήτοι, λίγο πάνω 
από τα 6,30 ευρώ στην Ιταλία και 5,35 ευρώ σε Ελλάδα και 
Ισπανία. Αυξηµένη ζήτηση και τιµές από 4 έως 4,5 ευρώ 
το κιλό τα φασόλια πλακέ, οι γίγαντες και οι ελέφαντες. 

Σήψη λαιµού στα µηλοειδή
Σοβαρές και µεγάλης οικονοµικής 
σηµασίας προσβολές αποτελούν οι 
ασθένειες ξύλου στους µηλεώνες. 
Παρατηρείται σχίσιµο του φλοιού και 
έκκριση κόµµεος, µεταχρωµατισµός του 
φλοιού και του καµβίου, που θεωρείται 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 
ασθένειας. Τα ασθενή δέντρα µηλιάς 
εµφανίζουν χλωρωτική και καχεκτική 
βλάστηση, έντονη φυλλόπτωση και 
αργά ή γρήγορα (σε µια καλλιεργητική 
περίοδο) ξηραίνονται (αποπληξία). 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την αντιµετώπιση των σήψεων 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης προτείνουν προληπτικά 
και θεραπευτικά µέτρα. Προληπτικά 
συνιστάται η καλή στράγγιση του 
µηλεώνα τη χειµερινή περίοδο και 
θεραπευτικά η άµεση εκρίζωση και 
καταστροφή των προσβεβληµένων 
δέντρων. Σε περιπτώσεις πιο ήπιων 
προσβολών συνιστάται ξελάκωµα του 
λαιµού των προσβεβληµένων δέντρων 
µηλιάς µέχρι τις ρίζες, αφαίρεση του 
προσβεβληµένου φλοιού και καµβίου 
µε ζώνη 2 εκατ. υγιούς ιστού και 
επάλειψη µε χαλκούχο σκεύασµα στην 
υψηλότερη συνιστώµενη δόση 
(βορδιγάλλεια πάστα).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 17-12-2022
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πιο πυκνές, νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες στο 
Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και 
την κεντρική Μακεδονία και τη 
δυτική Στερεά. Μέτριοι άνεµοι 
από νότιες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στα πελάγη έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε αρκετά υψηλά 
για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 18-12-2022
Λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες, στα δυτικά, τα 
κεντρικά και τα βόρεια. 
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές και στα 
βόρεια ορεινά χιονοπτώσεις. 
Άνεµοι µέτριας έντασης στα 
δυτικά και τα βόρεια βόρειοι 
βορειοανατολικοί, κατά τόπους 
στο βόρειο Αιγαίο ισχυροί έως 
πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση. 

∆ευτέρα 19-12-2022 
και Τρίτη 20-12-2022 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη 
Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, 
την ανατολική Πελοπόννησο, την 
Εύβοια, το βόρειο Αιγαίο, τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεµοι 
µέτριοι από βορειοανατολικές 
διευθύνσεις, τοπικά στο Αιγαίο 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση. 

Τετάρτη 21-12-2022 ως 
Παρασκευή 23-12-2022
Στα ανατολικά και τα νότια 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
στα ορεινά χιονοπτώσεις. Στην 
υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις 
τοπικά αυξηµένες. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
ισχυρής έντασης, µε βαθµιαία 
εξασθένηση. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 6 
µποφόρ, στα πελάγη 
ισχυροί έως 7 και 
στο βόρειο Αιγαίο 
πολύ ισχυροί έως 8 
µποφόρ.
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Αυτό που µπορεί να δώσει τέλος στις µεγάλες πα-
θογένειες του ελληνικού κράτους, είναι η µη-
χανοργάνωση των υπηρεσιών και η αξιοποίη-
ση µε κάθε τρόπο των προσφερόµενων λύσε-
ων από το πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Όλα αυτά δεν δίνουν απάντηση στις πολιτικού χα-
ρακτήρα επιλογές που έχει ανάγκη ο τόπος, 
διαµορφώνουν ωστόσο µια υγιή βάση επί της 
οποίας µπορούν να ληφθούν στη συνέχεια ή 
και παράλληλα µεγάλες πολιτικές αποφάσεις.

Ειδικότερα στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, 
αυτά που µένει να γίνουν είναι πολλά. Μια κα-
λή βάση δεδοµένων για την ακίνητη περιου-
σία και µια σωστή αποτύπωση του κτηµατολο-
γίου και του φυσικού τοπίου όλης της χώρας, 
µπορεί να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας 
µπορούν να ασκηθούν οι πολιτικές. 

Μια σωστή αποτύπωση των παραγωγικών γαιών 
και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που τις δι-
έπει, µπορεί να κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά 
όχι µόνο του Οργανισµού Πληρωµών των κοι-
νοτικών ενισχύσεων, αλλά και κάθε αρχής 
που θα θελήσει να χαράξει πολιτικές προς ό-
φελος των συντελεστών της αγροτικής παρα-
γωγής και της εθνικής οικονοµίας ευρύτερα.  

Μια ξεκάθαρη αποτύπωση του δασικού χάρτη και 
των χορτολιβαδικών εκτάσεων, όπως και της 
βοσκοϊκανότητας αυτών, µπορεί να αποτελέ-
σει ισχυρό εργαλείο χάραξης αναπτυξιακών 
πολιτικών που και τα δάση θα περιφρουρούν 
και τις βοσκήσιµες γαίες θα αξιοποιούν και 
τον κόσµο της παραγωγής θα υποστηρίζουν. 

Ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας, τόσο στη ζωική ό-
σο και στη φυτική παραγωγή, µπορεί να απο-
τελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση της υπε-
ραξίας των αγροτικών προϊόντων που παρά-
γονται στη χώρα. Ταυτόχρονα να βάλει φρέ-
νο στην ονοµατοδοσία των εισαγόµενων (ως 
ελληνικά), να βάλει τέλος στο παρεµπόριο, να 
διευκολύνει την οργανωτική αναβάθµιση των 
εγχώριων εκµεταλλεύσεων, να βελτιώσει τη 
θέση των παραγωγών και κατ’ επέκταση να α-
ναβαθµίσει την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το σύστη-
µα ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 / AGRITRACK, την πειραµατι-
κή εφαρµογή του οποίου υιοθέτησε για 18 µή-
νες ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µε εντυπωσιακά -όπως 
οι ίδιοι υποστηρίζουν- για την σωστή παρακο-
λούθηση της ζώνης γάλακτος αποτελέσµατα. 

Η αίσθηση που υπάρχει το τελευταίο διάστηµα εί-
ναι ότι σε κάποιους εκ των εµπλεκοµένων 
στη συγκεκριµένη αγορά, αυτός ο τρόπος 
δουλειάς των ελεγκτικών αρχών δεν άρεσε. 
Και φρόντισε η λειτουργία του ΑΡΕΤΜΙΣ 2.0 
/ AGRITRACK να διακοπεί, µέχρι νεωτέρας.    

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία, ό-
πως αναφέρθηκε στην αρχή, η έκφραση της 
πολιτικής βούλησης. Το κατάλληλο εργαλείο 
υπάρχει, τρόπος να πληρωθεί η εγκατάσταση 
και η λειτουργία του έχει βρεθεί, χρειάζεται 
µόνο πολιτική τόλµη και αποφασιστικότητα 
εκ µέρους των ιθυνόντων. Εκτιµούµε ότι στην 
περίπτωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργου Γεωργαντά, υπάρχει. Agrenda

Ποιος κυνηγάει
και την Άρτεμις

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06490

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45421

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98946

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87012

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
146,367

• Ο νέος γίγαντας της Fendt, µε κινητήρα 
300 ίππων στον όµιλο Κουιµτζή σελ. 20
• Μέχρι 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για 
την Έξυπνη Μεταποίηση σελ. 19

• Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας ζητούν 
πρόσθετα κοινοτικά κονδύλια σελ. 46
• Έως 28 Φεβρουαρίου οι συµβάσεις 
συµβολαιακής για 50% φόρο σελ. 13

• Κρατιέται υψηλά η αγορά ελαιολάδου 
παρά την πίεση της συγκοµιδής σελ. 36
• Με αυξηµένη ζήτηση τα φασόλια, µέχρι 
4,5 ευρώ οι «ελέφαντες» σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων 
και εκτροφών που λαµβάνουν ενίσχυση Βι-
ολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις 
πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των α-
γροπεριβαλλοντικών δράσεων, προβλέπει το 
στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ. Αυτό 
σηµαίνει πως για όσο διάστηµα τα αγροτεµά-
χια µένουν «δεσµευµένα» στο σχετικό πρό-
γραµµα του ΠΑΑ, δεν θα µπορούν να τα αξι-
οποιούν οι δικαιούχοι για οποιαδήποτε άλ-
λη πράσινη επιδότηση. Ο συγκεκριµένος α-
ποκλεισµός ισχύει µόνο σε επίπεδο αγροτε-
µαχίου και όχι δικαιούχου, κάτι που σηµαί-
νει πως σε οποιαδήποτε άλλα σηµεία της εκ-
µετάλλευσης που δεν βρίσκονται δεµένα στο 

πριµ Βιολογικών, οι αγρότες θα µπορούν να 
λαµβάνουν το νέο πρασίνισµα. 

Τα παραπάνω αναφέρει η παρουσίαση µε 
τίτλο «Οι νέες προκλήσεις της Πράσινης Γε-
ωργίας στην ΚΑΠ 2023-2027», που πραγµα-
τοποίησε η Προϊσταµένη Κλιµατικής Αλλαγής 
και Περιβάλλοντος  του ΥΠΑΑΤ, Παναγιώτα 
Παπαλουκοπούλου, σε πρόσφατη ηµερίδα. 
«∆εν είναι συµβατή µε οποιαδήποτε άλλη 
δράση στα πλαίσια των άρθρων 31 ή 70 (σ.σ 
Καν (ΕΕ) 2021/2115)», αναφέρει συγκεκρι-
µένα στη διαφάνεια σχετικά µε τη «∆ιατήρη-
ση της Βιολογικής Γεωργίας». Το άρθρο 31 
αφορά το νέο πρασίνισµα και το άρθρο 70 τα 
αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ.  

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως την τρέχου-
σα προγραµµατική περίοδο, το πρασίνισµα 
το λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώ-

µατα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρό-
γραµµα του ΠΑΑ. Από του χρόνου λοιπόν, 
και σε συνδυασµό µε τη µείωση στα δικαιώ-
µατα βασικής ενίσχυσης (οριζόντιο 22% από 
το 2023), οι δικαιούχοι του πριµ Βιολογικών 
θα δουν σηµαντικά µειωµένες τις άµεσες ε-
νισχύσεις τους. 

Ουσιαστικά τα παραπάνω αφορούν 54.000 
περίπου αγρότες και κτηνοτρόφους που εντά-
χθηκαν στην 5η προκήρυξη της Βιολογικής 
Γεωργίας καθώς οι δεσµεύσεις τους εκτείνο-
νται έως και το 2024. Φυσικά µένουν και οι 
επίσηµες εφαρµοστικές αποφάσεις των άµε-
σων ενισχύσεων, για να επιβεβαιωθεί η «µη 
συµβατότητα» που ανακοινώθηκε.  

Η διατήρηση µέσω του πρασινίσµατος
Οι υπόλοιποι που έχουν αγροτεµάχια ή ε-

κτροφές σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστο-
ποίησης αλλά δεν είναι ενταγµένοι σε σχετι-
κό πρόγραµµα του ΠΑΑ, τα βιολογικά αγρο-
τεµάχιά τους δεν επηρεάζονται από περιορι-
σµούς που έχουν να κάνουν µε το νέο πρασί-
νισµα. Αυτοί, θα είναι σε θέση να επιλέξουν 
όποια δράση θέλουν από το νέο πρασίνισµα. 
Οι περισσότεροι αν όχι όλοι, λογικά θα επι-
λέξουν να επιδοτηθούν από τη δράση «∆ια-
τήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» που µετα-
φέρεται το 2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν 
θα έχει σχέση µε το ΠΑΑ. Τι σηµαίνει αυτό: 
∆εν υπάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, 
ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή σύµ-
βαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης θα λαµ-
βάνουν επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη σε 
σχέση µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Συγκεκριµένα, όλες οι καλλιέργει-
ες έχουν τουλάχιστον 5 ευρώ πάνω επιδότη-
ση στο στρέµµα σε σχέση µε το ΠΑΑ. Παράλ-
ληλα, το επιτραπέζιο σταφύλι ανεβαίνει στα 

Βιοκαλλιεργητές 
χάνουν λεφτά 

στο πρασίνισμα
Όλα τα αγροτεμάχια και οι εκτροφές που λαμβάνουν 
ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας αποκλείονται από τις 

δράσεις του νέου πρασινίσματος έως το 2024

Όλες οι καλλιέργειες έχουν 
τουλάχιστον 5 ευρώ πάνω 
επιδότηση στο στρέµµα 
σε σχέση µε το ΠΑΑ. 

Ο αποκλεισµός ισχύει µόνο 
σε επίπεδο αγροτεµαχίου, άρα 
σε άλλα σηµεία του χωραφιού 
που δεν είναι δεµένα στο πριµ 
Βιολογικών, οι αγρότες θα 
πάρουν το νέο πρασίνισµα. 

5 ευρώ συν

Αγροτεμάχιο

Την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, το πρασίνισµα το 
λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν 
δικαιώµατα ανεξαρτήτως αν 
είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα 
του Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ουσιαστικά ο αποκλεισµός αφορά 
54.000 περίπου αγρότες και 
κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν 
στην 5η προκήρυξη της 
Βιολογικής Γεωργίας καθώς 
οι δεσµεύσεις τους εκτείνονται 
έως και το 2024. 

Δικαίωμα

Ως το 2024

Όσοι παραγωγοί έχουν 
ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό 
Πιστοποίησης θα λαµβάνουν 
επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη 
σε σχέση µε τους συναδέλφους 
τους οι οποίοι συµµετέχουν 
στο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Αυξημένη
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144 ευρώ το στρέµµα από 85, στα 94 ευ-
ρώ διαµορφώνεται το πριµ στα πυρηνό-
καρπα, ενώ η ντοµάτα θα λαµβάνει 114 
ευρώ το στρέµµα από µόλις 60 (βλ. πίνα-
κα). Ίσως, το γεγονός αυτό βάλει σε σκέ-
ψεις κάποιους να εγκαταλείψουν πρόωρα 
τις δεσµεύσεις του ΠΑΑ για να λάβουν το 
σχετικό πριµ από το νέο πρασίνισµα, κά-
τι που µένει να φανεί. Βέβαια ο προϋπο-
λογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τού-
του µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει 
µείωση της στρεµµατικής επιδότησης α-
νάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρό-
γραµµα. Για τη βιολογική κτηνοτροφία τα 
ποσά επιδότησης µένουν ίδια. 

Για όσους ενδιαφέρονται για µετατροπή 
σε Βιολογική Γεωργία

Η µετατροπή στη Βιολογική Γεωργία, πα-
ραµένει στο ΠΑΑ. Yπάρχει επίσης µία κα-
θολική άνοδος των πριµ για όλες τις κα-
τηγορίες καλλιεργειών και σε ορισµένες 
περιπτώσεις θεαµατική. Η µηδική αποκτά 
πριµ 88 ευρώ το στρέµµα, η ντοµάτα 200 
ευρώ, η ελιά ανεβαίνει στα 71 ευρώ και τα 
πρόβατα «τσιµπάνε» επιπλέον 4 ευρώ φτά-
νοντας τα 27. Στη µετατροπή το πρόγραµµα 
θα είναι ανταγωνιστικό που σηµαίνει πως 
όπως και τώρα θα υπάρχουν επιλαχόντες 
και ανάλογα το µπάτζετ θα ορίζονται οι δι-
καιούχοι. Για τη διατήρηση δεν θα υπάρ-
χουν επιλαχόντες (δηλαδή ούτε και πίνα-
κας µοριοδότησης) και όσοι τηρούν τις 
σχετικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και το 
αντίστοιχο πριµ. Και για τις δύο δράσεις 
των Βιολογικών προβλέπεται προϋπολο-
γισµός για την περίοδο 2023-2027 κοντά 
στο 1,5 δις ευρώ (300 εκατ. ευρώ για µε-
τατροπή και 1,2 δις ευρώ για τη διατήρη-
ση των βιολογικών πρακτικών).

Η περίπτωση της Βιολογικής 
Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξε-
χωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήρι-
ξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

 Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσοκόµος 
θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.

 Για 111 – 200 κυψέλες θα λαµβάνει 
5.115 ευρώ.

 Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµβάνει 
8.580 ευρώ.

 Για 301 κυψέλες και άνω η ετήσια ενί-
σχυση διαµορφώνεται στα 10.230 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µελισσο-
κοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν α-
πό 20 και πάνω µελισσοσµήνη. Επιλέξιµοι 
για ενίσχυση είναι οι υποψήφιοι που κατέ-

χουν νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυψέ-
λες και παραφυάδες στο σύστηµα ελέγχου 
για τη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. 
Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται στην τήρη-
ση του συνόλου των δεσµεύσεων, που σχε-
τίζονται µε την προέλευση των ζώων, τη δι-
ατροφή (στο τέλος της περιόδου παραγω-
γής, διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή α-
ποθέµατα µελιού και γύρης προκειµένου 
οι µέλισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, 
η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών µε-
λισσών δύναται να πραγµατοποιείται µό-
νο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίω-
σή του πληθυσµού λόγω κλιµατικών συν-
θηκών. Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτρο-
φή του πληθυσµού µελισσών πραγµατο-
ποιείται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύ-
ρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική 
ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την κα-
λή µεταχείριση των ζώων, πρακτικές στέγα-
σης και κτηνοτροφικές πρακτικές (περιοχή-
εγκατάστασης των κυψελών, τις υποχρεώ-
σεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίωσης από 
τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης
Στη ∆ράση για τη βιολογική γεωργία των 

πράσινων πρακτικών (άµεσες ενισχύσεις) 
δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί ή οµά-
δες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη 
βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι πα-
ραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια 
ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα ο-
ποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιο-
λογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώ-
νεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Ορ-
γανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι.

Ιδιότυπο
ασυμβίβαστο 
που κοστίζει
σε ενισχύσεις 
Εφόσον δεν λαµβάνει το σχετικό πριµ 
Βιολογικών από το ΠΑΑ, ο παραγωγός 
µπορεί να επιδοτηθεί από τις δράσεις του νέου 
πρασινίσµατος. Αυτό αναφέρει σε σχετική 
ερώτηση το ΥΠΑΑΤ η οποία έχει ως εξής:
Ερώτηση: Παραγωγός που εντάσσει τώρα τα 
αγροτεµάχια του σε Σύµβαση µε Οργανισµό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής 
γεωργίας, και δεδοµένου ότι για το 2023 δεν 
θα επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραµµα 
31.9-∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας, 
µπορεί να επιδοτηθεί από το Οικολογικό 
Πρόγραµµα 31.1- Χρήση ανθεκτικών και 
προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών;
Απάντηση: Ναι, εφόσον τηρεί τις δεσµεύσεις 
του οικολογικού προγράµµατος 31.1- Χρήση 
ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και 
ποικιλιών. Με τις εγκύκλιους εφαρµογής θα 
δοθούν συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου 
να είναι σαφείς οι  προϋποθέσεις ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Όταν ένας 
παραγωγός που εφαρµόζει βιολογική 
γεωργία δεν ενισχύεται για τη συγκεκριµένη 
γεωργική πρακτική από το ΣΣ ΚΑΠ δεν 
τίθενται θέµατα διπλής χρηµατοδότησης. 
Παράλληλα, θα εκδοθεί πίνακας 
συµβατότητας σε επίπεδο εκµετάλλευσης 
αλλά και αγροτεµαχίου εφαρµογής 
οικολογικών προγραµµάτων – ενισχύσεων 
στο πλαίσιο του άρθρου 70 
«Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες 
δεσµεύσεις διαχείρισης» και βιολογικής 
γεωργίας.

Εν αναµονή της έκδοσης 
του πίνακα συµβατότητας
Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε ερωτήµατα 
παραγωγών αναφέρει πως θα 
εκδοθεί πίνακας συµβατότητας 
σε επίπεδο εκµετάλλευσης αλλά 
και αγροτεµαχίου εφαρµογής 
οικολογικών προγραµµάτων – 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 
70 «Περιβαλλοντικές, κλιµατικές & 
άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» και 
βιολογικής γεωργίας. Αυτό σηµαίνει 
ότι κάποιες δεσµεύσεις σε ορισµένα 
αγροτεµάχια µπορεί να αποκλείουν 
ολόκληρη την εκµετάλλευση 
από δράσεις που αφορούν 
τα αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Επεισοδιακά και µε πολλές τρικλοποδιές από 
το «παλιό σύστηµα» ολοκληρώθηκαν τελικά 
µέσα στην εβδοµάδα οι πληρωµές των αγρο-
περιβαλλοντικών, µε µόνη εκκρεµότητα ύψους 
περίπου 16 εκατ. ευρώ το Κοµφούζιο και τις 
Σπάνιες Φυλές. Και όσο αυξάνονταν οι αντι-
δράσεις των παραγωγών, σχετικά µε τους χρό-
νους της εν λόγω πίστωσης, αβέβαιη παρέµε-
νε η αιτία της καθυστέρησης. Αυτά που µπο-
ρούν να βεβαιωθούν προς κάθε κατεύθυνση 
είναι ότι τα λεφτά υπήρχαν, η πολιτική βού-
ληση για την πληρωµή ήταν κάτι παραπάνω 
από σίγουρη, οι κατευθύνσεις της διοίκησης 

του ΟΠΕΚΕΠΕ αποσαφηνι-
σµένες, η τεχνική επάρκεια 
των εµπλεκοµένων στα τε-
χνικά ζητήµατα δεν αµφι-
σβητείται και φυσικά, η βά-
ση δεδοµένων του gov.gr 
είναι η πλέον αξιόπιστη. Κι 
όµως κάπου τα πράγµατα 
σκόνταψαν. Μια εξήγηση 
είναι ότι το «παλιό σύστη-
µα» κλωτσάει! Και φυσικά, 
µε τη δικτύωση που διαθέ-

τει στα 15 χρόνια που ποδηγετούσε τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, έχει ακόµα τον τρόπο να βάζει εµπόδια. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως οι µόνοι που δεν 
φταίνε και όµως βγαίνουν ζηµιωµένοι είναι 
οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Κάποια στιγ-
µή, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα λύ-
σει τον γόρδιο δεσµό. Ο σηµερινός υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, 

έχει κάνει επ’ αυτού το καθήκον του µε το πα-
ραπάνω. Και ο σηµερινός πρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ έχει υπερβεί εαυτόν. Την τελική ωστόσο, 
λύση, καλείται να δώσει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, φυσικά πριν τις εκλογές και πριν αρ-
χίσει η υποβολή των νέων δηλώσεων ΟΣ∆Ε.   

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρµόδιοι των 
πληρωµών κινούνται µε κατεύθυνση την Τρί-
τη 20 ∆εκεµβρίου για την εξόφληση του τσεκ, 
αν και µε κάποιο δισταγµό, για την περίπτω-
ση που κάτι ή … κάποιοι πάλι «µπλοκάρουν» 
τη διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ανέφερε στην 
εφηµερίδα Agrenda ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς. Πάντως, την η-
µεροµηνία αυτή ανέφερε ο ίδιος και στον πρό-
εδρο Τάσο Χαλκίδη και τον αντιπρόεδρο Γιάν-
νη Βράνα του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών 
Βέροιας, µε τους οποίους συναντήθηκε. Μά-
λιστα σύµφωνα µε τα µέλη του Συλλόγου, ο 

κ. Γεωργαντάς φέρεται να τους ενηµέρωσε ό-
τι «για την πρώτη πρόσκληση του Κοµφούζιο 
ενώ τα προηγούµενα χρόνια δινόταν µια προ-
καταβολή 70% στα τέλη Νοεµβρίου µε αρχές 
∆εκεµβρίου και εξόφληση τον Απρίλιο, φέτος 
θα πληρωθεί σε µια δόση τον Απρίλιο». Ωστό-
σο, αυτό µένει ακόµα να διαπιστωθεί, ενδεχο-
µένως να ανακοινωθεί και επίσηµα. 

Στα πρακτικά, µέχρι τότε θα πρέπει να δι-
ευθετηθεί και το υπόλοιπο 10% των µεταβι-
βάσεων, που αφορά κυρίως τις κληρονοµιές 
και περί τους 4.040 παραγωγούς για τους ο-
ποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητι-
κού ελέγχου των αιτήσεών τους µεταβίβασης 
δικαιωµάτων (αφορά περιπτώσεις όπου ανα-
µένεται η προσκόµιση συµπληρωµατικών δι-
καιολογητικών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθε-
τες περιπτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.). Επίσης, 
χρήµατα περιµένουν και οι 61.740 παραγω-

γοί µε δικαιούµενο ποσό βασικής µικρότερο 
των 250 ευρώ, ενώ σε έλεγχο βρίσκονται και 
5.340 παραγωγοί για τους οποίους υπάρχουν 
ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των 
εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυ-
σης λόγω ερευνών ή καταγγελιών και 1.500 
παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολο-
γητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η πληρωµή 
της εξισωτικής, για την οποία φέτος το κονδύ-
λι είναι αυξηµένο στα 264 εκατ. ευρώ, µε τους 
επιτελείς των πληρωµών να βάζουν πρώτη η-
µεροµηνία στόχο ακόµα και την Παρασκευή 
23 του µήνα, παραµονές Χριστουγέννων. Σε 
περίπτωση που το σενάριο αυτό δεν δουλέψει, 
επόµενη πιθανή ηµεροµηνία είναι στις 27 µε 
28 του µήνα. Ίσως, βέβαια, ο πρώτος στόχος 
να µην είναι και ιδιαίτερα εφικτός, δεδοµέ-
νου ότι έχει δοθεί παράταση µέχρι τις 22 ∆ε-
κεµβρίου για την υποβολή ενστάσεων επί της 
πρώτης κατάταξης µε τους εγκεκριµένους και 
τους απορριφθέντες για το έτος 2022. 

Να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί που χαρα-
κτηρίστηκαν ως «άµεσα συνταξιούχοι» από 
τον ΕΦΚΑ απορρίφθηκαν και µπορούν να υ-
ποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ο χαρα-
κτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού γεωρ-
γού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο 
της ΑΑ∆Ε, ενώ οι παραγωγοί που απορρίπτο-
νται ως «κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός 
ορίων επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύ-
ζυγος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιο-
δότησης», «ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαε-
τή αποκλεισµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε 
ετήσιο αποκλεισµό» έχουν τη δυνατότητα να 
προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

«Πριν αλλάξει ο χρόνος αναµένεται να πληρωθούν ακόµα 40 
εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ που αφορούν πορίσµατα για ζηµιές 
2022 και ενστάσεις 2021, οι οποίες έχουν εγκριθεί και έχουν 
πάει στα κεντρικά. Επιπλέον, µέσα στο 2023 θα έχουν εξοφληθεί 
σχεδόν όλοι οι παραγωγοί για τις ζηµιές του 2022, µε µια δαπάνη 
κοντά στα 200 εκατ. ευρώ». Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, κατά την οµιλία του 

επί του προϋπολογισµού στη Βουλή. Ακόµα, ο ίδιος ενηµέρωσε 
πρόσφατα τον βουλευτή Πέλλας της Ν∆ ∆ιονύση Σταµενίτη ότι 
«άµεσα (∆εκέµβριο – Ιανουάριο) θα καταβληθεί το υπόλοιπο 
30% της αποζηµίωσης των προανθικών για τον παγετό του 2021 
στα κεράσια, ενώ τα de minimis στους µηλοπαραγωγούς, τα οποία 
όµως θα λαµβάνουν υπόψη το πόρισµα του κάθε καλλιεργητή, 
προγραµµατίζεται για τον Ιανουάριο».

Στόχος η 20ή Δεκεμβρίου
για τσεκ λέει ο Γεωργαντάς

Στάβλοι 
Παρατείνεται έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 

2023 η έγκριση 
ίδρυσης και 
λειτουργίας

 κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων

Έως 31 Γενάρη τιµολόγια σπόρου για καρτελάκια σκληρού
Μπορεί να είναι ακόµα νωρίς για την πληρωµή της συνδεδεµένης στο σκληρό σιτάρι, 
ωστόσο επειδή οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι αρκετές και χρονοβόρες, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσίευσε ήδη τη σχετική εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία οι διοικητικοί 
του φορέα καλούνται να ελεγχθούν οι ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν και οι 
ποσότητες του πιστοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες είτε 
σε τιµολόγια αγοράς και δελτία αποστολής και οι όροι επιλεξιµότητας. Σύµφωνα 
µε την εγκύκλιο, «αποδεκτά παραστατικά» για το σιτάρι είναι τα εξής:

 όσον αφορά τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία αποστολής ή τιµολόγια, πρέπει να έχουν 
εκδοθεί µέχρι 31/01/2022. Αν υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2022 και το τιµολόγιο µέχρι τις 15/02/2022.

 όσον αφορά τις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου 
σίτου, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2022.

Μετά την εξόφληση 
της ενιαίας, 
τα 264 εκατ. ευρώ 
της εξισωτικής, 
με τις ενστάσεις 
των απορριφθέντων 
να τρέχουν έως 
τις 22 του μήνα

375 519,7 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ �ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ �

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

35,9 

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

264 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΕΛΓΑ

40 

Πριν βγει το έτος 40 εκατ. ευρώ από ΕΛΓΑ για ζημιές 2021 και 2022





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανοίγει την προσεχή ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 
το σύστηµα υποβολής δηλώσεων για την επι-
δότηση ζωοτροφών, έπειτα από τη δηµοσίευ-
ση της πρόσκλησης του Μέτρου 22 την περα-
σµένη Πέµπτη, το οποίο αφορά σε ένα κον-
δύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ που θα κατανεµη-
θεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει 
του µεγέθους των µονάδων τους.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων στή-
ριξης-πληρωµής θα διαρκέσει 10 ηµέρες, 
µε το σύστηµα που φιλοξενείται στο gov.gr 
να παραµένει ανοιχτό έως τις 29 ∆εκεµβρί-
ου. Αυτό σηµαίνει πως οι ενισχύσεις θα πι-
στωθούν στους λογαριασµούς των δικαιού-
χων κατά πάσα πιθανότητα τις πρώτες ηµέ-
ρες του 2023. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 
αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνο-
τρόφους και χοιροτρόφους.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να 
ενταχθούν στο εν λόγω µέτρο, υποβάλλουν 
προς την ΕΥ∆ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά την αίτησή τους µέσω του Πληροφορι-
ακού Συστήµατος (ΠΣ) που υποστηρίζει την 
υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν 
λόγω σύστηµα και η υποβολή των αιτήσεων 
γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συµπλήρωσης της αί-
τησης θα υπάρχει αναρτηµένο σε ηλεκτρονι-
κή µορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

Σύµφωνα µε την προκήρυξη, οι υποψήφι-
οι δικαιούχοι κατά τη συµπλήρωση της αίτη-
σης δηλώνουν ότι:

δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηµατο-
δότηση ή/και δεν έχουν λάβει οικονοµική ε-
νίσχυση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρό-
γραµµα µε τον ίδιο σκοπό και τις ίδιες προ-
ϋποθέσεις.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέ-
σω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και η-
µεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία 
τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ 
της αίτησης στήριξης– πληρωµής, καθώς και 
η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιη-
µένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Οι υποψήφιοι µπορούν να διορθώνουν και 

να ανακαλούν εν όλω ή εν µέρει την αίτηση 
στήριξης-πληρωµής, µέσω του ΠΣ, ακόµη και 
µετά την οριστική υποβολή της, µέχρι όµως 
τις 29 ∆εκεµβρίου. Για το σκοπό αυτό οι υπο-
ψήφιοι ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της 
αρχικής υποβολής της αίτησης.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτα-
κτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις, µε σκοπό την αντιµετώ-
πιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία και ειδικότερα τη µεγάλη αύ-

Όσον αφορά τα ποσά στήριξης, για 
εκµεταλλεύσεις µε πάνω από 100 

αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 
παραγωγικά βοοειδή, υπάρχει απαίτηση 

εµφάνισης τζίρου τουλάχιστον 2.000 ευρώ. 
Σε όλους τους επιδοτούµενους τοµείς της 

κτηνοτροφίας προβλέπεται µια προσαύξηση 
15% (επί των ποσών που αναγράφονται 

στους πίνακες) για τις νησιωτικές περιοχές. 

Ως 29 Δεκεμβρίου αιτήσεις
κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές
Οι ενισχύσεις αναμένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους τις πρώτες ημέρες του 2023 
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ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

11-24 100,00  115,00  
25-50 250,00  287,50  

51-100 520,00  598,00  
101-150 800,00  920,00  
151-200 1.150,00  1.322,50  
201-300 1.550,00  1.782,50  
301-450 2.250,00  2.587,50  
451-650 3.250,00  3.737,50  
651-950 4.700,00  5.405,00  

>950 5.480,00  6.302,00  
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 1-100 1.300,00  
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 101-200 2.200,00  

Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 201-500 3.000,00  

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

1-5 120,00 138,00 

6-15 350,00 402,50 

16-30 750,00 862,50 

31-50 1.300,00 1.495,00 

51-80 2.010,00 2.311,50 

81-
120 

3.200,00 3.680,00 

>120 7.000,00 8.050,00 

Πυρόπληκτες 1-49 3.100,00 

Πυρόπληκτες >50 8.000,00 

ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΑ

ΒΟΟ
ΤΡΟΦΙΑ



ξηση των τιµών των ζωοτροφών που οδηγεί 
σε µεγεθυµένο κόστος παραγωγής στην κτη-
νοτροφία, επηρεάζοντας σηµαντικά και την 
επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. 

Υπενθυµίζεται ότι τα ποσά στήριξης προ-
κύπτουν βάσει του συστήµατος κλάσεων που 
είχε ανακοινωθεί πριν από µερικές εβδοµά-
δες, όταν δηµοσιεύθηκε η σχετική απόφαση. 
Για εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 100 
αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 παρα-
γωγικά βοοειδή, υπάρχει απαίτηση εµφάνι-
σης τζίρου τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Σε ό-
λους τους επιδοτούµενους τοµείς της κτηνο-
τροφίας, προβλέπεται µια προσαύξηση 15% 
(επί των ποσών που αναγράφονται παρακά-
των) για τις νησιωτικές περιοχές. 

Στην περίπτωση της αιγοπροβατοτροφί-
ας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλάσεις (οι τρεις 
αφορούν στη Β. Εύβοια) και τα ποσά ενίσχυ-
σης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκµεταλ-
λεύσεις µε 11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 
5.480 ευρώ για εκµεταλλεύσεις άνω των 950 
αιγοπροβάτων. 

Βάσει των πινάκων, µια εκµετάλλευση µε 
110-120 αιγοπρόβατα αξιώνει ενίσχυση γύ-
ρω από τα 7 ευρώ το κεφάλι, αφού εµπίπτει 
στην κλάση ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Για τον τοµέα της βοοτροφίας το εφάπαξ 
ποσό  στήριξης θα κυµαίνεται από 120 ευρώ 
έως και 7.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµε-
τάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανή-
κει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµε-
τάλλευσης, βάσει του αριθµού των βοοειδών 
που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά 
τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τοµέα της ωοπαραγωγού πτηνοτρο-
φίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνε-
ται από 700 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Για τον 
τοµέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, 
το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται α-
πό 2.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Για τον τοµέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ 
ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 1.000 ευ-
ρώ έως 15.000 ευρώ. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί τους προβλεπό-
µενους ελέγχους για την επιβεβαίωση τήρη-
σης των κριτηρίων επιλεξιµότητας και την α-
ποφυγή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντι-
στάθµισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά κα-
θεστώτα µε την µορφή άµεσης επιχορήγησης 
στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Το 
ανώτατο ποσό της στήριξης στο πλαίσιο του 
παρόντος µέτρου δεν µπορεί να ξεπερνά τις 
15.000 ευρώ ανά κτηνοτρόφο.  

Στο 11% επί των τιμολογίων εντός 
εβδομάδος το πριμ στα λιπάσματα 
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Ενίσχυση στο 11% επί της δαπάνης για λιπάσµα-
τα, όπως αυτή προκύπτει από τα τιµολόγια που α-
ναρτήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα στην ειδι-
κή πλατφόρµα, έχουν να αναµένουν οι αγρότες α-
πό την πληρωµή που αναµένεται να πραγµατοποι-
ηθεί την ερχόµενη εβδοµάδα και σίγουρα πριν α-
πό τα Χριστούγεννα. 

Το ποσοστό της ενίσχυσης αποκάλυψε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς σε 
εκπροσώπους από τα µπλόκα κατά τη διάρκεια συ-
νάντησης που είχαν το µεσηµέρι της Πέµπτης 15 ∆ε-
κεµβρίου. Στη συνέχεια, µιλώντας στο agronews.gr, 
ο κ. Γεωργαντάς, επιβεβαίωσε το ποσοστό επιδότη-
σης και ανέφερε πως το συνολικό ποσό της δαπάνης 
για λιπάσµατα κατά την περίοδο από την 1η Οκτω-
βρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2022, ανέρχεται 
σε 547 εκατ. ευρώ, µε τα 60 εκατ. που βγαίνουν από 
τα κρατικά ταµεία για την ενίσχυση των αγροτών, 
να αντιστοιχούν στο 11% της συνολικής δαπάνης. 

Όπως εξήγησε ο υπουργός, συγκρίνοντας την 
επιλέξιµη περίοδο ενίσχυσης µε την καλλιεργη-
τική περίοδο 2020-2021 (την προηγούµενη δη-
λαδή), η ανατίµηση στο κόστος των λιπασµάτων 
αποτυπώνεται σε ένα ποσό της τάξης των 145 ε-
κατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση των 60 ε-
κατ., έρχεται να καλύψει το 40% του επιπλέον κό-
στους που πλήρωσαν οι παραγωγοί. 

Την ίδια στιγµή, ο κ. Γεωργαντάς, ανέφερε πως 
η ενίσχυση θα καταβληθεί την ερχόµενη εβδοµά-
δα, δηλαδή µεταξύ 19 µε 23 ∆εκεµβρίου. Αυτό που 
µένει, τυπικά πλέον, είναι να δηµοσιευθεί η σχετι-
κή ΚΥΑ, η οποία θα αναγράφει αυτό το 11%, που εί-
ναι το ποσοστό επιδότησης επί των τιµολογίων. Υ-
πενθυµίζεται την περασµένη ∆ευτέρα δηµοσιεύθη-
κε και η απόφαση (στη διαύγεια) µε την οποία δε-
σµεύονται τα 60 εκατ. από τον κρατικό προϋπολο-
γισµό για τις ανάγκες της ενίσχυσης. 

Η κάλυψη του 11% των τιµολογίων που αναρτή-
θηκαν το προηγούµενο διάστηµα στην ειδική πλατ-
φόρµα της ΑΑ∆Ε, σηµαίνει πρακτικά ότι για κάθε 
παλέτα µε ουρία 46-0-0 που αγοράστηκε την περα-
σµένη άνοιξη µε ένα µέσο κόστος 1.600 ευρώ (40 
ευρώ το σακί, επί 40 σακιά ανά παλέτα) επιδοτείται 
ένα ποσό της τάξης των 176 ευρώ. 

Σε ένα άλλο παράδειγµα, για τη βασική λίπαν-
ση των χειµερινών σιτηρών, οι πιο εµπορικοί κω-
δικοί, δηλαδή ο 16-20-0 και 20-20-0, στοίχισαν πέ-
ρυσι τον Οκτώβριο 28 και 30 ευρώ αντίστοιχα ανά 
σακί (φέτος τον Οκτώβριο έφτασαν τα 35 και 36 ευ-
ρώ). Η µέση τιµή διάθεσης λιπασµάτων για τη βασι-
κή λίπανση των χειµερινών σιτηρών δεν υπερέβαι-
νε τα 17 ευρώ ανά σακί προ κρίσης. Χρειάζονται πε-
ρίπου 25 κιλά ανά στρέµµα κατά τη βασική λίπανση 
του φθινοπώρου. Την άνοιξη οι παραγωγοί συµπλη-
ρώνουν επιπλέον 20 κιλά ανά στρέµµα ουροθειικής 
(40-0-0 ή 46-0-0), κάτι που σηµαίνει ότι χοντρικά έ-
νας αγρότης µε 100 στρέµµατα σκληρό σιτάρι πλή-
ρωσε τουλάχιστον 3.750 ευρώ για τις ανάγκες θρέ-
ψης της καλλιέργειάς του κατά την προηγούµενη 
καλλιεργητική περίοδο. Στο παράδειγµα αυτό, η ε-
πιστροφή που θα λάβει την ερχόµενη εβδοµάδα, δι-
αµορφώνεται στα 412,50 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση απευθύνεται σε 
250.000 κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Αναφο-
ρικά µε την  απόφαση δέσµευσης πίστωσης των 
60 εκατ., εκεί αναφέρονται τα εξής:

«Εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ποσού ύψους 
60.000.000,00 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δα-
πάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισµού 
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Ειδικός φορέας 1029 - 501. - 0000000 , 
Λογαριασµός 2390901002- οικ. έτους 2022 για την 
«κάλυψη δαπάνης για την στήριξη γεωργικών εκµε-
ταλλεύσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες των κρατικών 
ενισχύσεων ,λόγω ενεργειακής κρίσης και της αύξη-
σης κόστους των λιπασµάτων , µε την έκδοση σχετι-
κής ΚΥΑ µε το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195)».
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Το κεφάλι
Εκµετάλλευση 

µε 110-120 αιγο-
πρόβατα αξιώνει 
ενίσχυση περί τα 

7 ευρώ το κεφάλι, 
αφού εµπίπτει 

στην κλάση των 
800 ευρώ

Ανώτατο τα  
15.000 ευρώ
Το ανώτατο ποσό 
της στήριξης στο 
πλαίσιο του παρό-
ντος µέτρου δεν 

µπορεί να ξεπερνά 
τις 15.000 ευρώ 

ανά εκµετάλλευση  

Βοοτροφία
Για τον τοµέα 

της βοοτροφίας 
το εφάπαξ ποσό  

στήριξης θα 
κυµαίνεται από 

120 ευρώ έως και 
7.000 ευρώ

ΚΛΑΣΕΙΣ
�ΤΟΝΟΙ�

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

 1 -10  1.000,00 1.150,00 

 10 - 50  4.000,00 4.600,00 

 50 - 100  6.000,00 6.900,00 

 100 - 400  10.000,00 11.500,00 

>400 15.000,00 15.000,00 

ΧΟΙΡΟ
ΤΡΟΦΙΑ
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Εκλογές
Μηδενικός ΦΠΑ 
για τρακτέρ - εφόδια 
και σύσπορο βαμβάκι
Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τα περιθώρια για μια 
πλήρη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οδηγίας για το 2025

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πολύ πιθανός είναι ακόµη και ένας 
µηδενισµός των φορολογικών συντε-
λεστών για τα αγροτικά µηχανήµατα 
και τον εξοπλισµό καθώς και τα εφό-
δια, µε το οικονοµικό επιτελείο της 
Κυβέρνησης να εξετάζει τα περιθώ-
ρια για µια πλήρη ανάπτυξη της σχε-
τικής ευρωπαϊκής οδηγίας που υπερ-
ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο µε έ-
τος αναφοράς το 2025. 

Τον ∆εκέµβριο του 2020 οι υπουρ-
γοί Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, αποφάσισαν να δώσουν το ε-
λεύθερο στα κράτη µέλη να µειώσουν 
ή ακόµη και να µηδενίσουν τους συ-
ντελεστές ΦΠΑ σε µια σειρά κωδικών, 
µεταξύ των οποίων είναι τα λιπάσµα-
τα, καθώς και στις αγοραπωλησίες σύ-
σπορου βαµβακιού. 

Με τον συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά 
λιπασµάτων να έχει τοποθετηθεί στο 
6% για τα περισσότερα προϊόντα, στο 
πλαίσιο των παρεµβάσεων για συγκρά-
τηση των πληθωριστικών πιέσεων ε-
ξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, πλέ-
ον η επόµενη κίνηση που αναµένε-
ται στο πεδίο, είναι ο µηδενισµός του 
ΦΠΑ, κάτι που θα µπορούσε να ενισχύ-
σει τη ρευστότητα των αγροτών, ειδι-
κά σε περιπτώσεις µεγάλων αγορών. 

Σήµερα, η αγορά τρακτέρ και α-
γροτικών µηχανηµάτων φορολογεί-
ται µε 24% σε τιµολόγια έως 14.000 

ευρώ σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Για 
τους αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος, προβλέπεται ήδη δυνατότη-
τα απαλλαγής σε µεγαλύτερης αξί-
ας επενδυτικά αγαθά. ∆εν ισχύει το 
ίδιος όµως για τους µικρότερους πα-
ραγωγούς του ειδικού καθεστώτος, 
ούτε για την αγορά µεταχειρισµένων 
µηχανηµάτων. Οπότε, εδώ εντοπίζε-
ται η πρώτη διευκόλυνση των παρα-
γωγών από την εν λόγω πρόβλεψη.

Μείωση του ΦΠΑ προβλέπεται και 
στις αγοραπωλησίες σύσπορου βαµβα-
κιού, που από το 24% µπορεί να πέσει 
στο 13% ή το 6%, κάτι το οποίο έρχεται 

να ενισχύσει έµµε-
σα τις τιµές παρα-
γωγού, δεδοµένου 
ότι η διαµόρφωση 
των τιµών γίνεται 
βάσει της διεθνούς 
τιµής στο Χρηµατι-
στήριο Βάµβακος 
της Νέας Υόρκης. 

Η προσέγγιση της 
κυβέρνησης στην εν 
λόγω υπόθεση µεί-
ωσης των συντελε-
στών ΦΠΑ, γίνεται 
υπό τη λογική των 

παροχών, οπότε, µε φόντο την προε-
κλογική περίοδο δεν θα αποτελούσε 
έκπληξη µια άρση των δηµοσιονοµι-
κών ανησυχιών που είχαν διατυπω-
θεί πέρυσι, όταν άνοιξε η συζήτηση 
αυτή. Μάλιστα, η πρόσφατη απόφα-
ση του Eurogroup για περαιτέρω ελά-
φρυνση του χρέους, θα µπορούσε να 
επιτρέψει µεγαλύτερη ευελιξία στους 
δηµοσιονοµικούς χειρισµούς της κυ-
βέρνησης, µε τις πιθανές µειώσεις στο 
ΦΠΑ να συνοδεύονται από ενδεχόµε-
νες µειώσεις των φορολογικών επι-
βαρύνσεων σε φυσικά πρόσωπα και 
αυτοαπασχολούµενους. Επίσηµες α-
νακοινώσεις αναµένονται το επόµε-
νο διάστηµα, αν και οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως ήδη έχουν κλειδώ-
σει αποφάσεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση, που αφορούν στο φορολογι-
κό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. 

Από 17% ως 4% 
ο συντελεστής 
ΦΠΑ στα νησιά 
του Αιγαίου
Η επιστροφή στους προ µνηµονίων 
συντελεστές ΦΠΑ φαίνεται ότι έχει 
κλειδώσει για τα νησιά του Αιγαίου, 
στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης. 
Σήµερα, το καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ 
ισχύει µόνο σε Σάµο, Χίο, Λέσβο, Κω και 
Λέρο. Έτσι, ο νέος υψηλός συντελεστής 
ΦΠΑ για τα νησιά, τοποθετείται στο 17% 
από το 24% σήµερα, ο µειωµένος 
στο 9% από το 13% σήµερα, ενώ 
ο υπερµειωµένος συντελεστής, θα 
παραµείνει στο 4%. Οι ρυθµίσεις αυτές, 
αναµένεται ότι θα ενεργοποιηθούν από 
1η Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή σε 
έναν σχετικά µακρινό ορίζοντα. 
Αυτή η πρόθεση να αντιµετωπίζονται 
µε ευνοϊκότερους όρους οι συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής, σε µια 
συγκυρία έξαλλων ανατιµήσεων, 
οι µειωµένοι συντελεστές ακουµπούν 
ελάχιστα στα οικονοµικά των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, ωστόσο, σε κανονικές 
συνθήκες της αγοράς, διευκολύνεται 
η ρευστότητα των µονάδων.

Με τον συντελεστή 
ΦΠΑ στην αγορά 
λιπασµάτων να έχει 
τοποθετηθεί στο 6%, 
πλέον αναµένεται ο 
µηδενισµός του ΦΠΑ.

Σήµερα, 
η αγορά 
τρακτέρ 
και αγροτι-
κών µηχα-
νηµάτων 
φορολο-
γείται 
µε 24% 
σε τιµο-
λόγια έως 
14.000 
ευρώ.
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Αφετηρία με ελαφρώς καλύτερες τιμές σε 
σχέση με πέρυσι (από 1 έως 1,10 ευρώ το 
κιλό) κάνει η φετινή εμπορική περίοδος για 
τους παραγωγούς θερμοκηπιακής ντομά-
τας στην Κρήτη, με το ρυθμό συλλογής να 
βαίνει από δω και πέρα αυξανόμενος, εξη-
γεί στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Ανατολή Γ. Καραλάκης. 

Η Κρήτη διαθέτει το πλεονέκτημα να μπο-
ρεί να υποστηρίξει μεγάλες ποσότητες ντο-
μάτας στην καρδιά του χειμώνα και ουσι-
αστικά να προμηθεύσει όλη τη χώρα. Φέ-

τος, ωστόσο, οι παραγωγοί κινήθηκαν πιο 
συντηρητικά στις φυτεύσεις, καθώς είναι 
διάχυτη η ανησυχία για τις ιώσεις που τα-
λανίζουν την παραγωγή κηπευτικών στο 
νησί, όσο η κλιματική κρίση ανεβάζει τη 
μέση θερμοκρασία. Πάντως, η εικόνα δεί-
χνει ικανοποιητική με θετικές προοπτικές 
για τον επόμενο μήνα, αν και όπως σημει-
ώνει ο Γιώργος Καραλάκης, μεγάλο ρόλο 
για τη συνέχεια παίζουν οι εισαγωγές, οι 
οποίες παραδοσιακά αρχίζουν όταν η τι-
μή παραγωγού σηκώνει κεφάλι. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Αρχή με 1,10 για ντομάτα Κρήτης
 Μικρότερες οι ποσότητες θερμοκηπιακής λόγω ιώσεων στο νησί 
 Ένα κλικ πιο πάνω οι τιμές σε σχέση με πέρυσι αρχές του χειμώνα
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου η 
εξαγωγή βρίσκεται θεωρητικά στα 430 
ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας για τις 
χαμηλές ποιότητες, αλλά δεν σημει-

ώνονται δουλειές. Ο Καναδάς λόγω ισοτιμίας 
και επιθετικών προσφορών κερδίζει διεθνώς 
στις εξαγωγές αυτή την εποχή. Στο εσωτερικό 
τα ποιοτικά σιτάρια κυμαίνονται στα 45 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα όμως φαίνεται να υπάρχει 
μια πτωτική τάση. Στη νέα λίστα της Φότζια οι 
τιμές μειώθηκαν άλλα 5 ευρώ, με την πρώτη 
ποιότητα στα 490-495 ευρώ ο τόνος. 

 Στην ελληνική αγορά βάμβακος, εκεί 
που είχε αρχίσει να βελτιώνεται η ζήτηση πά-
λι επικρατεί υποτονική κατάσταση. Δεν βοη-
θάει βέβαια η εποχή, παραδοσιακά στα τέλη 
του έτους έχουμε περισσότερο μαζέματα πα-
ρά νέες δουλειές. Λογικά θα κινηθούμε έτσι 
μέχρι το νέο έτος. Υπάρχει ωστόσο ενδιαφέ-
ρον για νέες αγορές στα 91 σεντς ανά λίμπρα.

 Το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών ελαι-
όλαδου στις ΗΠΑ γίνεται από Ιταλία, Ισπα-
νία και Τυνησία, χώρες οι οποίες αθροιστι-
κά συγκεντρώνουν ποσοστό 75 με 80% κά-
θε έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφεί-
ου ΟΕΥ της Νέας Υόρκης, οι ΗΠΑ κατά τη δι-
άρκεια του 2021 έκαναν εισαγωγές ελαιο-
λάδου συνολικής αξίας 1,4 δις δολάρια, με 
την Ιταλία να έχει εξαγωγές αξίας 511,3 ε-
κατ. δολαρίων και μερίδιο 35,7% της αμερι-
κάνικης αγοράς. Ακολουθεί η Ισπανία με ε-
ξαγωγές αξίας 379,3 εκατ. δολαρίων και με-
ρίδιο 26,5% της αγοράς και στην έκτη θέση 
βρίσκεται η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 49,8 
εκατ. δολαρίων και μερίδιο 3,5% της αγοράς.

Λίγες πράξεις, 
νέες απώλειες  
στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

17/11 24/11 01/12 08/12 15/12

462,01
463,69

458,75

451,64

457,55

Κηπευτικά 
Καλή η εικόνα και σε άλλα  

κηπευτικά όπως το αγγούρι με  
την τιμή κιλού κοντά στο 1 ευρώ

Ζήτηση 
Ισορροπεί κοντά στα 

περσινά επίπεδα η τιμή 
παραγωγού λόγω ζήτησης 
και μειωμένης προσφοράς

Ρυτίδωση
Ξεχωρίζει μεταξύ των ιώσεων  
που ταλαιπωρεί τα κηπευτικά  

στην Κρήτη η καστανή ρυτίδωση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

515

425

294

87,33

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

515

420

290

86,70

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

282

83,92

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

278

87,25

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

278

83,22

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

276

81,22

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

4,744,85

359 350 345

339 330 330

4,94 5,11 5,30 5,34

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Δεκέμβριος 2021 0,95-1,05

Δεκέμβριος 2022 1,00-1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Πλακέ  4

Γίγαντες  4,30

Ελέφαντες  4,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μικρή αύξηση τιμής 
για τη θερμοκηπιακή 
ντομάτα της Κρήτης 

Νέες πιέσεις στην 
αγορά σκληρού, στα 
430 ευρώ η εξαγωγή 

Κρατά τις κορυφές η τιµή 
ελαιολάδου στη συγκοµιδή
Εξισορρόπηση των τιµών ελαιολάδου 
περί τα 6,30 ευρώ στην Ιταλία και στα 
5,35 ευρώ σε Ελλάδα και Ισπανία, λίγο 
πριν µια περαιτέρω άνοδο, ειδικά αν 
επιβεβαιωθούν οι τελευταίες εκτιµήσεις 
για µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Άνοδος 10 
λεπτά στην τιμή 
για το φασόλι 
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Παρατείνεται για χρονικό διάστηµα τρι-
ών µηνών από την έναρξη ισχύος της α-
πόφασης του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης η δήλωση αποθεµάτων γεωρ-
γικών προϊόντων και τροφίµων. 

Η παράταση για ένα τρίµηνο των έκτα-
κτων µέτρων για την εξασφάλιση της ε-
πάρκειας γεωργικών προϊόντων και τρο-
φίµων κρίνεται αναγκαία για την επισι-
τιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέ-
µιτων εµπορικών πρακτικών.

«Με απόφαση του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά οι υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 
87 του ν.4916/2022 (Α’65), καθώς και 
όσες εξειδικεύτηκαν µε την υπ’ αριθµ. 
1368/01.04.2022 ΚΥΑ των υπουργείων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης «∆ήλωση αποθεµάτων γεωρ-
γικών προϊόντων και τροφίµων» (Β’1549), 
παρατείνονται για χρονικό διάστηµα τρι-
ών µηνών», βάσει ανακοίνωσης. 

Η απόφαση, αφορά πρώτες ύλες λιπα-
σµάτων, λιπάσµατα σε υγρή και στερεά 
µορφή, ζωοτροφές και δηµητριακά για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Παρά το αρνητικό κλίµα της διόρ-
θωσης στις τιµές των περισσότερων 
εµπορευµάτων, από το πετρέλαιο 
και τα µέταλλα µέχρι τα αγροτικά 
εµπορεύµατα, που επικρατεί από 
το φθινόπωρο, η Goldman Sachs 
εκτιµά ότι το 2023 επιφυλάσσει α-
νοδικές εκπλήξεις για τους περισ-
σότερους δείκτες. 

Μάλιστα δεν αποκλείει µια α-
νάκαµψη που θα µεταφραστεί σε 
αποδόσεις 43% για τις περισσό-
τερες κατηγορίες εµπορευµάτων. 
Την εκτίµηση αυτή, αποδίδει στα 
θεµελιώδη της αγοράς, τα οποία 
εξακολουθούν να είναι υποστηρι-
κτικά της ανόδου. Συγκεκριµένα, 
οι αναλυτές της Goldman Sachs 
εκτιµούν πως το µεγάλο κύµα α-
ποεπενδύσεων που ενεργοποί-
ησε η διόρθωση των τελευταίων 
µηνών, ενδέχεται να επιφέρει έ-
να νέο πλήγµα στα δεδοµένα της 
προσφοράς που µε τη σειρά τους 
θα ωθήσουν τις τιµές σε υψηλό-
τερα από τα σηµερινά επίπεδα. 

Όπως εξηγεί στην τελευταία της 
µελέτη η Goldman Sachs, οι υπερ-
κύκλοι εµπορευµάτων δεν κινού-
νται ποτέ σε ευθεία γραµµή. Οι α-
ναλυτές του επενδυτικού οίκου υ-
πογραµµίζουν ότι οι συνθήκες για 
µια βραχύβια χειµερινή διόρθω-

ση των τιµών παραµένουν. Ωστό-
σο υπενθυµίζουν την περίπτωση 
της µετάλλαξης Omicron τον πε-
ρασµένο ∆εκέµβριο, που είδε τις 
τιµές των εµπορευµάτων να µειώ-
νονται κατά 35% µέσα σε µερικές 
ηµέρες. Μετά το ασταθές ξεκίνη-
µα του 2022 οι τιµές ανέκαµψαν 
µέσα σε λίγες ηµέρες και στη συ-
νέχεια ο πόλεµος στην Ουκρανία, 
ώθησε τις αγορές σε νέα υψηλά. 

«Μας αρέσει να λέµε ότι τα ε-
µπορεύµατα είναι µακροπρόθε-
σµα προβλέψιµα αλλά βραχυπρό-
θεσµα απρόβλεπτα. Είναι δύσκολο 
να προβλεφθεί ο ακριβής χρόνος 
των βραχυπρόθεσµων αυξήσεων 
των τιµών τους». Έτσι, για το 2023, 
σε περίπτωση µάλιστα που αποµα-
κρυνθούν τα σενάρια της ύφεσης 
στις ΗΠΑ και επέλθει µια αποκλι-
µάκωση της ενεργειακής κρίσης 
στην Ευρώπη, δεν αποκλείεται η 
ανάκαµψη της ζήτησης να βρεθεί 
πάλι αντιµέτωπη µε µια περιορι-
σµένη προσφορά. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση των αγροτικών εµπορευ-
µάτων, που τα αποθέµατα δεν επι-
τρέπουν πολλές αντιστάσεις στην 
άνοδο, εξαιτίας συνεχόµενων προ-
βληµατικών σοδειών, η ανάκαµψη 
θα µπορούσε να επέλθει µέσα σε 
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Τρίμηνη 
παράταση 
στις δηλώσεις 
αποθεμάτων

Χρονιά εμπορευμάτων βλέπει 
και το 2023 η Goldman Sachs

Η παράταση για ένα τρίµηνο των 
έκτακτων µέτρων, σύµφωνα µε 

την απόφαση Γεωργαντά, κρίνεται 
αναγκαία για την επισιτιστική 

ασφάλεια και την αποφυγή αθέµιτων 
εµπορικών πρακτικών.

Η Κοµισιόν 
παρατείνει για 
έναν ακόµα 
χρόνο έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2023 
τον κανονισµό 
για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας 
(de minimis) στον 
τοµέα της αλιείας.

Από 1η Ιανουαρίου 2023 οι αναθεωρηµένοι κανόνες
για fast track κρατικές ενισχύσεις στην γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρηµένους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τοµείς γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας, που θα τεθούν 
σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2023, προσβλέποντας σε µείωση γραφειοκρατίας 
και περιττών κοινοποιήσεων ως και 50%. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται 
η δυνατότητα στα κράτη να χορηγούν γρήγορα ενισχύσεις, όταν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις. Οι νέοι κανόνες απαλλαγής σε γεωργία και αλιεία αφορούν:

Eνισχύσεις για πρόληψη ή αντιστάθµιση ζηµιών που προκαλούνται από 
προστατευόµενα ζώα, ενισχύσεις υπέρ δεσµεύσεων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ενισχύσεις για συνεργασία στους τοµείς της γεωργίας και της 
δασοκοµίας ή ενισχύσεις για την πρόληψη ή την αποκατάσταση ζηµιών από 
δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες·

Εξατοµικευµένα µέτρα απαλλαγής για έργα τοπικής ανάπτυξης.
Ένα νέο ανώτατο όριο για τα έργα των επιχειρησιακών οµάδων της 

Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας που στοχεύουν σε καινοτοµίες στην 
γεωργία και στις αγροτικές περιοχές. Τα έργα κάτω των 500 000 ευρώ 
ή έως 2 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία απαλλάσσονται πλέον κατά κατηγορία.

Αποδόσεις 43%
Η Goldman Sachs 
εκτιµά ότι το 2023 

επιφυλάσσει ανοδικές 
εκπλήξεις για τους 

περισσότερους δείκτες 
και δεν αποκλείει 
µια ανάκαµψη που 
θα µεταφραστεί σε 

αποδόσεις 43% για τις 
περισσότερες κατηγο-

ρίες εµπορευµάτων 
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Ξεφόρτιστη 
για το 2023 
η Κάρτα 
του Αγρότη   

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Μισογεµάτη αναµένεται να φτάσει στα χέρια των 
δικαιούχων το 2023 η Κάρτα του Αγρότη, λόγω 
των θεµελιωδών αλλαγών στα ποσά και τα κα-
θεστώτα των άµεσων ενισχύσεων. Είναι δεδοµέ-
νο πως οι Τράπεζες δεν θα µπορέσουν όπως έ-
γινε φέτος το Φλεβάρη, να βασιστούν επαρκώς 
στα δεδοµένα περασµένων αιτήσεων ΟΣ∆Ε για 
να «φορτίσουν» την Κάρτα, καθώς το ιστορικό ε-
πιδοτήσεων του 2022 δεν θα ισχύει σε καµία πε-
ρίπτωση ούτε κατά προσέγγιση το 2023. Πρώτον 
λόγω της οριζόντιας µείωσης κατά 22% στη βα-
σική ενίσχυση (δικαιώµατα), δεύτερον λόγω της 
σύγκλισης και τρίτον λόγω της κατάργησης του 
πρασινίσµατος όπως το ήξεραν οι αγρότες. Άλλω-
στε, τα πιστωτικά ιδρύµατα προφανώς, δεν θα έ-
χουν τον τρόπο να γνωρίζουν ποιες δράσεις από 
το νέο πρασίνισµα θα µπορεί να κάνει ο δικαιού-
χος και θα δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2023. 

Ως εκ τούτου, εφόσον η Κάρτα του Αγρότη βγει 
πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε ως είθισται τα τελευταία 
χρόνια, τότε αυτή αναµένεται να ενσωµατώνει 
µόνο τη βασική ενίσχυση και αυτή µειωµένη. 
Μένει να φανεί αν θα υπάρξει η βούληση για να 
βρεθεί κάποια φόρµουλα, προκειµένου να φορ-
τίσει η Κάρτα και µε την αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση. Το άλλο σενάριο, είναι η Κάρτα του Αγρό-
τη να ενεργοποιηθεί µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε και 
την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων. Σηµειώ-
νεται πως η Κάρτα του Αγρότη φέτος έγινε δια-
θέσιµη στις αρχές Φεβρουαρίου και τα έτη 2021 
και 2020 στα µέσα Μαρτίου. 

Υπενθυµίζεται, όπως έγκαιρα έχει γράψει η 
Agrenda, πως η µείωση των δικαιωµάτων κα-
τά 22% θα γίνει το 2023 λόγω της µείωσης του 
δηµοσιονοµικού ταβανιού (financial ceiling) 
της βασικής ενίσχυσης από το 1,07 δις ευρώ 
στα 830 εκατ. ευρώ. Το ΥΠΑΑΤ δηµοσίευσε επί-

σηµα την 1η ∆εκεµβρίου 2022 τα εξής στοιχεία:
∆ικαίωµα βαµβακοκαλλιεργητή αξίας 19,6 ευρώ 

το στρέµµα το 2022, γίνεται 15,3 ευρώ το στρέµµα 
το 2023 (προ σύγκλισης).

  ∆ικαίωµα σε δενδρώδη καλλιέργεια αξίας 16,6 
ευρώ το στρέµµα, γίνεται 13,055 ευρώ το στρέµµα.

Βοσκοτοπικό δικαίωµα αξίας 15,69 ευρώ το 
στρέµµα, γίνεται 12,285 ευρώ το στρέµµα.

Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτηµα της υποα-
πορρόφησης των κονδυλίων από άλλα καθεστώ-
τα των άµεσων ενισχύσεων, που µπορεί να αυξή-
σουν τη βασική ενίσχυση και να υπάρξει κάποια 
µικρή αύξηση στα παραπάνω ποσά. 

Με όρους το κεφάλαιο κίνησης 
από τις Μικροπιστώσεις

Ως ένα επιπλέον εργαλείο ρευστότητας που θα 
είναι διαθέσιµο για τους παραγωγούς αρχές του 
2023, παρουσιάστηκε στην 12η Επιτροπή Παρα-
κολούθησης του ΠΑΑ την περασµένη Τετάρτη, το 
Ταµείο Μικροπιστώσεων. Ωστόσο, το εργαλείο αυ-
τό θα παρέχει στήριξη για κεφάλαιο κίνησης µό-
νο σε συνδυασµό µε επενδυτικές δαπάνες. Το δά-
νειο (άτοκο για τα 2 πρώτα έτη) µπορεί αν είναι ύ-
ψους 3.000 έως 25.000 ευρώ. Για την πλήρη ενερ-
γοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου απαιτού-
νται κάποιες τελευταίες ενέργειες, όπως είναι η ε-
πιλογή των ΕΧΟ από το ∆ιαχειριστή του Ταµείου 

Δύσκολη εξίσωση η προεξόφληση των επιδοτήσεων του 2023 για τη διάθεση 
της Κάρτας πριν την άνοιξη, λόγω των αλλαγών στις άμεσες ενισχύσεις

Αν η Κάρτα του Αγρότη 
βγει πριν τις αιτήσεις 

ΟΣ∆Ε ως είθισται
 τα τελευταία χρόνια, 
τότε αυτή αναµένεται 
να ενσωµατώνει µόνο 

τη βασική ενίσχυση.
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και η υπογραφή των επιχειρησιακών συµφωνιών 
µεταξύ ΕΑΤ και ΕΧΟ. Επίσης, αναµένεται άµεσα 
η καταβολή της 1ης δόσης των πόρων του Ταµεί-
ου συνολικού ύψους 5.375.000 ευρώ. Μόλις ο-
λοκληρωθούν τα παραπάνω, θα ενεργοποιηθεί 
στο ΠΣΚΕ η φόρµα της αίτησης στήριξης που θα 
πρέπει να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόµενος. Ε-
πίσης, το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται αυτόνοµα, χωρίς τον συνδυασµό 
µε επιχορήγηση, επιτρέποντα µε αυτό τον τρόπο 
στους ωφελούµενους να πραγµατοποιήσουν δα-
πάνες οι οποίες είναι µη επιλέξιµες για στήριξη 
µε επιχορήγηση, όπως η αγορά ζώων. 

Ωφελούµενοι του Χρηµατοδοτικού εργαλείου 
είναι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις και οι µεταποι-
ητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, 
όπως ορίζονται στις δράσεις 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1 και 
στα έργα µεταποίησης του Μ19.2. Με τον τρόπο 
αυτό δίδεται η δυνατότητα στους δικαιούχους ε-
πιχορήγησης να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο 
αυτό για να καλύψουν µέρος της ίδιας συµµετο-
χής του επενδυτικού τους σχεδίου.

Το Ταµείο που συστάθηκε θα συµµετέχει σε 
κάθε δάνειο µε ποσοστό 50% και µάλιστα η συµ-
µετοχή του θα είναι άτοκη. Επιπλέον, το Ταµείο 
θα παρέχει επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώ-
τα έτη για το υπόλοιπο µισό δάνειο που θα δίνε-
ται από την τράπεζα. 

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε αργά το α-
πόγευµα της ∆ευτέρας 12 ∆εκεµβρίου 
η ψηφιακή εφαρµογή της Ανεξάρτη-
της Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), 
που δηµιουργήθηκε ειδικά για την υ-
ποβολή στοιχείων συµβάσεων συµβο-
λαιακής γεωργίας, µε σκοπό τη µείω-
ση του φόρου εισοδήµατος, κατά 50%, 
για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, από το φορολογικό έτος 2022.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονοµικών, το Υ-
ΠΟΙΚ και η ΑΑ∆Ε εργάστηκαν από κοι-
νού για τη δηµιουργία µιας εφαρµο-
γής εύχρηστης, απλής και φιλικής για 
τους χρήστες, αγρότες και λογιστές.

Με γνώµονα τη διευκόλυνση των δι-
καιούχων της απαλλαγής και τη χορή-
γηση επαρκούς χρόνου, τα δεδοµένα 
των συµβάσεων (ποσότητα, τιµή κ.λπ.) 
που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ε-
ντός του έτους 2022 υποβάλλονται µέ-
χρι και τις 28/2/2023 και επιβεβαιώ-
νονται ή απορρίπτονται από τους α-
γοραστές µέχρι και τις 31/3/2023.

Στις ίδιες ηµεροµηνίες υποβάλλο-
νται και επιβεβαιώνονται, αντίστοι-
χα, και τα δεδοµένα των συµβάσεων 

που συνάφθηκαν από 26/5/2022 (έ-
ναρξη ισχύος του ν.4935/2022) και 
έως 31/12/2022, από παραγωγούς 
για τη χορήγηση της µείωσης φόρου 
εισοδήµατος κατά 30% από το επόµε-
νο φορολογικό έτος.

Αυτό ορίζεται σε νέα απόφαση, η ο-
ποία τροποποιεί τη µε αριθµ. 127754 
ΕΞ 2022/9.9.2022 ΚΥΑ (Β΄ 4760), για 
τη χορήγηση της απαλλαγής από τον 
φόρο εισοδήµατος των κατά κύριο ε-
πάγγελµα αγροτών, κατά 50%, υπό 
την προϋπόθεση πώλησης του 75% 
των προϊόντων τους σε συλλογικά α-
γροτικά σχήµατα ή µέσω συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας.

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονοµικών σηµειώ-
νει πως «Με την έναρξη της ειδικής 
εφαρµογής, υλοποιείται ένα από τα 
σηµαντικότερα αναπτυξιακά µέτρα 
της κυβερνητικής πολιτικής για τη 
στήριξη και την ενίσχυση του πρω-
τογενούς τοµέα».

Η εφαρµογή είναι προσβάσιµη 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
myAADE//Εφαρµογές//Επιχειρή-
σεις//myBusinessSupport.

Σε ισχύ το μπλόκο στον παράδρομο του Ε-65
με στόχο τη γενίκευση των αντιδράσεων προσεχώς

Έως 28 Φεβρουαρίου συμβάσεις 
συμβολαιακής για 50% φόρο

Καρδιτσιώτες, δια στόµατος Κώστα Τζέλλα, να 
εξηγούν ότι στα βασικά αιτήµατα που έχουν 
να κάνουν µε το κόστος παραγωγής και τα ο-
ποία έθεσαν στον υπουργό και στους συνερ-
γάτες του «δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση».

Πριν τη συνάντηση, είχε προηγηθεί συνε-
δρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων 
στον Παλαµά Καρδίτσας (Σάββατο 10 ∆εκεµβρί-
ου) όπου αποφασίστηκε η διατήρηση του µπλό-
κου στον παράδροµο του Ε-65, η συγκέντρωση 
της 8ης Ιανουαρίου, ενώ ακόµα συζητήθηκαν 
πιθανές πολύµορφες δράσεις σε όλη τη χώρα.

Ανήσυχοι είναι όµως και άλλοι αγροτικοί 
σύλλογοι ανά την επικράτεια, µε τελευταίο αυ-

τόν στο ∆ήµο Παγγαίου, ο οποίος οργανώνει 
σύσκεψη τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου στην Ε-
λευθερούπολη µε θέµα τις εκκρεµείς αποζηµι-
ώσεις ΕΛΓΑ στη περιοχή. Στη σύσκεψη έχουν 
προσκληθεί τόσο οι αγρότες του Παγγαίου ό-
σο και εκπρόσωποι από τον ΕΛΓΑ, οι βουλευ-
τές, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
και ο τοπικός ∆ήµαρχος.

Στα Τρίκαλα, η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλό-
γων νοµού Τρικάλων «Η Άνοιξη» καλεί επίσης 
σε νέες κινητοποιήσεις, αρχής γενοµένης από 
τη συµµετοχή στο συλλαλητήριο της 17ης ∆ε-
κέµβρη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα.

Αιτίες του αναβρασµού στους κάµπους και 

τα χωριά, η χαµηλή τιµή στο βαµβάκι, και η 
νέα ΚΑΠ, η οποία όπως αναφέρουν στις προ-
κηρύξεις τους οι αγρότες, «προβλέπει µειωµέ-
νες ενισχύσεις». Οι αγρότες ζητούν ελάχιστες 
εγγυηµένες τιµές για το βαµβάκι, άµεση κατα-
βολή των χρωστούµενων ενισχύσεων και ανα-
πλήρωση του εισοδήµατος που αναµένουν ότι 
θα χαθεί µε την ενεργοποίηση της νέας ΚΑΠ.

Στα αιτήµατα των παραγωγών, περιλαµβά-
νονται επιπλέον το πάγιο αίτηµα των Μπλό-
κων για αφορολόγητο πετρέλαιο, µια γενναία 
επιδότηση στα εφόδια, πλαφόν στο αγροτικό 
ρεύµα στα 0.07 λεπτά/kwh και ευρύτατες αλ-
λαγές στον κανονισµό του ΕΛΓΑ. 

«Αψιµαχίες» µε τα ΜΑΤ εδώ και 10 µέρες στον 
παράδροµο της Ε-65, στο ύψος της Καρδίτσας 
από αγρότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σµα της ΕΟΑΣΚ. Γύρω  στα 200 τρακτέρ υπο-
λογίζεται πως έχουν συγκεντρωθεί στο ση-
µείο, προϊδεάζοντας για πιθανή εξόρµηση 
στον αυτοκινητόδροµο, έπειτα και από την ά-
καρπη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του 
µπλόκου µε τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά.

Όλα αυτά, µε ορίζοντα την πανελλαδική συ-
γκέντρωση αγροτών που έχει προγραµµατιστεί 
για τις 8 Ιανουαρίου στη Νίκαια της Λάρισας, 
η οποία είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στην 
έξοδο περισσότερων τρακτέρ στους αυτοκινη-
τοδρόµους της χώρας. Για αυτό άλλωστε προ-
ϊδέασε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 
Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Οµο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (Ε-
ΟΑΣΚ) στη συνάντηση που έγινε στη πλατεία 
Βάθη την περασµένη Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου. 

Ο υπουργός φέρεται να εξήγησε στους Καρ-
διτσιώτες αγρότες πως τουλάχιστον στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα δηµοσιονο-
µικό περιθώριο για αφορολόγητο πετρέλαιο 
και πλαφόν στο αγροτικό ρεύµα ενώ όσον α-
φορά τις χαµηλές τιµές του βαµβακιού έγι-
νε λόγος για χρηµατιστηριακό προϊόν, στου 
οποίου την τιµή δεν δύναται να παρέµβει η 
Πολιτεία. Η συνάντηση της εξαµελούς αντι-
προσωπείας των αγροτών µε το υπουργικό ε-
πιτελείο χαρακτηρίστηκε ως άκαρπη, µε τους 

ΒΑMΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆Η

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΟ

19,6

16,6

15,69

13,055

12,285

15,3

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2022 2023



Επεμβάσεις για
το κυκλοκόνιο 
Μετά το πέρας της συγκομιδής 
ψεκασμός σε κάθε λιοστάσι

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Kαραδοκεί το κυκλοκόνιο 
(Spilocaea oleagina) στους 
ελαιώνες της Θράκης, µε την 
ασθένεια να εµφανίζεται κυ-
ρίως στα φύλλα των ελαιο-
δέντρων µε την ανάπτυξη 
χαρακτηριστικών κηλίδων, 
όπως ενηµερώνουν σχετικά 
οι γεωπόνοι του Περιφερει-
ακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας. Το κυκλο-
κόνιο πέρα από τις κηλίδες 
στα φύλλα, προκαλεί προο-
δευτικά φυλλόπτωση στα ε-
λαιόδενδρα και µία γενικό-
τερη εξασθένησή τους. Ως εκ 
τούτου οι γεωπόνοι από την 
Καβάλα προτείνουν την πα-
ρούσα χρονική στιγµή όπου 
έχει ολοκληρωθεί ο τρύγος 
όλοι οι παραγωγοί να προ-
βούν σε ένα ψεκασµό µε κα-

τάλληλο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν ή µε ένα χαλκούχο 
σκεύασµα για την καταπο-
λέµηση του µύκητα.

Σηµειώνεται πως το γεγο-
νός πως δεν µπορούν, ίσως, 
να γίνουν διακριτά τα συ-
µπτώµατα την παρούσα στιγ-
µή δεν αναιρεί την ύπαρξη 
του µύκητα και την δυνατό-
τητά του να προσβάλλει άµε-
σα τα ελαιόδεντρα (ανάλογα 
µε τις κλιµατικές συνθήκες 
που θα επικρατήσουν). Αφε-

τέρου, οι ελαιώνες οι οποίοι 
µένουν αψέκαστοι ή ελαιώ-
νες που δεν τυγχάνουν ιδι-
αίτερα εντατικής καλλιέρ-
γειας καθώς και ελαιόδεν-
δρα εντός οικοπέδων ή αυ-
λών και κήπων πολλές φο-
ρές, στην συνέχεια, εξελίσ-
σονται σε εστίες από όπου 
ο µύκητας εξαπλώνεται και 
διαδίδεται ευρύτερα ανάλο-
γα πάντα και µε τις συνθή-
κες που επικρατούν, κάθε 
χρονιά, στην κάθε επιµέ-
ρους περιοχή.  

Τούτων δοθέντων, οι ε-
λαιοπαραγωγοί θα πρέπει 
να προβούν στον ψεκασµό 
των ελαιώνων τους (τόσο µε 
ελαιοπαραγωγική κατεύθυν-
ση, όσο και µε κατεύθυνση 
παραγωγής βρώσιµης ελιάς, 
είτε αµφοτέρων) και ιδιαίτε-
ρα εκείνων στους οποίους 
επικρατούν λόγω του γεω-

µορφολογικού ανάγλυφου 
υψηλές τιµές σχετικής υγρα-
σίας σε συνδυασµό µε τις 
θερµοκρασίες που είναι ευ-
νοϊκές για την ανάπτυξη της 
ασθένειας. Στις περιπτώσεις 
αυτές προτείνεται η υλοποί-
ηση δύο ψεκασµών µε την 
µεσολάβηση χρονικού δια-
στήµατος ενός µηνός µεταξύ 
τους (το διάστηµα αναφέρε-
ται ενδεικτικά και είναι ανά-
λογο µε τις καιρικές συνθή-
κες που επικρατούν).  

Τονίζεται, επίσης, η ανα-
γκαιότητα υλοποίησης των 
ψεκασµών ακόµα και σε ε-
λαιώνες, οι οποίοι δεν έφε-
ραν σηµαντικό ή και καθό-
λου φορτίο ηρτηµένης εσο-
δείας κατά την φετινή χρο-
νιά καθώς και  σε ελαιώνες 
που υπέστησαν καταστρο-
φές από την χαλαζόπτωση 
του Ιουνίου.

Xαλκούχα κατά της ανθράκωσης στα εσπεριδοειδή  
Η ανθράκωση είναι γνωστή στους καλλιεργητές µε το όνοµα πικρή σήψη 
και προκαλείται από τη παθογόνο δράση του αδηλοµύκητα (Glomerella 
cingulata). Προσβάλλει κυρίως τα απεριποίητα και εξασθενηµένα από 
δυσµενείς εδαφοκλιµατικές συνθήκες εσπεριδοειδή ή δευτερογενώς δέντρα 
προσβεβληµένα από κορυφοξήρα. Τα συµπτώµατα στους βλαστούς και 
τα κλαδιά µοιάζουν µε αυτά της κορυφοξήρας και σε σοβαρές περιπτώσεις 

προσβολών τα δέντρα µπορεί να ξεραθούν ολόκληρα. Τα διάφορα στελέχη του µύκητα 
έχουν διαφορετική παθογόνο ικανότητα και γι’ αυτό η ένταση της προσβολής εξαρτάται 
και από τη φυσιολογική κατάσταση των δέντρων των εσπεριδοειδών. Στα προσβεβληµένα 
φύλλα εµφανίζονται σκούρες νεκρωτικές κηλίδες, µε κόκκινο περιθώριο, ενώ στο κέντρο 
των κηλίδων σχηµατίζονται σε συγκεντρικές ζώνες, οι καρποφορίες του µύκητα µε την 
µορφή µαύρων στιγµάτων. Όπως κάθε µυκητίαση, η τοπική εξάπλωσή της ευνοείται µε 
υγρό και βροχερό καιρό. Για την αντιµετώπιση της, οι γεωπόνοι συνιστούν να αφαιρούνται 
και να καίγονται τυχόν ξηρά κλαδιά, να αποφεύγεται η δηµιουργία πληγών και τέλος 
να εκτελούνται προστατευτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα ή µε βιολογικά σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ανεξαιρέτως 
Οι ψεκασµοί πρέπει 
να γίνονται σε κάθε 

ελαιώνα, ανεξάρτητα 
από το αν είχαν ή όχι 

παραγωγή φέτος

Περονόσπορος στις σαλάτες
Ο µύκητας Peronospora lactucae είναι 
υπεύθυνος για την εκδήλωση των 
χλωρωτικών κηλίδες στα κάτω φύλλα, όταν 
επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
Η ασθένεια έχει τεράστια οικονοµική 
σηµασία για τους παραγωγών φυλλωδών 
λαχανικών, αφού τυχόν προσβολή από το 
µύκητα οδηγεί µαθηµατικά στη σήψη των 
φύλλων. Η µόλυνση των φυτών γίνεται είτε 
από τα στόµατα ή µε απευθείας είσοδο 
από τα επιδερµικά κύτταρα, ενώ ο χρόνος 
επώασης της ασθένειας είναι 5-14 ηµέρες. 
Συνήθως στην κάτω επιφάνεια των 
κηλίδων εµφανίζεται λευκό επίχρισµα, 
το οποίο αποτελεί τα κονίδια του µύκητα, 
που µεταφέρονται στη συνέχεια µέσω 
αέρα σε άλλα φυτά και φύλλα. Σύµφωνα 
µε γεωπόνους, το µεγαλύτερο µέρος 
της ζηµιάς µπορεί να προληφθεί µε 
αραιή φύτευση, απουσία υπερβολής 
στις αρδεύσεις και µέσω κατάλληλων 
ψεκασµών µε χαλκούχα ή καρβαµιδικά 
µυκητοκτόνα, όπως ο οξυχλωριούχος 
χαλκός. 

Σκευάσµατα
ΒAYER Hellas: Aliette 80WG (µαρούλι), 
Previcur Energy SL (µαρούλι)
FMC Hellas: Foskey 80 WG

Ελµινθοσποριάσεις στα σιτηρά
Οι ελµινθοσποριάσεις στα σιτηρά 
προκαλούνται από τη δράση µυκήτων 
διαφορετικών γενών, µε κυριότερο το 
Helminthosporium και προσβάλλουν το 
σύνολο των φυτικών µερών (ρίζες, λαιµός 
και φύλλωµα). Οι πρωτογενείς µολύνσεις 
γίνονται στα κολεόπτιλα και το ριζικό 
σύστηµα, µε συνέπεια τη σηψιρριζία και 
την εµφάνιση κηλιδώσεων στο φύλλωµα. 
Η εµφάνιση ελµινθοσποριάσεων στα 
σιτηρά ευνοείται από υψηλές εδαφικές 
θερµοκρασίες και χαµηλή υγρασία. Οι 
προσβολές είναι περισσότερο εκτεταµένες 
και αποτελούν κίνδυνο για την παραγωγή, 
σε περιοχές όπου συνηθίζεται η 
µονοκαλλιέργεια σιτηρών. Τα 
προσβεβληµένα φυτά εµφανίζονται 
καχεκτικά και µε µειωµένη 
παραγωγικότητα, ενώ τα παθογόνα 
διατηρούνται στο έδαφος, επί και εντός  
του σπόρου και στα υπολείµµατα της 
καλλιέργειας. Σε περίπτωση που η 
κατασταλτική επέµβαση καταστεί 
αναγκαία, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συνιστούν ψεκασµούς µε εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο σκεύασµα. Επίσης συστήνεται 
η αποµάκρυνση και καταστροφή των 
υπολειµµάτων προσβεβληµένων σιτηρών.

Σκευάσµατα
ΒAYER Hellas: Madison SC
SYNGENTA: Elatus Era µε έγκριση 
στο κριθάρι

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Από έξυπνα κολάρα 
έως και αγορά ποιμενικού 
σκύλου στα νέα Προγράμματα
Παραγωγούς που το «ψάχνουν» πιο ενεργά σε σχέση με την κατάσταση της σταβλικής 
τους εγκατάστασης, θα αφορούν τέσσερα κτηνοτροφικά προγράμματα της νέας 
Περιόδου. Με 15 ευρώ το κεφάλι για τα αιγοπρόβατα η κάλυψη εξόδων κτηνιάτρου

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Προγράµµατα που καλύπτουν από την αµοιβή του κτηνία-
τρου και τα εµβόλια, έως την αγορά έξυπνων κολάρων για 
τα ζώα, την εγκατάσταση κλιµατιστικών ΑΠΕ στο στάβλο 
αλλά και την αγορά... ποιµενικού, προβλέπει στα αµιγώς 
κτηνοτροφικά Μέτρα το νέο ΠΑΑ. Πρόκειται για ολοκαί-
νουργια προγράµµατα που δεν έχουν προκηρυχθεί στην 
τρέχουσα περίοδο, που αφορούν κυρίως για παραγωγούς 
που το «ψάχνουν» πιο ενεργά σε σχέση µε την κατάστα-
ση της σταβλική τους εγκατάστασης. Το πρώτο Μέτρο έχει 
τίτλο «Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβα-
τοτροφία» και αφορά αποκλειστικά τους κατ’ επάγγελµα 
κτηνοτρόφους, τους οποίους αποζηµιώνει στο 100% για 
κτηνιατρικά έσοδα που έχουν σχέση µε τον εµβολιασµό. 
Η επιδότηση ορίζεται περίπου στα 15 ευρώ το κεφάλι ζώ-
ου. Σχεδιάζεται µέσω αυτού του Μέτρου να καλυφθούν οι 

ανάγκες για περίπου 17.000 ζώα, µε προϋπολογισµό 11,8 
εκατ. ευρώ. Το δεύτερο Μέτρο «Καλή µεταχείριση (ευζωία) 
των παραγωγικών ζώων», µετατράπηκε σε πρόγραµµα επι-
δοτούµενων δαπανών στο 80% της επένδυσης. Οι δαπάνες 
µπορούν να αφορούν µεταξύ άλλων την εγκατάσταση συ-
στήµατος εξαερισµού (ανεµιστήρες, κεκλιµένα παράθυρα 
µε πλέγµα, κ.λπ), την εγκατάσταση συστήµατος παρακο-
λούθησης των ζώων στους χώρους σταυλισµού και την ε-
γκατάσταση συστήµατος ψύξης, θέρµανσης και αερισµού 
κατά προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ. 

Ακόµη ένα πρόγραµµα που αφορά την ευζωία στον στά-
βλο είναι οι «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγω-
γικών ζώων». Πρόκειται για µία παρέµβαση που αφορά 
επενδύσεις που στοχεύουν στην διαµόρφωση των κατάλ-
ληλων συνθηκών διαβίωσης και στη λήψη όλων εκείνων 
των µέτρων που θα πρέπει να λαµβάνονται από το σύνολο 
των παραγωγικών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων προ-
κειµένου να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται ό-

λες οι νόσοι των ζώων και οι ζωονόσοι που δύναται να εµ-
φανιστούν σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Η ενίσχυ-
ση παρέχεται στο 80% των δαπανών. 

Μέχρι και την αγορά...ποιµενικού 
Ακόµη ένα Μέτρο που µοιάζει να έχει ενδιαφέρον είναι 

οι «Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχεί-
ριση και προστασία µεγάλων θηλαστικών (Αρκούδα, Λύ-
κο, Τσακάλι και Ελάφι)». Πρόκειται για πρόγραµµα που 
επιδοτεί στο 100% δαπάνες για:

 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, 
η οποία περιλαµβάνει φωτοβολταϊκό σύστηµα (ηλιακό 
πάνελ), καλώδιο (σύρµα) φράκτη για περίφραξη (η περί-
φραξη µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 4 σειρές καλώδιο 
για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας)όργανο ελέγ-
χου, µπαταρία, ξύλινοι, πλαστικοί ή µεταλλικοί πάσσαλοι.

 Προµήθεια σκύλων φύλαξης κατά προτεραιότητα του 
ελληνικού ποιµενικού. 
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Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στην ενίσχυση 
της πρόληψης και την µείωση της χρήσης αντιβιοτικών 
στα αιγοπρόβατα. Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριµένες 
ενέργειες/ για την βελτίωση της υγείας των ζώων σε 
αιγοπροβατοτροφικές µονάδες. Οι δεσµεύσεις για την υγεία 
στοχεύουν στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την 
πρόληψη των ασθενειών µέσω του εµβολιασµού των ζώων 
και της χρήσης παρασιτοκτόνων. Ο κτηνοτρόφος οφείλει να 
εξοικειωθεί µε την πρακτική του εµβολιασµού ώστε αφ’ 
ενός να µειωθεί η χρήση αντιβιοτικών που αποτελεί τον 
πρωτεύοντα στόχο αφετέρου δε να µειώσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις που επιφέρουν οι ασθένειες των ζώων. 
Η επιλογή των εµβολίων γίνεται κατόπιν της υπόδειξης 
του κτηνίατρου της εκµετάλλευσης που έχει την ευθύνη 
κατάρτισης του σχεδίου δράσης για την ευζωία της 
εκµετάλλευσης. 

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης 
Επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν 
αιγοπρόβατα και οι οποίοι: 

 δηλώνουν τα ζώα τους στην ΕΑΕ, κατά το έτος που 
καθορίζεται στην πρόσκληση, 

 είναι κάτοχοι κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που 
λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε το νόµο 4056/2012, 
όπως αυτός ισχύει, 

 προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των 
απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθ. 
297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ, 

 τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΕ) 
2019/6 και της εθνικής νοµοθεσίας για την προµήθεια και 
χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων στις εκτροφές 
παραγωγικών ζώων.
Οι ∆ικαιούχοι θα ελέγχονται και θα λαµβάνουν τεχνική 
στήριξη για την υλοποίηση των δεσµεύσεών τους από 
ιδιώτη κτηνίατρο «τεχνικό σύµβουλο υγείας», όπως θα 
καθοριστεί στο εθνικό πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου.

Ποσό ενίσχυσης
Το µέσο κόστος των δεσµεύσεων για τους ετήσιους 
εµβολιασµούς και χρήση αντιπαρασιτικών εκτιµήθηκε ανά 
είδος και µέγεθος ζώου για τις κυριότερες ασθένειες που 
δύναται να αντιµετωπιστούν. Το ποσό ετήσιας αποζηµίωσης 
για τον εµβολιασµό των ζώων και την χρήση 
παρασιτοκτόνων εκτιµήθηκε σε 13,42 ευρώ/κεφαλή. 
Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο σύνολο των 
πρόσθετων δαπανών για την εφαρµογή των εµβολιασµών.
και της παρασιτοκτονίας καλύπτεται και το κόστος 
συναλλαγής έως αξίας 10% του συνόλου της ετήσιας 
ενίσχυσης που καταβλήθηκε για τον εµβολιασµό, για την 
κάλυψη των δαπανών παροχής τεχνικών συµβουλών για τη 
σωστή υλοποίηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων και 
τη σχετική σύνταξη της αίτησης ενίσχυσης.

Η δράση ενισχύει παραγωγικές επενδύσεις για την 
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ενσταβλισµένων 
ζώων σε κτηνοτροφικές µονάδες µε στόχο την µείωση των 
ασθενειών, την µείωση των τραυµατισµών και γενικότερα 
την υλοποίηση παρεµβάσεων που οδηγούν στην µείωση 
της χρήσης των αντιβιοτικών ως αποτέλεσµα της βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και τη µείωση του 
εγκλεισµού των ζώων. Η επιτήρηση της συµπεριφοράς 
των ζώων, η παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης 
(θερµοκρασία, υγρασία), η διασφάλιση του κατάλληλου 
φωτισµού καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, η εγκατάσταση 
σύγχρονων συστηµάτων καθαρισµού των εγκαταστάσεων, 
η µόνωση, η αναβάθµιση των συστηµάτων εξαερισµού 
και η κατάργηση των κλωβών αποτελούν παρεµβάσεις 
που επιτρέπουν την διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος που 
µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τόσο την εµφάνιση όσο 
και την µετάδοση των νόσων και των ζωονόσων. 
Τα γενικά µέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 
των εκτρεφόµενων ζώων, που µπορούν να ενισχυθούν 
µέσω της παρέµβασης µπορεί να περιλαµβάνουν: 

 Εγκατάσταση/επισκευή συστήµατος/εξοπλισµού για 
µείωση του χρόνου ατοµικού εγκλεισµού για χοιροµητέρες 
και µόσχους 

 Εγκατάσταση/Επισκευή συστήµατος/εξοπλισµού για 
τον έλεγχο των τιµών θερµοκρασίας και υγρασίας 
στους χώρους σταυλισµού και την δυνατότητα ειδοποίησης 
σε µη φυσιολογικές συνθήκες (πχ αισθητήρες µέτρησης 
θερµοκρασίας, υγρασίας, , αµµωνίας και διοξειδίου 
του άνθρακα, µέτρησης θερµοκρασίας-υγρασίας κ.λπ) 

 Εγκατάσταση/Επισκευή συστήµατος εξαερισµού 
(ανεµιστήρες, κεκλιµένα παράθυρα µε πλέγµα, κ.λπ). 

 Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των ζώων 
στους χώρους σταυλισµού, ώστε να είναι εφικτή η άµεση 
παρέµβαση σε περίπτωση τραυµατισµού, δυστοκίας, κ.λπ. 

 Εγκατάσταση συστήµατος ψύξης, θέρµανσης και αερισµού 
κατά προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ. 

 Αντικατάσταση/Επισκευή δαπέδων, λοιπού εξοπλισµού 
και εσωτερικής περίφραξης, µε υλικά που περιορίζουν 
τον τραυµατισµό των ζώων. 

 Εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας του ζωικού 
κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων από 
φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόµενα 
πχ πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού, καταιονιστήρες 
νερού κ.λπ.).

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης 
∆ικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφοι.

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης
Ο µέγιστος προϋπολογισµός για την ∆ράση 3 (δηµόσια 
δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 750.000 
ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 25.000 ευρώ. Η ενίσχυση 
ορίζεται στο 80% των δαπανών. 

Η παρέµβαση αφορά επενδύσεις που στοχεύουν 
στην διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης 
και στη λήψη όλων εκείνων των µέτρων που θα πρέπει 
να λαµβάνονται από το σύνολο των παραγωγικών 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων προκειµένου να 
προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται όλες οι νόσοι 
των ζώων και οι ζωονόσοι που δύναται να εµφανιστούν 
σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Τα γενικά µέτρα 
βιοασφάλειας, που µπορούν να ενισχυθούν µέσω 
της Παρέµβασης µπορεί να περιλαµβάνουν: 

 Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιµετρικού 
φράκτη της εκµετάλλευσης ή ηλεκτρικής περίφραξης 
υψηλής έντασης.

 ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη καθαρής ζώνης για την 
κίνηση ατόµων κατά την είσοδό τους στην εκµετάλλευση, 
εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων 
ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χεριών, 
εξοπλισµός καθαρισµού και λειτουργικής απολύµανσης 
υποδηµάτων κατά την είσοδο στους θαλάµους, κλπ. 

 ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων 
χώρων για την αποµόνωση των νεοεισερχόµενων και 
των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/
αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων. 

 Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήµατος 
ή σταθµού καθαρισµού και απολύµανσης των 
εισερχοµένων οχηµάτων στην εκµετάλλευση, 
συµπεριλαµβανοµένων της απολυµαντικής τάφρου, 
των φορητών µονάδων απολύµανσης, των πλυστικών 
υψηλής πίεσης και του συστήµατος καταιονισµού για 
την ολόπλευρη απολύµανση των οχηµάτων. 

 Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων, κατά 
προτεραιότητα µε φυσικά υλικά. Κλείσιµο των οπών 
(τοιχοποιίας και στεγάστρων) ή/και τοποθέτηση 
πλεγµάτων στα παράθυρα. 

Τοποθέτηση εξοπλισµού φωτισµού σε όλες τις θέσεις 
της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης (πχ. στη ράµπα, στο 
φράκτη κλπ.) 

 Τοποθέτηση/ Ενίσχυση διχτυών για την κάλυψη 
εξωτερικών χώρων εκµεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής 
ωοπαραγωγών ορνίθων και ορνιθίων κρεοπαραγωγής.

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης 
Κάτοχοι κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα) συστηµατικής εκτροφής 
(αιγοπροβατοτροφίας, βοoτροφίας, χοιροτροφίας, 
πουλερικών). 

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό στήριξης των επενδυτικών σχεδίων 
ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιµων 
επενδυτικών δαπανών. Ο µέγιστος προϋπολογισµός 
(δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 
500.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 30.000 ευρώ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3
BΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2
ΕΥΖΩΙΑ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�11.786.765

ΕΥΡΩ

17.680.147 

ΕΥΡΩ

5.893.382  

ΕΥΡΩ
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Λήγουν οι αιτήσεις της 1ης πρόσκλησης

Για τέλη Φεβρουαρίου 
η νέα προκήρυξη του 
Αναπτυξιακού Αγροτών

 Στα βράχια η πρώτη πρόσκληση που έδιωξε από τα μελετητικά 
γραφεία αγρότες και κτηνοτρόφους φυσικά πρόσωπα με τα 
παράλογα όρια στις επιλέξιμες δαπάνες τρακτέρ και στάβλων  

 Αναγκαίες οι ριζικές αλλαγές καθώς οι κατ’ επάγγελμα αγρότες 
δεν θα χωρέσουν στα Σχέδια Βελτίωσης όπως διαμορφώνονται 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε διάστηµα εντός 2 µηνών από τη 
νέα χρονιά προγραµµατίζεται η προ-
κήρυξη νέου καθεστώτος στον Ανα-
πτυξιακό Νόµο για τον πρωτογενή 
τοµέα σύµφωνα µε το υπουργείο Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, και πλέον 
καλούνται οι αρµόδιοι να διευθετή-
σουν το ζήτηµα του αποκλεισµού της 
πλειοψηφίας των αγροτών από την 
1η πρόσκληση (έως 30 ∆εκεµβρίου 
αιτήσεις) τροποποιώντας τη σχετική 
διάταξη που βάζει όριο στο 30% των 
επιλέξιµων δαπανών για τρακτέρ και 
παρελκόµενα.

Άλλωστε, ο περιορισµός του 30% 
επί του προϋπολογισµού του φα-
κέλου αγροτών για τις δαπάνες σε 
τρακτέρ και παρελκόµενα, αλλά και 
το αντίστοιχο πλαφόν 45% για κα-
τασκευή σταβλικών εγκαταστάσε-
ων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 
Νόµου, έρχονταν σε πλήρη αντίθε-
ση µε τις ανάγκες της παραγωγής 
όπως τεκµηριώνονται καθηµερινά 
στο πεδίο. Όπως αναφέρουν οι έ-
χοντες γνώση των πραγµάτων, οι 
συγκεκριµένες διατάξεις ουσιαστι-
κά έδιωξαν από τα µελετητικά γρα-
φεία σχεδόν στο σύνολό τους τους 
αγρότες που επιδίωκαν να επενδύ-
σουν µέσω του Νόµου, και ουσια-
στικά µετέτρεψαν το καθεστώς σε έ-
να πρόγραµµα αποκλειστικά µετα-
ποιητικών επιχειρήσεων. Αυτό θα 
φανεί καλύτερα και στο τέλος της 
διορίας αιτήσεων που είναι η 30ή 
∆εκεµβρίου.

Παράλληλα, είναι ανάγκη να υπάρ-
ξει επανεξέταση της παράβλεψης αυ-
ξηµένου ποσοστού ενίσχυσης κατά 
20% για τους νέους γεωργούς, και, 
την ίδια ώρα, δεν υπάρχει καµία πρό-
βλεψη για την επίλυση άλλων παγί-
ων προβληµάτων που αντιµετωπίζο-

Στην ανακοίνωση πως τα Σχέδια Βελ-
τίωσης της µεταβατικής περιόδου θα 
προκηρυχθούν από το νέο έτος αλ-
λά χωρίς καµία πρόθεση να δεσµευ-
θούν για συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές 
µέσω της προϊστάµενης της Μονά-
δας Προγραµµατισµού ΕΥ∆ ΠΑΑ Κα-
τερίνας Αθανασοπούλου, κατά την 
12η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ που διεξήχθη στη Ρόδο την Τε-
τάρτη 14 ∆εκεµβρίου. 

Παράλληλα, ούτε κουβέντα, δεν 
ειπώθηκε τόσο για το περιεχόµενο 
της προκήρυξης όσο και για την πρό-
θεση προδηµοσίευσης. «Πρέπει να 
πάµε σε µία συστηµατική οργάνω-
ση ορίζοντας όλα τα χρονοδιαγράµ-
µατα της προγραµµατικής περιόδου. 
Βασικό σηµείο είναι να υπάρχει η ε-
νεργή ενηµέρωση των αγροτών και 
η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες, ώστε να ξέρουν πό-
τε ανοίγει ο κύκλος ενός προγράµ-
µατος και µίας πρόσκλησης, και να 
περιµένουν τον επόµενο κύκλο ώ-
στε να µπορούν να είναι προετοιµα-
σµένοι κατάλληλα», ανέφερε ο υ-

φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Στύλιος κατά την τοποθέ-
τησή του, κάτι που προφανώς προς 
το παρόν µένει «κενό γράµµα» κα-
θώς συστηµατικά το ΥΠΑΑΤ πέφτει 
έξω στις προβλέψεις του.

Υπενθυµίζεται ότι στις 10 Οκτω-
βρίου, δελτίο τύπου του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λό-
γο για προκήρυξη των Σχεδίων τον 
∆εκέµβριο του 2022. Το ίδιο ισχύει 
και για το Μέτρο 3.1 (έχει προδηµο-
σιευθεί) για την κάλυψη εξόδων πι-

Με το νέο χρόνο τα Σχέδια

νται στην πρωτογενή παραγωγή και ι-
δίως στη φυτική παραγωγή, όπως ο τό-
πος υλοποίησης (πολυτεµαχισµός των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων), η επι-
λεξιµότητα της φύτευσης δενδρωδών 
καλλιεργειών, η µακροχρόνια µίσθω-
ση των αγροτεµαχίων κλπ.

Σχέδια Βελτίωσης για πολύ λίγους
Αναφορικά µε τα επερχόµενα Σχέδια 

Βελτίωσης στα οποία ουσιαστικά παρα-
πέµπεται το σύνολο των ατοµικών αγρο-
τικών επιχειρήσεων για τις επενδύσεις 
τους εφόσον δεν µπορούν να αξιοποι-
ήσουν ως έχει προς το παρόν τον Ανα-
πτυξιακό, θα πρέπει ειδικά όσοι δεν εί-
ναι Νέοι Αγρότες να είναι προετοιµα-
σµένοι για πολύ σκληρό ανταγωνισµό:

Πρώτον γιατί έχει µία 5ετία να βγει 
ένα σοβαρό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

∆εύτερον, γιατί το µπάτζετ των 230 
εκατ. ευρώ δεν πρόκειται να ικανοποιή-
σει πάνω από 4.000 δικαιούχους.

Τρίτον, γιατί η πρόσκληση αυτή 
έρχεται µετά από ένα πρόγραµµα Νέ-
ων Αγροτών των 14.000 δικαιούχων.

Τέταρτον, γιατί δεν γνωρίζει κα-
νένας µε ασφάλεια πότε θα προκηρυ-
χθούν ξανά Σχέδια Βελτίωσης στη νέα 
προγραµµατική περίοδο.

Πέµπτον, γιατί όπως φαίνεται θα εί-
ναι τα τελευταία Σχέδια Βελτίωσης που 
η ενίσχυση για τρακτέρ θα µπορεί να 
ξεπεράσει το 60%.

Νέα προγραµµατική
∆εν γνωρίζει κανένας ακόµα 

µε ασφάλεια πότε θα προκηρυ-
χθεί ξανά το πρόγραµµα των 
Σχεδίων Βελτίωσης στη νέα 

προγραµµατική περίοδο

Στα επερχόµενα 
Σχέδια Βελτίωσης, 
ειδικά όσοι δεν 
είναι Νέοι Αγρότες 
θα πρέπει να 
προετοιµαστούν 
για πολύ σκληρό 
ανταγωνισµό.
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Επίλυση
∆εν υπάρχει καµία πρόβλεψη 
για την επίλυση ορισµένων 
παγίων προβληµάτων ιδίως 
στη φυτική παραγωγή, 
όπως ο πολυτεµαχισµός των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
η επιλεξιµότητα της φύτευσης 
δενδρωδών καλλιεργειών, 
η µακροχρόνια µίσθωση κλπ..

Αύξηση
Είναι ανάγκη να υπάρξει 
επανεξέταση της παράβλεψης 
αυξηµένου ποσοστού ενίσχυσης 
κατά 20% για τους νέους 
γεωργούς στο καθεστώς του 
νέου Αναπτυξιακού νόµου.

4.000
Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
το µπάτζετ των 230 εκατ. ευρώ 
δεν πρόκειται να ικανοποιήσει 
πάνω από 4.000 δικαιούχους.



Βελτίωσης

Ως 1η Φεβρουαρίου
οι αιτήσεις για την
Έξυπνη Μεταποίηση
Ξεκίνησε η επιβολή αιτήσεων για 
το πρόγραµµα Έξυπνης Μεταποί-
ησης, µία διαδικασία που θα µεί-
νει ανοιχτή έως την 1η Φεβρουα-
ρίου του 2023. 

Το πρόγραµµα επιδοτήσεων έ-
ως 75% επί των δαπανών του Τα-
µείου Ανάκαµψης αφορά επενδυ-
τικά σχέδια µε προϋπολογισµό α-
πό 250.000 ευρώ έως 6.000.000 
ευρώ, τα οποία µπορεί να περι-
λαµβάνουν δαπάνες για: 

 Μηχανολογικό εξοπλισµό, 
κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές 
εγκαταστάσεις κτιριακών για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών ό-
πως π.χ. οι υποδοµές δικτύου υ-
ψηλής ταχύτητας 5G.

 Εξοπλισµό εργαστηρίων και 
ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλι-
σµό λογισµικού, άδειες λογισµι-
κού, υπηρεσίες ασφάλειας IT, υ-
πηρεσίες σχεδιασµού προϊόντων, 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, διπλω-
µάτων ευρεσιτεχνίας.

 Κόστη πιστοποίησης, τεχνι-
κές συµβουλευτικές υπηρεσίες 
για την υλοποίηση νέων υποδο-
µών πληροφορικής και λογισµι-

κών για τον ψηφιακό µετασχηµα-
τισµό της επιχείρησης ή για τη δι-
ενέργεια ανάλυσης σκοπιµότητας 
για την ανάπτυξη νέων έξυπνων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

 Συµβουλευτικές υπηρεσίες 
για την παρακολούθηση του ε-
πενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση 
προσωπικού και εργατικού δυνα-
µικού στις νέες τεχνολογίες του 
Industry 4.0.

Αναβάθµιση κατασκευαστικού 
εξοπλισµού µε χρήση έξυπνων 
τεχνολογιών

Στόχος είναι η στήριξη πολύ µι-
κρών, µικρών και µεσαίων επιχει-
ρήσεων του ελληνικού βιοµηχα-
νικού οικοσυστήµατος για την ε-
νίσχυση της τεχνολογικής τους υ-
ποδοµής και την αναβάθµιση του 
κατασκευαστικού τους εξοπλισµού 
µε χρήση έξυπνων τεχνολογιών 
αιχµής µε χαµηλές περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει 
να στοχεύουν στη βελτίωση της αν-
θεκτικότητας της επιχείρησης µέσω 
της αναβάθµισης των συστηµάτων 
ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου 
της παραγωγής, στην προµήθεια 
προηγµένου και ψηφιακά ελεγχό-
µενου βιοµηχανικού εξοπλισµού, 
στην ψηφιοποίηση των συστηµά-
των διασύνδεσης σε όλη την αλυ-
σίδα εφοδιασµού και στην παρα-
γωγή συστηµάτων και τεχνολογί-
ας που υποστηρίζουν τον ψηφια-
κό µετασχηµατισµό.

Παράταση σε αίτηµα
πληρωµής Σχεδίων 
και στην Κρήτη 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
ο νησιωτικός χαρακτήρας 
των Περιφερειών δηµιουργεί 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των επενδύσεων, χορηγείται 
παράταση για την υποβολή 
αιτηµάτων πληρωµής Σχεδίων 
Βελτίωσης, µε τα οποία 
επιτυγχάνεται υλοποίηση του 20% 
της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης 
του επενδυτικού σχεδίου, έως 
τις 30 ∆εκεµβρίου 2022 για 
τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου 
Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων. Τα παραπάνω σηµειώνει σε 
σχετική ενηµέρωση ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ 
ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας. Για όλες 
τις υπόλοιπες περιφέρειες προς 
το παρόν δεν υπάρχει κάποια 
παράταση µε τη σχετική προθεσµία 
αιτήσεων πληρωµής να έχει λήξει 
από τις 30 Νοεµβρίου. Ωστόσο 
έχουν υπάρξει πιέσεις για να δοθεί 
επιπλέον χρόνος για την υλοποίηση 
των έργων. Όσο δεν ξεκινούν 
οι απεντάξεις, µένει «ζωντανό» 
το παραπάνω σενάριο. 

στοποίησης Agro 2 των βαµβακοπα-
ραγωγών αλλά και το «στοιχειωµέ-
νο» από το «Μπαλτατζής 2007-2013» 
πρόγραµµα Αγροτικών Συµβούλων 
το οποίο πρακτικά για τον αγρότη εί-
ναι σαν να µην έχει προκηρυχθεί.  

Κατά τα άλλα, οι διαχειριστικές 
µέσω του προϊστάµενου της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ, Νίκου Μανέτα έβαλαν µπρο-
στά την «επισιτιστική κρίση» για την 
µη πρόσκληση της Πρώτης ∆άσω-
σης και την µετακίνησή της στη νέα 
προγραµµατική περίοδο. 

Έξυπνη τεχνολογία
Στόχος είναι η στήριξη 

πολύ µικρών, µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων για 
την ενίσχυση της τεχνολο-

γικής τους υποδοµής 
µε έξυπνες τεχνολογίες
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Γενετικοί Πόροι
Η ηµεροµηνία έναρξης 
αιτήσεων ενίσχυσης 
ξεκινά στις 20η ∆εκεµβρίου 
2022, ώρα 12:00 µ.µ. 
και η ηµεροµηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε για 20η 
Ιανουαρίου 2023, ώρα 
12:00 µ.µ. στο υποέργο 5 
«Γενετική βελτίωση ζώων».

Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών
Στις 30 ∆εκεµβρίου λήγει 
η διορία αιτήσεων για το 
πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών. Η ∆ηµόσια 
ενίσχυση ανέρχεται σε 
166.720.000 ευρώ και 
χρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας για 
την περίοδο 2022-2025.

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Οι αιτήσεις για τον 
πρωτογενή τοµέα 
γίνονται δεκτές έως τις 30 
∆εκεµβρίου στα πλαίσια 
του Αναπτυξιακού Νόµου 
και του καθεστώτος που 
αφορά τις επενδύσεις στον 
τοµέα της Αγροδιατροφής. 

250.000 ΕΩΣ

6.000.000
23/01/2023

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΩΣ 75%

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το µοντέλο 728 Vario της Fendt, την τελευταία 
«ψηφίδα», µε την οποία ολοκληρώνεται η «µε-
γάλη εικόνα» µιας απολύτως επιτυχηµένης σει-
ράς γεωργικών ελκυστήρων, της Gen-7, είχαν 
την ευκαιρία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να 
δουν από κοντά και να ενηµερωθούν για τις 
πολλαπλές δυνατότητές του, αγρότες του Θεσ-
σαλικού κάµπου. Τα αποκαλυπτήρια του νέου 
«γίγαντα» της Fendt, µε τον κινητήρα των σχε-

δόν 300 ίππων, έγιναν την Τρίτη 13 ∆εκεµβρί-
ου στη Λάρισα, στο 2ο χιλιόµετρο της εθνικής 
οδού Λάρισας – Τρικάλων, όπου βρίσκονται οι 
νέες εγκαταστάσεις του οµίλου Κουιµτζή, επίση-
µου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εται-
ρείας στην ελληνική και στην κυπριακή αγορά.

Παρουσία πλήθους κόσµου, Γερµανοί και 
Έλληνες τεχνικοί, ανέλυσαν τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά της σειράς Gen-7, επικεντρώνοντας 
στο 728 Vario που είχε και την τιµητική του. 
«Πρόκειται για ένα value for money µηχάνη-
µα, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

Στην αυλή του Ομίλου 
Κουιμτζή για πρώτη 
φορά τα Fendt Gen 7 
Στη Λάρισα τα αποκαλυπτήρια για τα νέα τρακτέρ που 
ξεκινάνε από τους 200 και φτάνουν τους 300 ίππους

Επάνω: «Φτιάξαµε 
στη Λάρισα µια 
ποιοτική φωλιά για τον 
Έλληνα επαγγελµατία 
παραγωγό», ανέφερε 
για το καινούργιο 
υποκατάστηµα 
ο Θανάσης Κουιµτζής.

Αριστερά: Παρουσία 
του Edward Snieder, 
Business Manager 
της Fendt έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια της 
νέας σειράς τρακτέρ.

Στο υποκατάστηµα της Λάρισας ξεκινά άµεσα το συνεργείο και οι πωλήσεις 
και στις αρχές του έτους θα είναι έτοιµο και το τµήµα ανταλλακτικών.
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SEACTIV AVANCE
Η ασφαλής λύση για 
το «ξύπνημα» των 
καλλιεργειών από την 
Timac Agro | ΛΥΔΑ
Οι ανάγκες του σύγχρονου καλλιεργητή για αυξηµένες α-
ποδόσεις και ποιοτικότερη παραγωγή, επιτάσσει τη συνε-
χή αναζήτηση πρωτοποριακών και εξειδικευµένων προϊ-
όντων θρέψης που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 
γεωργίας του Αύριο.

Για το λόγο αυτό, η Timac Agro | ΛΥ∆Α ενσωµατώνει στη 
ευρεία γκάµα βιοδιεγερτών της το SEACTIV AVANCE, ένα βι-
οδιεγέρτη κατάλληλο για όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες 
που υπόκεινται στη φυσική διαδικασία του ληθάργου, στο-
χεύοντας την όσο το δυνατόν πιο οµαλή έξοδο από αυτόν.

Ο αποκλειστικός συνδυασµός των 2 κορυφαίων τεχνολο-
γιών BBC και SEACTIV® παρέχει στην καλλιέργεια την απα-
ραίτητη ενέργεια για την πραγµατοποίηση των ενζυµικών 
αντιδράσεων που είναι απαραίτητες για την έξοδο του δέν-
δρου από τον λήθαργο και την έναρξη της βλαστικής ανάπτυ-
ξης. Η πατενταρισµένη τεχνολογία SEACTIV® αλληλεπιδρά 
ισχυρά µε τη νέα τεχνολογία BBC (Bud Breaking Complex) 
προάγοντας τη διασυστηµατική δράση του προϊόντος λόγω 
της περιεκτικότητάς του σε αµινοξέα, επιτυγχάνοντας οµα-
λή έξοδο από τον λήθαργο και οµοιόµορφη βλαστική ανά-
πτυξη. Ακόµα, η απορρόφηση και η αφοµοίωση των θρε-
πτικών συστατικών στο εσωτερικό του φυτού ενισχύεται α-
πό τον συνδυασµό των 2 τεχνολογιών µε ταυτόχρονη αύξη-
ση του µεταβολισµού του. Η παρουσία γλυκίνης µπεταΐνης 
στο σύµπλοκο SEACTIV θωρακίζει την καλλιέργεια από τις 
αβιοτικές καταπονήσεις, ενώ ο διασυστηµατικός µεταφορέ-
ας IPA που περιέχει επιτυγχάνει διέγερση του φωτοσυνθετι-
κού ρυθµού και εποµένως µεγαλύτερη παραγωγή βιοµάζας.

Το SEACTIV AVANCE απέδειξε την αποτελεσµατικότη-
τά του σε διάφορα είδη καλλιεργειών σε όλη την Ελλά-
δα, µεταξύ αυτών το επιτραπέζιο σταφύλι και το βερίκο-
κο. Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του προϊόντος επε-
τεύχθη επανέναρξη της καλλιέργειας µε συγχρονισµένη 
έκπτυξη οφθαλµών (ανθοφόρων και βλαστοφόρων), και 
κατά συνέπεια οµοιόµορφη ανάπτυξη των καρπών. Πα-
ράλληλα, συνέβαλε στη µέγιστη έκφραση του γενετικού 

δυναµικού της καλλιέργειας συνεισφέ-
ροντας στις αυξηµένες αποδόσεις και σε 
µια ανώτερη ποιοτικά παραγωγή.

ΤΜΗΜΑ MARKETING 
ΤΙΜΑC AGRO | ΛΥ∆Α

κι έχει πολλές διαφορές σε σχέση µε τον προ-
κάτοχό του», ανέφερε στην Agrenda  ο Άγγε-
λος Τούσκας, τεχνικός διευθυντής του οµίλου 
Κουιµτζή. Φέρει κινητήρα AGCO power ή SISU 
όπως είναι γνωστός στο ευρύ κοινό. «Είναι έ-
νας εξαιρετικός κινητήρας, από τους κορυφαί-
ους», σηµείωσε ο κ. Τούσκας και συµπλήρωσε 
πως η νέα σειρά ξεκινά από το µοντέλο 720 και 
φτάνει στο 728, µε ισχύ από περίπου 200 - 203 
ίππους µέχρι και 285-300 ίππους, αντίστοιχα.

Σε επίπεδο νέας τεχνολογίας η νέα σειρά εν-
σωµατώνει το Vario Drive, το οποίο µέχρι στιγ-
µής υπήρχε µόνο στα 900άρια και τα 1000ά-
ρια τρακτέρ της Fendt. Αυτό δίνει τη δυνατότη-
τα στο τρακτέρ η κίνηση στον µπροστά, όσο και 
στον πίσω άξονα, να µεταδίδεται ξεχωριστά α-
πό διαφορετικές αντλίες στο σασµάν Vario. Στο 
µοντέλο υπάρχει και επιλογή για µπροστινό 

φορτωτή, ενώ η καµπίνα είναι κατασκευασµέ-
νη µε τη φιλοσοφία και την τεχνολογία Fendt 
One και περιλαµβάνει τα γνωστά συστήµατα 
δορυφορικής πλοήγησης. Όσο για την οικο-
νοµία; Σύµφωνα µε δεδοµένα που παρουσι-
άστηκαν, ο κινητήρας «SISU» µε το σύστηµα 
tractor management system, το Fendt ID (σ. 
σ. λειτουργία χαµηλών στροφών) και το συν-
δυασµό µε το σασµάν vario κάνει τη βέλτιστη 
διαχείριση στροφών και καυσίµου. 

«Φτιάξαµε εδώ στη Λάρισα µια ποιοτική φω-
λιά για τον Έλληνα επαγγελµατία παραγωγό, 
προκειµένου να µπορεί να εξυπηρετείται σωστά 
κι αποτελεσµατικά, γιατί δεν γινόταν να λείπει 
η Fendt από τον κάµπο που χτυπά η καρδιά του 
αγροτικού τοµέα», ανέφερε για το νέο υποκατά-
στηµα ο επικεφαλής του οµίλου Κουιµτζή, Θα-
νάσης Κουιµτζής. «Θεωρούµε ότι η σειρά Gen 
-7 είναι εξαιρετική για την ελληνική αγορά, δι-
ότι περιλαµβάνει µοντέλα µε ιπποδύναµη από 
200 έως και 300 άλογα για τα οποία υπάρχει 
ζήτηση και νοµίζουµε πως θα έχει επιτυχία και 
θα χρησιµοποιηθεί και θα αγαπηθεί από τους 
Έλληνες αγρότες», σχολίασε ο Edward Snieder, 
Business Manager της Fendt για την κεντρική 
Ευρώπη ο οποίος βρέθηκε στη Λάρισα για την 
πρώτη παρουσίαση του 728 Vario.

Θανάσης Κουιµτζής
«Είναι µία σειρά που είναι ήδη προε-

τοιµασµένη για τη γεωργία του αύριο 
που θα είναι ψηφιακή, επιχειρηµατική 
και πολλή ανταγωνιστική», ανέφερε 

ο Θανάσης Κουιµτζής
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Δράση και 
αντίδραση 

 ∆ιαχρονικό: Όταν πιέζω κάτι 
µε δύναµη, µε πιέζει και εκείνο µε 
την ίδια δύναµη.

 Ωραία ιδέα: Με εντυπωσιακό 
ρυθµό εξελίχθηκε ο πρώτος χρόνος 
υλοποίησης της εκστρατείας «Heroes 
of Europe: Volcanic Agriculture», 
που στοχεύει στην προώθηση των 
οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη, Soave, 
Lessini Durello καθώς και του τυριού 
ΠΟΠ Monte Veronese στις αγορές 
της Ελλάδας, Γερµανίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Ολλανδίας και Σουηδίας. 
Με προϋπολογισµό 3 εκατ. ευρώ, 
το πρόγραµµα έχει στόχο την 
προώθηση των προϊόντων ΠΟΠ και 
τη διάδοση µεγαλύτερης γνώσης και 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων που έχουν τις ρίζες τους 

σε ηφαιστειακά 
εδάφη. atlantea.
news, 
30/11/2022. 

 Σχέδια: Στα 
12.000 ευρώ 
Τυπικής 
Απόδοσης 

δηλωµένων καλλιεργειών στο ΟΣ∆Ε 
του 2022, «κλείδωσε» όπως όλα 
δείχνουν η προϋπόθεση ένταξης 
στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα 
µε εισήγηση του προϊστάµενου της 
Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ ΠΑΑ, Θ. 
Τσιατούρα. Ο πίνακας µοριοδότησης 
θα είναι έτσι διαµορφωµένος που 
απόλυτη προτεραιότητα αναµένεται 
να εξασφαλίσουν Νέοι Αγρότες και 
οι αιγοπροβατοτρόφοι που ζητάνε 
εκσυγχρονισµό στάβλων και 
αµελκτηρίων. Γιώργος Κοντονής, 
Agronews.gr, 8/12/2022.

 Σχηµατισµός V: Τα πουλιά 
πετούν σε σχηµατισµό «V» για 
εξοικονόµηση ενέργειας. Ο αέρας 
που περνά από τα φτερά των 
πουλιών δηµιουργεί µια µικρή 
αεροδυναµική ανυψωτική δύναµη 
πίσω από το καθένα, διευκολύνοντας 
τις πτητικές επιδόσεις. Γι’ αυτό κάθε 
πουλί πετά ελαφρώς ψηλότερα από 
αυτό που προηγείται. Επιστήµονες 
µέτρησαν τους καρδιακούς παλµούς 
πελεκάνων που πετούν πίσω από 
πλοίο και κατέδειξαν πως τα πουλιά 
σε σχηµατισµό V καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια. ΝΕΑ 
Αιτωλοακαρνανίας, 13/12/2022
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Αντίθετα στο ρεύµα της εποχής κινεί-
ται η υφιστάµενη νοµοθεσία σε ό,τι α-
φορά την πιστοποίηση της ζώνης ΠΟΠ 
Αµυνταίου για τους αφρώδεις οίνους. 
Στην τρέχουσα χρονική συγκυρία όπου 
η διεθνής ζήτηση επιτάσσει την κυκλο-
φορία όλο και περισσότερων ετικετών 
κρασιών µε φυσαλίδες, η ελληνική νο-
µοθεσία παραµένει δοµηµένη βάσει 
των δεδοµένων του χθες, καθώς ορί-
ζει ότι ένα αφρώδες κρασί δεν µπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ Αµυνταίου, 
εάν δεν είναι «Sec», δηλαδή ηµίξηρο. 
Tην ίδια στιγµή όµως η διεθνής αλλά 
και η εγχώρια αγορά το τελευταίο διά-
στηµα προσανατολίζονται στην παρα-
γωγή αφρωδών οίνων µε ελάχιστες πα-
ρεµβάσεις και µε ελάχιστα ή και µηδε-
νικά σάκχαρα κατά τη διαδικασία της 
ζύµωσης, γεγονός που κατατάσσει τα 
συγκεκριµένα κρασιά στην κατηγορία 
των «Brut» ή «Extra Brut».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
πρόεδρος της Ένωσης Οινοποιών Βο-
ρείου Ελλάδος, Στέλιος Μπουτάρης, 
«τώρα δεν µπορούµε να χτίσουµε τη 
ζώνη του Αµυνταίου γιατί όταν χρησι-

µοποιούµε κρασιά Brut, δεν επιτρέπε-
ται από τη νοµοθεσία να τα χαρακτηρί-
σουµε ως ΠΟΠ Αµύνταιο ή να αναγρά-
ψουµε την ποικιλία ή ακόµα και τη χρο-
νιά πάνω στη φιάλη. Αυτό συµβαίνει 
διότι η νοµοθεσία ορίζει ότι τα κρασιά 
πρέπει να είναι Sec. Πρόκειται για µία 
πεπαλαιωµένη νοµοθεσία, που εναρ-
µονίζεται µία χρονική περίοδο κατά την 
οποία οι καταναλωτές προτιµούσαν τα 
αφρώδη κρασιά να έχουν γλυκύτητα». 

«Πλέον η αγορά έχει στραφεί προς 
τα ξηρά κρασιά», συµπληρώνει ο κύρι-
ος Μπουτάρης. Αυτή τη στιγµή οι οινο-
ποιοί της ζώνης του Αµυνταίου έχουν 
κινηθεί µε υπόµνηµά τους προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώ-
ντας την τροποποίηση της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας. «Πρόκειται για µία διαδι-

κασία που δεν γνωρίζουµε πότε θα ο-
λοκληρωθεί, καθότι εξαρτάται απόλυ-
τα από τους χειρισµούς των ανθρώπων 
του υπουργείου. Για παράδειγµα το κτή-
µα Κυρ-Γιάννη δηµιούργησε δύο νέα 
αφρώδη κρασιά, όπως και αρκετοί συ-
νάδελφοί µου διαθέτουν κρασιά Brut, 
τα οποία δεν µπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως ΠΟΠ Αµύνταιο». 

Προϋπόθεση για να προχωρήσει και 
νοµοθετικά το συγκεκριµένο ζήτηµα, 
είναι να συγκληθεί και να αποφασί-
σει σχετικά η ΚΕΠΟ, ήτοι η αρµόδια ε-
πιτροπή που ασχολείται µε το νοµοθε-
τικό πλαίσιο των οίνων στην Ελλάδα. 
Η περίπτωση του ΠΟΠ Αµυνταίου δεν 
αποτελεί τη µοναδική που χρήζει δι-
ευθέτησης, όπως επισηµαίνει ο πρόε-
δρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος. 

Η πεπαλαιωμένη νομοθεσία
ανάχωμα στην αναγνώριση
ΠΟΠ για τα αφρώδη ξηρά 
κρασιά Ένα αφρώδες κρασί δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ Αμυνταίου 
εάν δεν είναι «Sec», δηλαδή ημίξηρο

Η αµπελουργική ζώνη ΠΟΠ του 
Αµυνταίου θεσµοθετήθηκε το 1972.

Νοµοθετικά χρήζει διευθέτησης και η µαυροδάφνη, 
καθώς δεν επιτρέπεται η αναγνώριση της ξηρής ως ΠΟΠ

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα που χρήζει διευθέτησης είναι 
αυτό της µαυροδάφνης για την οποία η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την 
αναγνώριση της ξηρής µαυροδάφνης ως ΠΟΠ. Μάλιστα, υπήρχαν και 
ενστάσεις από την ΚΕΠΟ, µέλη της οποίας αντιτάχθηκαν στην αλλαγή 
νοµοθεσίας, λέγοντας ότι εάν αναγνώριζαν ως ΠΟΠ προϊόν την ξηρή 
µαυροδάφνη, θα διατάρασσαν ένα διεθνώς αναγνωρισµένο ΠΟΠ προϊόν 
µε ιστορία τουλάχιστον 200 ετών, τη γλυκιά µαυροδάφνη. Σηµειώνεται 
ότι αυτή τη στιγµή η αµπελουργική ζώνη ΠΟΠ Αµύνταιο βρίσκεται 
στο βορειότερο και µεγαλύτερο µέσο υψόµετρο από τις 4 ζώνες οίνων 
ΠΟΠ, στις οποίες υπάγεται το ξινόµαυρο. Η αµπελουργική ζώνη ΠΟΠ 
του Αµυνταίου θεσµοθετήθηκε το 1972. Νοµοθετικά ως ΠΟΠ Αµύνταιο 
αναγνωρίζονται ο ροζέ ξηρός, ο ροζέ ηµίξηρος, ο ροζέ ηµίγλυκος ο ροζέ 
ηµίξηρος, ο ερυθρός ξηρός, ο ερυθρός ηµίξηρος και ο ερυθρός ηµίγλυκος.

ΠΟΠ
ΠΟΠ Αµύνταιο 
ο ροζέ ξηρός, 

ηµίξηρος, 
ηµίγλυκος 

και ο ερυθρός 
ξηρός, ηµίξη-

ρος, ηµίγλυκος

ΚΕΠΟ
Θέµα 

συµφωνίας 
των µελών 
της ΚΕΠΟ, 

η αντίστοιχη 
περίπτωση της 
µαυροδάφνης

Αµύνταιο
Οι οινοποιοί 

του Αµυνταίου 
ζητούν την 

τροποποίηση 
της υφιστάµε-
νης νοµοθε-

σίας

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Όλο και περισσότεροι πειραµατισµοί έρ-
χονται στο προσκήνιο της οινικής αγο-
ράς στα αφρώδη κρασιά εσχάτως, αντι-
κατοπτρίζοντας τη διεθνή τάση και ζή-
τηση που παρουσιάζει η συγκεκριµένη 
κατηγορία. Τέτοιες περιπτώσεις αποτε-
λούν ορισµένες από τις προσπάθειες 
που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Αφρός και Νέκταρ», όπου εµ-
φανίστηκαν στα τραπέζια των εκάστο-
τε κτηµάτων, περισσότερες από 120 ετι-
κέτες κυρίως ελληνικές, ενώ παρουσιά-
στηκαν και ορισµένες ξένες από εµπο-
ρικές εταιρείες του χώρου. Στον ελληνι-
κό αµπελώνα ξεχωρίζουν κινήσεις όπως 
αυτή της Cavino, η οποία όπως αναφέ-
ρει ο οινολόγος της Στέλιος Τσίρης, ε-
τοιµάζει να φέρει στην αγορά ένα νέο 
αφρώδες κρασί, που προς το παρόν δεν 
έχει δική του ετικέτα αλλά τιτλοφορείται 
ως «Mystic Sparkling Wine» και ουσια-
στικά πρόκειται για ένα προϊόν µε οίνο 
βάσης από διαφορετικές εσοδείες, στα 
πρότυπα της σαµπάνιας. Η δεύτερη ζύ-
µωση σ’ αυτή την περίπτωση πραγµα-
τοποιείται σε κλειστή δεξαµενή – εν α-
ντιθέσει µε τη σαµπάνια όπου η δεύτε-
ρη ζύµωση γίνεται στο µπουκάλι – και 
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πραγ-
µατοποιείται το τελικό φιλτράρισµα και 
κατ’ επέκταση η εµφιάλωση. Στόχος της 
Cavino είναι να προσφέρει πολυπλοκό-
τητα στον χαρακτήρα του αφρώδους οί-
νου, το οποίο καταγράφεται στην κατη-
γορία «Brut», δηλαδή ξηρό. 

Παράδειγµα πειραµατισµών αποτε-
λεί και η µικρή οικογενειακή επιχείρη-
ση της Αττικής, Οινοποιία Νικολού, µε 
έδρα το Κορωπί. Έχοντας ήδη στο χαρ-
τοφυλάκιό της το εδραιωµένο Botanic, 
ένα αφρώδες κρασί από Σαββατιανό κά-
νει και µερικές κινήσεις που οξύνουν τα 
παραγωγικά αντανακλαστικά της και ε-
µπλουτίζουν τη γκάµα της. Το Botanic έ-
χει ως οίνο βάσης τη ρετσίνα, όπως λέει 
ο οινολόγος και γεωπόνος της Οινοποι-

ίας, Βαγγέλης Νικολού. Στην προκειµέ-
νη περίπτωση η πρώτη ζύµωση πραγµα-
τοποιείται σε ανοιχτή δεξαµενή και ακο-
λουθεί η εµφιάλωση, µε τη δεύτερη ζύ-
µωση εδώ να πραγµατοποιείται στη φιά-
λη κατά το µοντέλο παραγωγής της Κα-
µπανίας που ακολουθείται για την πα-
ραγωγή της σαµπάνιας. 

Η οινοποιία Πουλτσίδη µε έδρα τη 
Λάρισα οινοποίησε και εµφιάλωσε έ-
να αφρώδες κρασί µε διαφοροποιηµέ-
νο πρωτόκολλο οινοποίησης, το οποίο 
το κατατάσσει στα χαµηλόβαθµα κρασιά 
από πλευράς αλκοόλ. Σύµφωνα µε τον 
γεωπόνο και οινοποιό, Χρήστο Πουλ-
τσίδη, το χαρακτηριστικό της νέας ετι-
κέτας κρασιού που φέρει την ονοµασία 
«Rainbow», είναι ότι έχει χαµηλή περιε-
κτικότητα σε αλκοόλ και προέρχεται από 
µαύρο µοσχάτο Τυρνάβου.    Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Πειραματισμοί με φυσαλίδες 
και μεθόδους Καμπανίας 
για την εγχώρια οινική σκηνή

Τα ηπειρώτικα προϊόντα κλείνουν
ντηλ σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων
Τυριά και τυροκοµικά προϊόντα, 
µέλι και µελισσοκοµικά προϊόντα, 
λουκάνικα και καπνιστά κρέατα, 
καπνιστή πέστροφα, προϊόντα α-
πό γάλα γαϊδούρας, έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο και προϊόντα ελιάς, 
αρωµατικά φυτά και βότανα, οί-
νοι, µπίρα, ούζο, τσίπουρο, λικέρ, 
αποστάγµατα, κλπ, εντυπωσίασαν 
στην έκθεση Food & Life 2022, η 
οποία διοργανώθηκε στο Μόναχο.

Ευρεία ήταν συµµετοχή επιχει-
ρήσεων αγροδιατροφής από την 
περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση, 
όπου υπήρξε κινητικότητα σε επί-
πεδο επαγγελµατικών συµφωνι-
ών. Στην έκθεση, διάρκειας πέντε 
ηµερών, συµµετείχαν 18 επιχειρή-
σεις από την Ήπειρο. Σύµφωνα µε 
τη Σοφία Φούκη, υπεύθυνη επικοι-
νωνίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για το 2023 είναι προγραµµατισµέ-
νη η συµµετοχή στην έκθεση Fruit 
Logistica στο Βερολίνο, ενώ τον ί-
διο µήνα οι ηπειρώτικες επιχειρή-
σεις θα ταξιδέψουν µε προορισµό 
την έκθεση Gulfood στο Ντουµπάι. 
Ακολουθεί η FoodExpo στην Αθή-
να τον Μάρτιο, η οινική έκθεση 
Prowein τον ίδιο µήνα στο Ντίσελ-
ντορφ της Γερµανίας και τον Ιού-

νιο έπεται η Fancy Food στην Αµε-
ρική.  Στην έκθεση υπήρχε έντονη 
παρουσία της ελληνικής οµογένει-
ας της Γερµανίας αλλά και Γερµανοί 
επισκέπτες, οι οποίοι σύµφωνα µε 
την κυρία Φούκη επέδειξαν ενδια-
φέρον για τα ελληνικά προϊόντα. 

Οι συµµετέχοντες εκ µέρους της 
Περιφέρειεας Ηπείρου στη Food & 
Life ήταν: Ούζο Ρούµπου, Καρατζέ-
νη ( ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα), 
Βότανα Ιχώρ,  Τεµέτερον (φάρµα 
µοσχαριών λιµουζίν και αιγοπρο-
βάτων), Zυθοποιία Valia Calda, Μέ-
λι Philomelia, Ελαιόλαδο Ηπείρου 
Βίος, ∆ΙΕΚ Ιωαννίνων (εκπαίδευ-
ση επαγγελµατιών αγροτικού χώ-
ρου), Bio Γείτονας (βιολογικά σπε-
ριδοειδή), Ευ ζην, Ευ γεύειν (βό-
τανα), Ελαιόλαδο Poeima,  Κτήµα-
τα Ευδοξία (οινοποιία – ποτοποι-
ία),Τυροκοµικά Μπούµπα, Μέλι 
Πίνδος και Katsoukis Family, Bio-
Green (βιολογικό ελαιόλαδο και α-
γουρέλαιο), Φάρµα Μετσόβου (βιο-
λογική εκτροφή γαϊδουριών της ελ-
ληνικής φυλής, παράγει βιολογικό 
γάλα γαϊδούρας και βιολογικά ζυ-
µαρικά όπως κριθαράκι, τραχανάς, 
χυλοπίτες, µε πρώτη ύλη το συγκε-
κριµένο γάλα).  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Με αίγλη
και γιορτινή 
διάθεση Αφρός 
και Νέκταρ
Σαµπάνιες, prosecco 
και ελληνικοί 
αφρώδεις οίνοι, 
εµβληµατικά γλυκά 
κρασιά του τόπου, 
όπως το Vinsanto, 
η Μαυροδάφνη και 
τα γλυκά Μοσχάτα 
των νησιών µας αλλά 
και εµφιαλώσεις του 
διεθνούς αµπελώνα, 
έδωσαν εορταστικό 
τόνο στην εκδήλωση 
γευστικής δοκιµής 
«Αφρός και Νέκταρ», 
στις 11 ∆εκεµβρίου.
Ελληνικές οινοποιίες 
και εταιρείες 
εισαγωγής κρασιών 
έφεραν προς δοκιµή 
δεκάδες αφρώδεις 
και γλυκείς οίνους, 
ιδανικά για το τραπέζι 
των εορτών, αλλά και 
για όλο το χρόνο. Ο οινολόγος και γεωπόνος της 

Οινοποιίας, Βαγγέλης Νικολού.

Πληθώρα
Τυροκοµικά, µέλι, 

λουκάνικα, καπνιστά 
κρέατα, καπνιστή 

πέστροφα, αρωµατικά 
φυτά, αποστάγµατα 
µάγεψαν το κοινό

2022 ΜΟΝΑΧΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ)
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ΙΚΕ «Διοσκουρίδης»

Νέα είδη σοκολάτας 
με εκχύλισμα λαδανιάς
μελισσόχορτου, ροδιού
Καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας φέρνει 
η επιχείρηση από την Αναράχη της Εορδαίας Κοζάνης

Τα αιθέρια έλαια εκχυλίζονται 
σε ιδιόκτητη µονάδα στην 
Αναράχη, και κυκλοφορούν
σε φιαλίδια των 5 ml, 
των 10 ml και των 100 ml.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Βιολειτουργικές σοκολάτες 
και άλλα προϊόντα διατρο-
φής, όπως επίσης και σκευ-
άσµατα ισχυρής φυτοπρο-
στατευτικής δράσης για καλλιέργειες, παρασκευ-
ασµένα από εκχυλίσµατα καλλιεργούµενων φαρ-
µακευτικών και αρωµατικών φυτών της ελληνι-
κής φύσης, σχεδιάζει και ετοιµάζεται να προτεί-
νει στην αγορά η ΙΚΕ «∆ιοσκουρίδης».

Τα καινοτόµα προϊόντα, υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας, της επιχείρησης από την Αναράχη της 
Εορδαίας Κοζάνης, αποτελούν αποτέλεσµα κοινής 
µακροχρόνιας έρευνας µε γνωστά πανεπιστηµι-
ακά ιδρύµατα και φορείς της χώρας και έχουν, ή-
δη, δοκιµαστεί τόσο κλινικά, όσο και στο πεδίο.

«Τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά», τονίζει ο 
∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, γεωπόνος κι ένας εκ των 
τεσσάρων συνιδρυτών της ΙΚΕ «∆ιοσκουρίδης» η 
οποία αντλεί την πρώτη ύλη, που χρειάζεται για τα 
παρασκευάσµατά της, από περίπου 30 συνεργαζό-

µενους αγρότες, που καλλιερ-
γούν πάνω από 3.000 στρέµµα-
τα, αρωµατικών φυτών, όπως 
ρίγανη, θυµάρι, µελισσόχορ-
το, φασκόµηλο, τσάι του βου-
νού, µάραθο, µέντα, λεβάντα, 
δεντρολίβανο και άλλα.

Πρόσφατα σε ηµερίδα στην Πτολεµαΐδα, ο ια-
τρός Στέργιος Τζιµίκας, πρόεδρος της ΙΚΕ «∆ιο-
σκουρίδης» προανάγγειλε την έναρξη παραγω-
γής, από το πρώτο εξάµηνο του 2023, ενός βιο-
λειτουργικού τροφίµου µε τη µορφή της σοκολά-
τας, που θα περιέχει το εκχύλισµα µείγµατος µελ-
λισόχορτου, λαδανιάς και ροδιού. Σηµείωσε ακό-
µη πως από τα εκχυλίσµατα που αποµονώθηκαν 
µπορούν να παραχθούν διάφορα τρόφιµα, όπως 
ένα βιολειτουργικό κριτσίνι, µέλι ως άλειµµα, κρα-
σί, αλλά και προϊόντα του κρέατος, όπως βιολει-
τουργικά σαλάµια, λουκάνικα και άλλα. 

Τα προϊόντα της ΙΚΕ «∆ιοσκουρίδης» φιλοξε-
νούνται σε επιλεγµένα καταστήµατα και φαρµα-
κεία σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ όλος ο κατά-
λογος βρίσκεται και στο e-shop της επιχείρησης.

Η ∆ιοσκουρίδης ΙΚΕ είναι µια σύγχρονη, καθετοποιηµένη µονάδα, που 
ασχολείται µε την καλλιέργεια, παραγωγή και µεταποίηση αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών, καθώς και προϊόντων που βασίζονται σε αυτά.

Αρωµατικά Φυτά

Φαρµακεία 
Για τη σειρά των 

ροφηµάτων εδώ και 
περίπου δύο µήνες 
έχει συναφθεί νέα 

εµπορική συνεργασία 
µε το Σύλλογο Φαρ-
µακοποιών ∆υτικής 

Μακεδονίας, µε σκοπό 
να τα τοποθετήσει 
σε φαρµακεία της 

περιοχής
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Corteva Agriscience
Η Χριστίνα 
Λεγάκι επίτιμη 
διδάκτορ του ΓΠΑ
Η ∆ιευθύνουσα σύµβουλος της 
Corteva Agriscience Χριστίνα 
Λεγάκι αναγορεύτηκε στις 28 
Νοεµβρίου Επίτιµη ∆ιδάκτορ του 
τµήµατος Αξιοποίησης Φυσικών 
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, 
της Σχολής  Περιβάλλοντος και 
Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ. 
Απόφοιτος Αρσακείου Ψυχικού 
και κάτοχος ΜΒΑ από το Virginia 
Darden School of Business ΗΠΑ.

ΕΟΑΣΝΛ
Εκλογές στους 
Αγροτικούς 
Συλλόγους
Σε εξέλιξη έως τις 19 ∆εκεµβρίου 
οι εκλογές στους Αγροτικούς 
Συλλόγους που ανήκουν στη 
δύναµη της Ενωτικής Οµοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων Νοµού 
Λάρισας για ανάδειξη νέων ∆Σ και 
Αντιπροσώπων. Το 2023 θα γίνει 
και το εκλογοαπολογιστικό 
σύνεδριο της Οµοσπονδίας.

ProWein
Νέος διευθυντής
ο Peter Schmitz
Η ProWein ανακοίνωσε τον 
διορισµό νέου διευθυντή ενόψει 
της έκθεσης του Μαρτίου 2023 
µετά την αποχώρηση του πρώην 
επικεφαλής της ProWein, Bastian 
Mingers. Ο νέος διευθυντής, 
Peter Schmitz εργάζεται στον 
διοργανωτή της ProWein, Messe 
Düsseldorf, από το 1987, και θα 
αναλάβει από 1η Φεβρουαρίου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΙΚΕ, σε συνεργασία µε τα Πανεπι-
στήµια ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσ-
σαλίας και το Καποδιστριακό, αλλά 
και µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, πειραµα-
τίστηκε µε τις βιοδραστικές ουσίες α-
πό διάφορα µίγµατα αιθέριων ελαί-
ων και εκχυλισµάτων, µε σκοπό την 
παραγωγή προϊόντων για τη βελτί-
ωση της υγείας των ανθρώπων και 
των ζώων, αλλά και την φυτοπροστα-
σία δενδρωδών, κηπευτικών και δη-
µητριακών, µας εξηγεί ο κ. Μιχαηλί-
δης. «Μελετήσαµε, επί µακρόν, την 
επίδραση των εκχυλισµάτων αιθέ-
ριων ελαίων ρίγανης και θυµαριού, 
στην ελιά, όσο και σε λαχανικά για 
την αντιµετώπιση µυκητολογικών 
ασθενειών και διαπιστώσαµε µείω-
ση των προσβολών σε µεγάλο βαθ-
µό. Επίσης ιδιαίτερα αποτελεσµατι-
κή ήταν η δράση τους και εναντίον 
εντοµολογικών εχθρών σε αποθήκες 
σιτηρών και καλαµποκιού», τόνισε 
ο συνοµιλητής µας για τις δοκιµές 
που έγιναν στον πρωτογενή τοµέα.

Ανάλογη δουλειά στο εργαστήριο 
και σε κλινικό επίπεδο, έχει γίνει και 
για την αξιοποίηση των εκχυλισµά-
των ελληνικών αρωµατικών και φαρ-

µακευτικών φυτών, στην παραγω-
γή τροφίµων µε ισχυρισµούς υγεί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, δοκιµάστηκε 
για 90 ηµέρες σε ασθενείς του νο-
σοκοµείου Πτολεµαΐδας, πάσχοντες 
από µεταβολικό σύνδροµο (σακχα-
ρώδη διαβήτη, υπέρταση και αυξη-
µένη χοληστερίνη), ένα µίγµα εκχυ-
λίσµατος λαδανιάς, µελισσόχορτου 
και ροδιού, για την αντιµετώπιση του 
αντιοξειδοτικού στρες, το οποίο, ε-
πίσης, φέρεται να είχε υποβοηθητι-
κή δράση στη θεραπευτική αγωγή.

«Τα βιοδραστικά συστατικά που 
προκύπτουν µπορούν να µπουν στα 
τρόφιµα και να βοηθήσουν στην αν-
θρώπινη υγεία, να χρησιµοποιη-
θούν στη φυτοπροστασία, αλλά και 
ως πρόσθετα τροφών σε ψάρια, σα-
λιγκάρια και γενικά στα ζώα, όπως 
και στις µέλισσες για την καταπο-
λέµηση διαφόρων ασθενειών», α-
νέφερε η καθηγήτρια στο Τµήµα 
Χηµικών Μηχανικών του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, Ελι-
σάβετ Αµανατίδου, παρουσιάζοντας 
τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευ-
νας, που χρηµατοδοτήθηκε από την 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.

Αιθέρια έλαια και για τη φυτοπροστασία 
δενδρωδών, κηπευτικών και δημητριακών

∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Το 2005, ιδρύθηκε η ∆ΙΟΣΚΟΥΡΙ∆ΗΣ Ο.Ε. στον 
∆ήµο Μουρικίου Κοζάνης, µε σκοπό την καλλιέργεια, 

παραγωγή και µεταποίηση αρωµατικών φυτών και 
προϊόντων που βασίζονται σ’ αυτά (δρόγες, 

αφεψήµατα, ροφήµατα, συµπληρώµατα διατροφής, 
ποτά, αιθέρια έλαια, εκχυλίσµατα, κτλ.) και 

χρησιµοποιούνται για τη σωµατική υγεία και ευεξία.

Παραγωγοί 
Συνεργασία για πρώτες 

ύλες µε αγρότες της 
Κεντρικής και Βόρειας 

Ελλάδας

ΑΝΑΡΡΑΧΗ
ΚΟΖΑΝΗ

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

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

Όρεξη για πειραµατισµούς υπάρχει µε-
γάλη, η ορµή των νέων εγχειρηµάτων εί-
ναι δεδοµένη και αν λείπει κάτι, είναι η 
παρουσία µιας τοπικής ποικιλίας που θα 
λειτουργούσε ως κοινή σηµαία για τα πε-
ρισσότερα οινοποιεία που δραστηριοποι-
ούνται στις περιοχές της Κεντρικής Ελλά-
δας, όπως συµβαίνει σε άλλες αµπελουρ-
γικές ζώνες της χώρας. 

Εκτός βέβαια και αν αυτή η ποικιλοµορ-
φία του στερεοελλαδίτικου αµπελώνα εί-
ναι τελικά η σηµαία της περιοχής. 

Αυτή η οινική αναζήτηση απασχόλησε 
πολύ στα πηγαδάκια που σχηµατίστηκαν 
γύρω από τα περίπτερα των 37 οινοποιεί-
ων που συµµετείχαν στη φετινή Central 
Wine Fair, που έγινε στην Αθήνα την πε-

ρασµένη ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου. 
Θα ήταν άδικο να παραβλέψει κανείς τη 

µαεστρία των οινοποιών της Κεντρικής Ελ-
λάδας, σε ποικιλίες όπως το Syrah και η 
Μαλαγουζιά, που για πολλά χρόνια πρω-
ταγωνιστούν στον αµπελώνα τον οποίο 
οριοθετεί ο Όλυµπος, ο Υµηττός και οι α-
νατολικές ακτές της ηπειρωτικής χώρας, 
παρατήρησαν ορισµένοι. 

Από την άλλη, δεν θα µπορούσαν οι ποι-
κιλίες αυτές να γίνουν το ορόσηµο του α-
µπελώνα λόγω της σύνδεσής τους µε άλ-
λες περιοχές. Ειδικά όταν στο νοτιότερο 
άκρο του αµπελώνα της Κεντρικής Ελλά-
δας, κάτω από τον Αττικό Ουρανό, το Σαβ-
βατιανό ή η Λευκή Κουντούρα όπως την 
ονοµάζουν στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και 
την Εύβοια, εξελίσσεται διαρκώς. 

∆εν είναι όµως µόνο το Σαββατιανό στο 
οποίο έχουν γίνει οινοποιητικά άλµατα 

τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, πολ-
λά υποσχόµενες «µετακινήσεις» και «ε-
πεκτάσεις» ποικιλιών σε γειτονικές ζώ-
νες, στρώνουν το έδαφος για µια πιθανή 
κοινή σηµαία των περιοχών που συµµε-
τείχαν στην έκθεση. 

Από τις 400 ετικέτες που είχαν την ευ-
καιρία να δοκιµάσουν όσοι βρέθηκαν στην 
καινούρια αίθουσα Αριστοτέλης του ξενο-
δοχείου Grand Hyatt Athens, οι παρατηρη-
τικοί θα πρόσεξαν την επέκταση του σπά-
νιου Μούχταρου σε όλο και περισσότερα 
χαρµάνια των οινοποιείων της Βοιωτίας. 

Θα πρόσεξαν επίσης ότι το Βραδυανό 
κατέβηκε από το αµπελοτόπι του Βρυνιώ-
τη στα Γιάλτρα, κοντά στην Αιδηψό προς 
το Ληλάντιο πεδίο του Κτήµατος Αβαντίς 
και του Απόστολου Μούντριχα. Στη συνέ-
χεια πέρασε πάνω από τον Νότιο Ευβοϊκό 
και στα χέρια του Ανδρέα Γκίκα, σε ένα α-

Δένει σιγά - σιγά το κέντρο  
με Μούχταρο, Λημνιώνα και Σαββατιανό  
Βελτιώνουν θεαματικά τις προτάσεις τους στην οινική σκηνή οι παραγωγοί Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής 

Ξεκάθαρη τάση η αναζήτηση των οινοποιείων 
της Αττικής για παλιά αµπέλια Σαββατιανού. 
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µπελοτόπι στα σύνορα Αττικής – Βοιωτί-
ας, έδωσε ένα µπλεντ µε 40% Merlot, µε 
τη σοδειά του 2018 να ξαφνιάζει αρκε-
τούς, όπως επίσης και η µονοποικιλιακή 
προσπάθεια στο Vradiano 2021 του Οινο-
ποιείου Γκίκα. 

Στα κύπελλα το µέλλον 
του ποιοτικού Σαββατιανού

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγµή η 
ποικιλοµορφία είναι αυτό που ενώνει τα 
37 Οινοποιεία της Central Wine Fair, πέ-
ρα από την εγγύτητα στον χάρτη. Οι δι-
οργανωτές κατέγραψαν 15 ποικιλίες που 
καλλιεργούνται για εµπορικές οινοποιί-
σεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική 
και Εύβοια. Ληµνιώνα, Sauvignon Blanc, 
Syrah, Σαββατιανό, Chardonnay, Merlot, 
Ροδίτης, Cabernet Sauvignon, Μούχταρο, 
Ασύρτικο, Βραδυανό, Grenache, Μαλα-

γουζιά και φυσικά το Αγιωργίτικο που έ-
χει δώσει µερικά Μεγάλα Κρασιά από την 
Οινότρια Γη στο Καπανδρίτι σε blend µε 
Syrah ή Merlot. 

Μια ξεκάθαρη τάση που διαπιστώθηκε 
στην έκθεση, είναι η επίµονη αναζήτηση 

των οινοποιείων της Αττικής για παλιά α-
µπέλια Σαββατιανού. Πρέµνα ηλικίας 50 
και 60 ετών, τα παλιά, παραδοσιακά κύ-
πελλα, κρύβουν ένα πολλά υποσχόµενο 
µέλλον για το παρεξηγηµένο Σαββατια-
νό. Μέλια και ξηροί καρποί και µια δια-
κριτική ορυκτότητα είναι το δυνατό χαρ-
τί αυτών των οινοποιήσεων Σαββατιανού 
από παλιά κτήµατα. Πολύπλοκα και συ-
µπυκνωµένα κρασιά που εξελίσσονται υ-
πέροχα στο χρόνο, βαρελάτες εκδοχές ή 
ήπιων παρεµβάσεων «orange wines» έρ-
χονται να δώσουν µια διαφορετική διέξο-
δο στην ποικιλία που συνδέθηκε µε την 
παλαιάς κοπής Ρετσίνα.

Η ανερχόµενη Ληµνιώνα 
Μια από τις πιο ανερχόµενες ποικιλί-

ες του ελληνικού αµπελώνα, η Ληµνιώ-
να των Θεσσαλών, τράβηξε την προσο-

χή των επισκεπτών. Με κοµψά αρώµατα 
κόκκινων φρούτων η Moi Je M’ en Fous 
του Domaine Messenicola ή η πιο γήινη 
και ντελικάτη Ληµνιώνα του Μίγα δοκι-
µάστηκαν αρκετά. Ενδιαφέρον ωστόσο έ-
χει η εν λόγω ποικιλία και σε εκφραστι-
κές ροζέ οινοποιήσεις µε δροσερή οξύτη-
τα και ζωηρό φρούτο. 

Στην τρίτη χρονιά λειτουργίας της, η 
Central Wine Fair γίνεται πια θεσµός, συ-
γκεντρώνοντας λίγο πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων τις τρεις σηµαντικές ενώ-
σεις οινοποιών, της Αττικής, της Στερεάς 
Ελλάδας και της Θεσσαλίας, κάτω από την 
ίδια στέγη. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύ-
εται η ποικιλοµορφία και το στυλ των κρα-
σιών από τις τρεις περιοχές, η ιστορικό-
τητα και η σηµασία παραδοσιακών διακε-
κριµένων στυλ όπως η ρετσίνα, που είχε 
τη δίκη της ξεχωριστή θέση στην έκθεση.

Η οινική αναζήτηση απασχόλησε πολύ 
στα πηγαδάκια που σχηµατίστηκαν 

γύρω από τα περίπτερα των 37 
οινοποιείων που συµµετείχαν στη 

φετινή Central Wine Fair 10. 

Στην τρίτη χρονιά λειτουργίας της, η 
Central Wine Fair γίνεται πια θεσµός, 

συγκεντρώνοντας λίγο πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων τις τρεις 

σηµαντικές ενώσεις οινοποιών, της 
Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και της 

Θεσσαλίας, κάτω από την ίδια στέγη.

Μούχταρο στη Βοιωτία
Από τις 400 ετικέτες που δοκίµα-
σαν όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα 

Αριστοτέλης του ξενοδοχείου 
Grand Hyatt Athens, οι παρατη-

ρητικοί θα πρόσεξαν την επέ-
κταση του σπάνιου Μούχταρου 

σε όλο και περισσότερα χαρµάνια 
των οινοποιείων της Βοιωτίας
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Η παραµονή στα υψηλά των τιµών ενέργει-
ας, αγροτικών εφοδίων και ζωοτροφών ε-
κτίναξαν το κόστος παραγωγής στη γεωρ-
γία-κτηνοτροφία τον Οκτώβριο µε το δεί-
κτη των εισροών να είναι αυξηµένος κατά 
24,3% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δεί-
κτη του 2021.

Σε υψηλό συν 17,5%, παραµένουν την ίδια 
στιγµή οι τιµές παραγωγού (δείκτης εκρο-

ών) στη γεωργία-κτηνοτροφία τον Οκτώβριο 
2022 συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, αλλά και κατά 11,6% σε σχέση µε 
έναν µήνα πριν, τον Σεπτέµβριο του 2022.

Τα δεδοµένα αυτά προέρχονται από την 
τελευταία ανάλυση των δεικτών Εισροών – 
Εκροών που δηµοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ µε µήνα 
αναφοράς τον περασµένο Οκτώβριο του 2022. 

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Εκρο-

ών κατά 17,5%, τον µήνα Οκτώβριο 2022, 
σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 
Οκτωβρίου 2021, οφείλεται: 

α) στην αύξηση κατά 16,7% του δείκτη 
τιµών της φυτικής παραγωγής και κυρίως 
στη µεταβολή της οµάδας δηµητριακά και 
σπόροι, και 

β) στην αύξηση κατά 23,9% του δείκτη τι-
µών της ζωικής παραγωγής. 

Εκτίναξη 24,3% στα έξοδα για τον πρωτογενή τομέα

Αν υπάρχει μια 
εφαρμογή που αξίζει 
τα λεφτά της είναι 
αυτή του ΑΡΤΕΜΙΣ 
για τους ποιοτικούς 
ελέγχους στη ζώνη 
γάλακτος, της οποίας 
τη λειτουργία θεωρεί 
απαραίτητη και η 
διοίκηση του ΕΛΓΟ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Υπέρ της άµεσης και πλήρους λειτουρ-
γίας της εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 που 
«έτρεξε» πιλοτικά για 18 µήνες ο ΕΛΓΟ, 
τάσσονται οι κτηνοτροφικές οργανώσεις 
της χώρας, προκειµένου να είναι αξιό-
πιστο το σύστηµα ιχνηλάτισης στη ζώνη 
του γάλακτος και να πάψουν οι νοθείες. 
Με επιστολή τους στον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης τονίζουν:

Οι κτηνοτροφικές οργανώσεις που συνυ-
πογράφουµε την επιστολή αυτή, έχοντας την 
ευθύνη της εκπροσώπησης των κτηνοτρό-
φων της χώρας, θα θέλαµε να επιστήσου-
µε την προσοχή σας στα 3 παρακάτω σηµα-
ντικά θέµατα, που ταλαιπωρούν την Ελλη-
νική κτηνοτροφία, εδώ και αρκετά χρόνια:

1. Παράνοµες ελληνοποιήσεις εισαγωγών 
γάλακτος που αποτελούν ένα σηµαντικό µέ-
ρος της συνολικής κατανάλωσης και αποτε-
λούν µεγάλη πληγή για τον κλάδο µας αφού 
πολλές φορές αποδεδειγµένα χρησιµοποι-
ούνται για τη νοθεία ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊό-
ντων της πατρίδας µας. Είµαστε πεπεισµένοι 
ότι εάν δεν περιοριστούν οι ελληνοποιήσεις 
και οι νοθεύσεις, διακινδυνεύουµε το µέλ-
λον της Ελληνικής κτηνοτροφίας.  

2. Η έλλειψη ψηφιοποίησης δηµιουργεί 
συνθήκες χειραγώγησης των αδύναµων 
µερών της αλυσίδας, δηλαδή των Ελλήνων 
κτηνοτρόφων

3. Η αναγκαιότητα για τακτική πληκτρο-
λόγηση / ενηµέρωση του ΑΡΤΕΜΙΣ, για τη 
συµφωνία ισοζυγίων κάθε παραγωγού, 
προβληµατίζει και επιβαρύνει τα µέλη µας. 

Ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ είναι ενήµερος για τα 
ανωτέρω προβλήµατα του κλάδου µας και έ-
χει υλοποιήσει το ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 / AGRITRACK, 
που δούλευε πιλοτικά µε απόλυτη επιτυχία 
στη Θεσσαλία για 2 χρόνια, µέχρι που το στα-
µατήσατε. Το ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 / AGRITRACK 
έχει αποδείξει ότι µπορεί να βελτιώσει τις 
συνθήκες και να συµβάλει στην καταπολέ-
µηση των προβληµάτων αλλά και να βελτι-
ωθεί, όπου στην εφαρµογή του διαπιστώ-
νονται ατέλειες.

∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κα-
µία ενέργεια εξάπλωσης του συστήµατος, για 
να επωφεληθεί η Ελληνική κτηνοτροφία.  

Από το 2021 έχουµε ακούσει επανειληµ-
µένα από τον πρώην υπουργό, τον πρωθυ-
πουργό και εσάς, ότι το σύστηµα θα εφαρ-
µοστεί άµεσα ή ήδη εφαρµόζεται, αλλά α-
πό όσο ξέρουµε δεν έχει γίνει καµία ενέρ-
γεια.  Κάτι που προκαλεί την αγανάκτηση 
µας, ειδικά όταν ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ είναι δι-
ατεθειµένος να καλύψει το κόστος υλοποί-
ησης από το δικό µας παρακράτηµα.  Ακο-
λουθούν κάποιες από τις δηλώσεις που έ-
χουµε στο αρχείο µας:

1. 09/09/2021 ∆ηλώσεις Σ. Λιβανού  «Χτυ-
πάµε την παρανοµία και τις ελληνοποιήσεις» 
.. µε το ΑρτεµιςPlus / II µε την εφαρµογή του 

ffδρα των Θρα-
κικών Εκκοκκι-
στηρίων βρέθηκε 
τις προηγούµενες 
ηµέρες εκπρόσω-
πος παγκόσµιου 
κολοσσού. 

Κάπου τράκαρε το AGRITRACK

Επιτακτική ανάγκη  
να τεθεί σε λειτουργία  
το ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 

IΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ 

ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ 2022
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Ένα καινούργιο εργαλείο για την επισιτιστική 
ασφάλεια και τον έλεγχο της σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης παρουσίασε η Κοµισιόν στο 
πλαίσιο της ∆ιάσκεψης για τις Γεωργικές Προ-
οπτικές της ΕΕ. Οι δείκτες επικεντρώνονται, µε-
ταξύ άλλων, σε καιρικά φαινόµενα, όπως η ξη-
ρασία, τα κόστη εµπορευµάτων και ενέργειας, 
την εξέλιξη ζωικών ασθενειών, αλλά και πιθα-
νούς εµπορικούς περιορισµούς στην αγορά. 

Στον εν λόγω πίνακα θα υπάρχει µια ειδική 
ενότητα παρακολούθησης, στην οποία θα ενη-
µερώνονται τα ποσοστά αυτάρκειας των σηµα-
ντικότερων γεωργικών προϊόντων, καθώς και 
τα ποσοστά των εισαγωγών της ΕΕ και των χω-
ρών της ΕΕ για τα ίδια προϊόντα, αλλά και για τα 
λιπάσµατα. Επιπλέον, ο πίνακας θα ενσωµατώ-
νει τα ποσοστά πληθωρισµού ανά είδος τροφί-
µου και ανά χώρα της ΕΕ, καθώς και λεπτοµέ-

ρειες σχετικά µε τις δαπάνες των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών για διατροφή ανά κράτος µέλος σε 
συνάρτηση µε το επίπεδο εισοδήµατος. Έτσι, η 
Κοµισιόν στοχεύει στην αντιµετώπιση της δια-
θεσιµότητας των τροφίµων σε προσιτές τιµές.

Τελευταίο κεφάλαιο θα είναι η ποιοτική αξιο-
λόγηση του εφοδιασµού τροφίµων και της επι-
σιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ, µε βάση τις εισ-
ροές που παρέχονται από τα µέλη του EFSCM.

Παρατηρητήριο ελέγχου αγροτικών εμπορευμάτων στην ΕΕ

οποίου εξοικονοµούνται 150 εκατ. Ευρώ
2. 11/09/2021 Παρουσίαση στον 

Πρωθυπουργό του συστήµατος Αρτε-
µιςPlus / II (Ψηφιοποίησης Ισοζυγίων 
µε τεχνολογίες Blockchain) και δήλω-
ση Πρωθυπουργού στην 85η ∆ΕΘ ότι 
µε το Αρτεµις 2.0 θα εντοπίσουµε ελ-
ληνοποιήσεις προϊόντων και θα τιµω-
ρήσουµε τους παραβάτες)

3. 13/05/2022 ∆ήλωση σας στα 
γραφεία ΕΛΓΟ Θες/νίκη (τηλεοπτι-
κή κάλυψη ΕΡΤ3) για το Αρτεµις 2.0 
/ AGRITRACK: «Χρέος µας να διαφυ-
λάξουµε τον πλούτο της χώρας και το 
µόχθο των παραγωγών»

Επίσης γνωρίζουµε ότι το σύστηµα 
το υποστηρίζει και το απαιτεί και η Ε-
∆ΟΦ, (05/10/2022 – Ι. Βιτάλης:«Άµεση 
εφαρµογή της ψηφιακής µεθόδου του 
Προγράµµατος ΑΡΤΕΜΙΣ 2 για τον έ-
λεγχο διακίνησης γάλακτος εντός και 
εκτός Ελλάδος»). Εποµένως, δεν κατα-
λαβαίνουµε, τι εµποδίζει την εφαρµο-
γή στο σύνολο της χώρας ενός δοκιµα-
σµένου ελληνικού συστήµατος, του ο-
ποίου τη λειτουργία υποστηρίζουν όλοι 
στα λόγια και το οποίο θα δώσει λύσεις 

σε σηµαντικά προβλήµατα που ταλαι-
πωρούν τον κλάδο µας εδώ και πολλά 
χρόνια; Αν δεν είναι η έλλειψη πολιτι-
κής βούλησης ή γραφειοκρατική κω-
λυσιεργία, τότε ποια είναι αυτή η αόρα-
τη δύναµη που εµποδίζει την υλοποί-
ηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης;

Εµείς και όλα τα µέλη µας υποστη-
ρίζουµε και απαιτούµε, την άµεση ε-
φαρµογή του δοκιµασµένου συστή-
µατος ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 / AGRITRACK, σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Αποδείξτε επιτέλους µε πράξεις, τις 
δηµόσιες εξαγγελίες σας!

Αναµένουµε την άµεση ανταπόκρι-
σή σας.

Με εκτίµηση,

Οι Κτηνοτροφικοί Φορείς:
Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφί-

ας (ΣΕΚ)
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων 

(ΠΕΚ)
Συντονιστικό Κτηνοτροφικών Φορέ-

ων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής

Η συστηµατική και στοχευµένη προώ-
θηση των γαλακτο-τυροκοµικών προ-
ϊόντων της ευρύτερης περιοχής, συν-
δυαστικά µε το βέλτιστο τρόπο αξιο-
ποίησης του παραγόµενου τυρογάλα-
κτος, µέσα από τα διαθέσιµα εργαλεία 
χρηµατοδότησης, είναι οι θεµελιώδης 
προτεραιότητες πάνω στις οποίες «χτί-
στηκε» το πρώτο, πανελλαδικά, cluster 
τυροκόµων. «Σπάζοντας» στερεότυπα, 
όπως αυτό που θέλει τους… λαγούς να 
µην κάνουν κοπάδι, συνολικά 20 τυρο-
κοµεία της ∆υτικής Μακεδονίας, από 
µικρά οικογενειακά έως και πολύ µε-
γάλα, δικτυώνονται και επιχειρούν να 
πετύχουν τους στόχους τους, κάτω από 
µια κοινή «οµπρέλα», καθώς συν τοις 
άλλοις οι συνεργατικές οντότητες απο-
τελούν προϋπόθεση για πολλά χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα όπως αυτό της 
απολιγνιτοποίησης.

Το νοµικό σχήµα που επιλέχθηκε να 
υπηρετήσει το στόχο, είναι αυτό της Κοι-
νωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
(ΚοινΣεπ), η οποία εδώ και λίγες ηµέ-
ρες έχει ολοκληρώσει τη σύστασή της 
και ήδη έλαβε και ΑΦΜ, που σηµαίνει 
πως είναι πλέον πλήρως λειτουργική.

«Είναι µια πρωτοβουλία που ξεκινή-
σαµε µε τους άλλους συναδέλφους τυ-
ροκόµους από τη ∆υτική Μακεδονία, 
πριν περίπου ένα χρόνο, έπειτα από πα-
ρότρυνση και της Περιφέρειας. Η λο-
γική ήταν να διαπιστώσουµε τα κοινά 

µας προβλήµατα και πώς θα τα λύσου-
µε», εξήγησε στην Agrenda ο πρόεδρος 
του cluster, Σωκράτης ∆ηµητρίου, τυ-
ροκόµος µε µεγάλη µονάδα στο Αµύ-
νταιο, σηµειώνοντας ότι τα µέλη της 
ΚοινΣεπ καλύπτουν πάνω από το 80% 
του τοπικού τυροκοµικού δυναµικού.

Ιεραρχώντας τις προτεραιότητες του 
νέου σχήµατος ο κ. ∆ηµητρίου µας εί-
πε ότι στην κορυφή της σχετικής λίστας 
βρίσκεται η εξεύρεση τρόπων εµπορι-
κής προώθησης των γαλακτο-τυροκο-
µικών προϊόντων της ∆υτικής Μακεδο-
νίας και φυσικά και τα ΠΟΠ των Γρεβε-
νών, δηλαδή το ανεβατό, το κασέρι, η 
φέτα, η κεφαλογραβιέρα και ο µπάτζος.

«Ο σχεδιασµός για τις δράσεις προώ-
θησης αφορά την εγχώρια αγορά, αλλά 
και το εξωτερικό. Θα δούµε ποια είναι τα 
δυνατά χαρτιά κάθε τυροκοµείου, που 
πληρούν τις προδιαγραφές και µ’ αυ-
τά θα βγούµε προς τα έξω στην αρχή. 
Το τί ακριβώς θα γίνει, όµως για ποια 
προϊόντα και σε ποιες αγορές, είναι κά-
τι που θα προέλθει από επιστηµονική 
γνώση, από την εταιρεία που θα ανα-
λάβει να µας βοηθήσει σε αυτό το κοµ-
µάτι», εξηγεί ο πρόεδρος της ΚοινΣεπ. 

Στο ∆.Σ. της ΚοινΣεπ Τυροκόµων ∆υ-
τικής Μακεδονίας πρόεδρος Σωκράτης 
∆ηµητρίου, αντιπρόεδρος Θωµάς Μό-
σχος, γραµµατέας Ιωάννης ∆ίκος, τα-
µίας Ιωάννης Φκιάρας και µέλος Λά-
µπρος Χατζηζήσης. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Υπό την ομπρέλα ΚοινΣεπ δικτυώνονται 
20 τυροκομεία της Δυτικής Μακεδονίας 

Προτεραιότητα 
και το τυρόγαλο
Ως προς τη διαχείριση 
του τυρόγαλου, η 
βασική στόχευση είναι 
πώς από αυτό το 
οργανικό απόβλητο θα 
προκύψουν έσοδα. Ήδη 
εξετάζονται προτάσεις 
που έχουν κατατεθεί 
από το πανεπιστήµιο 
∆υτικής Μακεδονίας,  
για την αξιοποίησή του 
στις µονάδες βιοαερίου, 
είτε για την παραγωγή 
πρωτεΐνης. «Το τί 
συµφέρει περισσότερο 
θα προκύψει από ειδική 
οικονοµοτεχνική 
µελέτη, που θα γίνει το 
α’ τρίµηνο του 2023», 
λέει ο κ. ∆ηµητρίου και 
υπογραµµίζει ότι «οι 
ιδέες θα συµβαδίζουν 
µε στοιχεία και µελέτες. 
∆εν βιαζόµαστε να 
κάνουµε κινήσεις µόνο 
για να πούµε ότι τις 
κάνουµε».
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Με 6 έδρες 
η ΔΑΚΕ 
Γεωτεχνικών 
δυσκολεύεται 
ο Μάμαλης 
∆ηµοσιεύτηκαν στη σελίδα του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου τα 
επικαιροποιηµένα Προσωρινά 
Αποτελέσµατα των εκλογών της 11ης 
∆εκεµβρίου, µε το επόµενο 15µελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ 
να απαρτίζεται από έξι (6) µέλη της 
∆.Α.Κ.Ε. Γεωτεχνικών, τέσσερα (4) 
µέλη από τη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, 
τέσσερα (4) µέλη από την Γεωτεχνική 
Ενωτική Κίνηση και ένα (1) µέλος από 
την Πανεπιστηµονική Γεωτεχνικών.
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 67 εκλογικά 
τµήµατα σε όλη την επικράτεια και 
αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών 
της χώρας, δηλαδή όλους τους 
γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, 
κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.
Όσον αφορά τις ψήφους, η ∆.Α.Κ.Ε. 
Γεωτεχνικών εξασφάλισε 2.601 
(42,7 %), η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη 
Γεωτεχνικών µε 1.337 ψήψους 
βρίσκεται στο 21,9%, η Γεωτεχνική 
Ενωτική Κίνηση πήρε 1.116 (18,3%) 
ενώ η Πανεπιστηµονική Γεωτεχνικών 
έλαβε το 9,8% των ψήφων (544). 
Το Ενωτικό Κίνηµα για την Ανατροπή 
έλαβε το 7,4% των ψήφων (419).
Υπενθυµίζεται ότι οι εκλογές 
πραγµατοποιούνται για την ανάδειξη 
νέων οργάνων διοίκησης (∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ∆ιοικουσών Επιτροπών 
Παραρτηµάτων και Συνέλευσης 
Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο 
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Η θητεία των οργάνων διοίκησης 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τετραετής. 
Τα επίσηµα αποτελέσµατα των εκλογών 
θα ανακοινωθούν από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή, µετά το πέρας 
των εργασιών της και µέσα στις 
επόµενες ηµέρες. 

Με 25% αύξηση στα κόστη 
εισροών όλα φαίνονται λίγα 
Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας ζητούν πρόσθετα κοινοτικά κονδύλια για αγρότες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τον δείκτη εισροών στη γεωργία να εί-
ναι αυξηµένος κατά 24,3% συγκριτικά µε έ-
να χρόνο πριν, σύµφωνα µε τις τελευταίες 
µετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η συζήτηση γύρω α-
πό την αγορά λιπασµάτων εξακολουθεί να 
καίει και µάλιστα απασχόλησε για πολλο-
στή φορά τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ 
στο πρόσφατο Συµβούλιο της 12ης ∆εκεµ-
βρίου στις Βρυξέλλες. 

Τα δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν τον πε-
ρασµένο Οκτώβριο και αποτυπώνουν ένα χά-
σµα σχεδόν 7 ποσοστιαίων µονάδων ανάµεσα 
στον δείκτη εισροών και τον δείκτη εκροών 
που είναι και αυτός αυξηµένος κατά 17,5%. 
Με τα δεδοµένα της προσφοράς και της ζή-
τησης στα αγροτικά εµπορεύµατα να παρα-
µένουν εύθραυστα και µε φόντο τη διόρθω-
ση που εξελίσσεται εδώ και µερικές εβδοµά-
δες στις αγορές των βασικότερων αγροτικών 
εµπορευµάτων, απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση στη διευκόλυνση των αγροτών κατά 
την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο που ξε-
κίνησε µε τις φθινοπωρινές σπορές. 

Αυτό ήταν και το βασικό αίτηµα που µετέ-
φεραν στην Κοµισιόν την περασµένη ∆ευτέ-
ρα οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας, ζητώ-
ντας τη διασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων 
προκειµένου να επιδοτηθούν οι καλλιεργη-
τικές απαιτήσεις των παραγωγών. 

Ήδη η Κοµισιόν έχει εξαγγείλει την αποδέ-
σµευση του αποθεµατικού κρίσης του 2023 
για την επιδότηση των λιπασµάτων. Πρόκει-
ται για ένα ποσό 450 εκατ. ευρώ, µε το µε-
ρίδιο της Ελλάδας σε αυτό να είναι µικρότε-
ρο των 27 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η Κοµισιόν 
έδωσε πριν από περίπου ένα µήνα το πράσι-
νο φως στα κράτη µέλη για αυξηµένες κρα-
τικές ενισχύσεις στον τοµέα των λιπασµά-
των, µε τα προτεινόµενα µέτρα να περιλαµ-
βάνουν µεταξύ άλλων τη δυνατότητα αγο-
ράς λιπασµάτων από κρατικούς φορείς και 
τη διάθεσή τους στη συνέχεια στους αγρό-
τες σε χαµηλότερες τιµές, οι οποίες εξασφα-
λίζονται µέσω της αγοράς µεγάλων όγκων 
από το κράτος. 

Ωστόσο, προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, 
απαιτούνται κοινοτικά κονδύλια, διαφορε-
τικά εγείρονται ζητήµατα ανταγωνιστικότη-

τας ανάµεσα στις πιο εύρωστες χώρες και ε-
κείνες µε εξαντληµένους κρατικούς προϋ-
πολογισµούς. 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των εκτάκτων µέ-
τρων της ΚΟΑ, ο Γιώργος Γεωργαντάς στο τε-
λευταίο συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας,  
επισήµανε ότι αποδείχθηκε πώς δεν επαρ-
κούσαν καθώς η ενεργειακή κρίση δεν έχει 
µετριαστεί και ο κίνδυνος επισιτιστικής κρί-
σης δεν έχει αποµακρυνθεί. Υπό το πρίσµα 
αυτό ο Έλληνας υπουργός, όπως και άλλοι 
οµόλογοί του, ζήτησε να γίνει εσπευσµένα 
χρήση του αποθεµατικού κρίσης 2023. Πρό-
τεινε δε, να εξεταστεί η έκτακτη παρέµβαση 
της Επιτροπής µέσα στο έτος µε πρόσθετα µέ-
τρα, καθώς οι εκτιµήσεις σε ό,τι αφορά στην 
παραγωγή και στη σταθερότητα των αγορών 
δεν είναι ευοίωνες. «Ο γεωργικός τοµέας εί-
ναι αντιµέτωπος µε τις σωρευτικές επιπτώ-
σεις από την κλιµατική αλλαγή, τον πόλεµο 
στην Ουκρανία, την τιµή του φυσικού αερί-
ου και των λιπασµάτων, των απαιτήσεων της 
Πράσινης Συµφωνίας και των ελεύθερων ε-
µπορικών συναλλαγών της Ένωσης µε τρίτες 
χώρες. Οι όποιες αποφάσεις µας για έκτακτη 
χρηµατοδότηση πρέπει να είναι άµεσες και 
ουσιαστικές χωρίς περιττούς περιορισµούς. 
Η γεωργία στην Ένωση πρέπει να στηριχθεί, 
καθώς η επισιτιστική µας ασφάλεια είναι η 
βάση για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότη-
τα, περιβαλλοντική ή οικονοµική», είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Πρόσθετα µέτρα
Ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς 

ζήτησε να γίνει εσπευσµένα 
χρήση του αποθεµατικού κρίσης 

2023 και πρότεινε να εξεταστεί η 
έκτακτη παρέµβαση της Επιτροπής 
µέσα στο έτος µε πρόσθετα µέτρα
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Ένα πράγµα πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι 
βουλευτές για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω 
από τις έρευνες για διαφθορά και επιρροή στο 
Κατάρ, είναι ότι τίποτα δεν θα τον σταµατήσει... 
Μάλιστα, στους ατελείωτους διαδρόµους του 
Palais de Justice στις Βρυξέλλες, ο εισαγγελέας 
Μισέλ Κλεζ είναι γνωστός ως «ο Σερίφης» για την 
ανελέητη καταδίωξη των στόχων του. Ο 66χρονος 
εισαγγελέας έχει ηγηθεί πολλών επιτυχηµένων 
«επιχειρήσεων κατά της διαφθοράς τα τελευταία 

20 χρόνια σε υποθέσεις ποδοσφαίρου, 
ναρκωτικών, ξεπλύµατος χρήµατος, κ.α.. Γι’ αυτόν,  
«το έγκληµα των λευκών κολάρων είναι ο 
καρκίνος της δηµοκρατίας», όπως έγραψε στο 
βιβλίο Le Forain (The Showman) του 2008. Η ζωή 
του δεν ήταν στρωµένη µε ρόδα. Οι γονείς του τον 
εγκατέλειψαν όταν ήταν µωρό σε ένα καλάθι στο 
αρτοποιείο των παππούδων του σε προάστιο των 
Βρυξελλών. Μεγάλωσε κόβοντας ψωµί, πριν το 
σχολείο, και διάβαζε όσο περισσότερο µπορούσε. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Παραδοσιακά η σύνοδος του ∆ε-
κεµβρίου για το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο διεξάγεται σε χαλαρή και 
µάλλον εορταστική ατµόσφαιρα. 
Γίνεται ο απολογισµός της χρο-
νιάς, απονέµεται το βραβείο Ζαχά-
ροφ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και, µεταξύ των πολλών υποχρεώ-
σεων, όλοι ξεκλέβουν λίγο χρόνο 
για να επισκεφθούν την περίφηµη 
χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρα-
σβούργου. Φέτος όλα θα είναι δια-
φορετικά» γράφει η Deutche Welle. 
Υπό το βάρος κατηγοριών για δια-
φθορά, το προεδρείο του Ευρωκοι-
νοβουλίου καθαίρεσε την αντιπρο-
έδρο Εύα Καϊλή, η οποία φέρεται 
να εµπλέκεται στην υπόθεση Κα-
τάρ, ενώ οι εισαγγελείς των Βρυ-
ξελλών φέρεται να ασχολούνται ε-
πισταµένως µε την δραστηριότητα 
και τις επαφές µιας πλειάδας ευ-
ρωβουλευτών, διπλωµατών, και υ-
ψηλόβαθµων υπαλλήλων της ΕΕ, 
«χαλώντας» σε κάποιους…το εορ-
ταστικό κλίµα.

Ορισµένοι αξιωµατούχοι της ΕΕ 
εµφανίζονται ανένδοτοι πως η έ-
ρευνα για τη διαφθορά στο Κατάρ 
αφορά «λίγα άτοµα», ενώ άλλοι λέ-
νε ότι η σήψη πηγαίνει πολύ πιο 
βαθιά, αναφέρει το Politico σε α-
νάλυσή του για το σκάνδαλο δια-
φθοράς. Αρχικά το Politico σηµει-
ώνει πως την ώρα που οι βελγικές 
αρχές πραγµατοποίησαν και δεύ-
τερο κύµα επιδροµών στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, η έκπληκτη ελίτ των Βρυ-
ξελλών άρχισε να αντιµετωπίζει έ-
να άβολο ερώτηµα στο επίκεντρο 
της έρευνας για δωροδοκία του Κα-
τάρ: «Πόσο βαθιά φθάνει η σήψη;»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 

ευρωπαϊκή δηµοκρατία δέχονται επί-
θεση, τόνισε εσχάτως η Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ροµπέρ-
τα Μέτσολα «Και ο δρόµος µας για 
ανοιχτές, ελεύθερες, δηµοκρατικές 
κοινωνίες δέχεται επίθεση», προσέ-
θεσε. Τώρα, σύσσωµη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ζητά «πλήρη διαλεύκανση» 
της υπόθεσης «µε όλη την αυστηρό-
τητα του νόµου», επισηµαίνοντας ό-
τι «σε αυτή την υπόθεση διακυβεύε-
ται η αξιοπιστία ολόκληρης της ΕΕ». 

Την ίδια ώρα, πλήθος δηµοσιευ-
µάτων του διεθνούς τύπου µιλά για 
«γελοιοποίηση της δηµοκρατίας, του 
κράτους δικαίου, της ηθικής», βάζο-
ντας ζητήµατα για το πως ασκείται 
το λόµπινγκ, και πως ψηφίζονται 
οι τροπολογίες για καίρια ζητήµα-
τα που αφορούν τους ευρωπαίους 

πολίτες. «Το σκάνδαλο διαφθοράς 
φαίνεται να επιβεβαιώνει την πα-
λιά προκατάληψη, ότι οι Βρυξέλλες 
είναι ένας τόπος, όπου η γραφειο-
κρατία διαρκώς πολλαπλασιάζεται 
και το ένα χέρι νίβει το άλλο», σχο-
λιάζει η Süddeutsche Zeitung, η ο-
ποία χαρακτηρίζει τη σύλληψη της 
Εύας Καϊλή ως «καταστροφή για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακό-
µη περισσότερο για ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο χρόνος πιέζει, καθώς σύντοµα 
οι πολιτικές οµάδες της Ευρωβου-
λής θα αρχίσουν να προετοιµάζο-
νται για τις ευρω-εκλογές του 2024. 
Οι Πράσινοι µάλλον θα συµπερι-
λάβουν στην προεκλογική ατζέντα 
τους το ζήτηµα της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας των ευρωβουλευ-

τών, αλλά και των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στο λόµπινγκ 
και στις δηµόσιες σχέσεις. 

Από κει και πέρα, όπως επισηµαί-
νει ο ∆ανός Νιλς Φούγκλσανγκ, α-
πό την οµάδα των Σοσιαλιστών και 
∆ηµοκρατών (S&D) «προφανώς προ-
καλεί τεράστια ζηµιά για την ΕΕ ό-
ταν ακούγεται ότι µπορείς να αγο-
ράσεις έναν ευρωβουλευτή ή έναν 
οποιοσδήποτε πολιτικό για να πει 
συγκεκριµένα πράγµατα, για να 
ψηφίσει µε συγκεκριµένο τρόπο. 
Είναι ντροπή και αποδυναµώνει 
την Ευρώπη. Γι αυτό όλοι έχουµε 
συµφέρον να προχωρήσει η έρευ-
να µέχρι τέλους, αλλά και να θε-
σπίσουµε κανόνες για να εξασφα-
λίσουµε ότι αυτό δεν πρόκειται να 
επαναληφθεί».

Το έγκλημα των 
λευκών κολάρων 

στη δημοκρατία 
Ψάχνονται στο 

Ευρωκοινοβούλιο, 
μετά τη βόμβα με την 

υπόθεση χρηματισμού 
και επιρροής 

στο Κατάρ και 
διερωτώνται κάποιοι 
αν σταματάει εδώ το 

σκάνδαλο διαφθοράς 
ή θα έχουμε και νέες 

αποκαλύψεις;

Η ανάσα του άτεγκτου
ανακριτή του Κατάρ-Gate

στους κόλπους 
της Ευρωβουλής

Σήψη
Ορισµένοι αξιωµατούχοι της 
ΕΕ εµφανίζονται ανένδοτοι 
πως η έρευνα για διαφθορά 
στο Κατάρ αφορά «λίγα 
άτοµα», ενώ άλλοι λένε ότι 
η σήψη πηγαίνει πολύ πιο 
βαθιά, αναφέρει το Politico 
σε ανάλυσή του για το 
σκάνδαλο διαφθοράς.

Lobbying
Πλήθος δηµοσιευµάτων 
του διεθνούς τύπου µιλά για 
«γελοιοποίηση του κράτους 
δικαίου, της δηµοκρατίας», 
βάζοντας ζητήµατα για το 
πως ασκείται το λόµπινγκ 
και πως ψηφίζονται οι 
καίριες τροπολογίες.

Πέλεκυς
Σύσσωµη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ζητά «πλήρη 
διαλεύκανση» της υπόθεσης 
«µε όλη την αυστηρότητα 
του νόµου», επισηµαίνοντας 
ότι «διακυβεύεται η 
αξιοπιστία όλης της ΕΕ».
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ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙ∆ΟΥ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Στο Crazy Girl είµαι εγώ 
πρώτη φωνή και η κόρη 
της ∆ανάης, της γνωστής, 
δεύτερη φωνή. Η εποχή 
εκείνη του ’66- ‘67, παιδιά 
εµείς, η Λάσκαρη θεά. Να 
πουν ότι δεν τραγουδάει 
η Λάσκαρη; Ποτέ. Γι’ αυτό 
στους τίτλους της ταινίας 
δεν υπήρχε ποτέ το 
όνοµά µου».

ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Έγινα κάτι σαν ενζενί. […]
Με κάποιον τρόπο µε 
προετοίµαζαν να γίνω από 
µικρή αυτό που αποκαλούν 
ηθοποιό «σεξοβόµβα». 
Έπαιζα την άλλη γυναίκα 
και το αντικείµενο του 
πόθου. Ξαφνικά, βρήκα 
τον εαυτό µου στη γωνία, 
λες και δεν µπορούσα να 
βγω από εκεί».

ΙΛΒΑ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ
ΕΠΙΤΡ. ΕΣ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
«Ντροπή σας. Ντροπή σας 
που προδώσατε (σ.σ για 
εµπλεκόµενους στο 
σκάνδαλο Κατάρ) την 
εµπιστοσύνη των πολιτών 
της Ευρώπης που 
περιµένουν να πολεµήσετε 
για τα συµφέροντά τους 
και των συναδέλφων σας 
που εργάζονται πολύ 
σκληρά και τίµια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ίνουν ρέστα
Ρευστότητα ή να µην τους 
αφήσουν µε τα ρέστα τους, 
λέγεται αυτό που συµφώνησαν 
Βάθη και ΕΛΓΑ. Κατά την 
είσπραξη, λέει, της εισφοράς 
ΕΛΓΑ µέσω τραπεζών, µετά 
τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
το υπόλοιπο του εκάστοτε 
Καταθετικού Λογαριασµού 
αγροτών µετά τη χρέωση να 
είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε 250 
ευρώ, αντί 20 ως σήµερα.

Κίνητρα
Για να δούµε πότε θα γίνει 
η πολυθρύλητη µετάβαση από 
το µοντέλο της οικογενειακής 
εκµετάλλευσης σε αυτό της 
αγροτικής επιχείρησης και η 
ενδυνάµωση των αγροτικών 
συλλογικών σχηµάτων. 
Ο υπουργός της πλατείας, 
πάντως, µε κάθε ευκαιρία, 
το λέει και το ξαναλέει. Για 
την ώρα, βέβαια, αναζητούνται 
απλά τα κίνητρα… 

Νοθεία
Την εφαρµογή σε όλη τη χώρα 
συστήµατος ψηφιοποίησης των 
ελέγχων διακίνησης γάλακτος 
ζητούν κτηνοτρόφοι από τον 
υπουργό της πλατείας και λένε 
πως οι ελληνοποιήσεις καλά 
κρατούν ακόµη και στα ΠΟΠ/
ΠΓΕ. Ρωτούν δε, να µάθουν 
γιατί σταµάτησε το ΑΡΤΕΜΙΣ 
2.0 / AGRITRACK, που 
δούλευε πιλοτικά επιτυχώς 
στη Θεσσαλία επί 2ετία.

Σταµατάει, ξεκινάει και ξανά µανά

Στίχους από τραγούδι της Βίσση (Ξανά µανά) θυµίζουν οι πλη-
ρωµές στους δικαιούχους αγροπεριβαλλοντικών εξαιτίας µιας 
αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας και σφηνωµένης τυρόπιτας 
στους εγκεφάλους κάποιων που επιµένουν να βάζουν προσχώ-
µατα για να διακοπεί η προσπάθεια που ξεκίνησε στο gov.gr για 
τη διαφάνεια των πληρωµών. Τι να λέµε, το «παλιό σύστηµα» 
κλωτσάει και συνεχίζει να βάζει τρικλοποδιές.Στα βιολογικά, πά-
ντως µε τα πολλά, ξεκίνησαν την Τετάρτη το βράδυ οι πληρω-
µές για τους περισσότερους, µε το Κοµφούζιο να ακολουθεί. Η 
εξόφληση του τσεκ, λίγο πριν τα κάλαντα των Χριστουγέννων. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από τις 
πρωθυπουργικές 
ανακοινώσεις του 
Σεπτεµβρίου στη ∆ΕΘ 
για την πολυθρύλητη 
στήριξη των 60 εκατ. 
ευρώ για την αγορά 
λιπασµάτων, µέχρι την 
έκδοση της απόφασης 
την περασµένη Τρίτη, 
δεν το λες και λίγο...

Kάποιοι έφυγαν 
από το Κατάρ µε 
βαλίτσες µετρητά και 
τιµαλφή και κάποιοι 
µε σοκολατάκια και 
µπάλες. Το θέµα 
είναι ότι η ζηµιά 
στο προπύργιο της 
δηµοκρατίας έγινε, 
πλήττοντας αξίες 
και προκαλώντας 
διεθνή κατακραυγή.

Υβρίδια
«Στην πολιτική, δύο 

πράγµατα έχουν σηµασία: 
τα λεφτά και δεν µπορώ να 
θυµηθώ το δεύτερο» είχε 
πει ο Αµερικανός πολιτικός 
Μάρκους Αλόνζο Χάννα 
(1837-1904). Πόσο 
διαχρονικό µε όσα συµβαίνουν 
µε την υπόθεση διαφθοράς 
στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όλοι τώρα, πριν κάτσει η 
σκόνη του σκανδάλου, µιλούν 
για πρόσθετες ελεγκτικές 
δικλείδες, για ποινικοποίηση 
σε όλες τις µορφές διαθοράς 
κλπ, κλπ. Το θέµα είναι αν 
οι αποφάσεις που παίρνονται 
ερήµην των πολιτών και το 
ατέλειωτο λοµπινγκ είναι προς 
όφελος της κοινωνίας κι όχι 
προσωπικών συµφερόντων. 

Πάντως το ότι υπάρχουν 
ακόµα άτεγκτοι µηχανισµοί 
και εισαγγελείς σαν τον Μισελ 
Κλεζ δείχνει κάτι... 

;

ΡΙΒΑΛΝΤΟ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
«∆εν έχουµε πλέον τη 
Βραζιλία ή τον Νεϊµάρ στον 
τελικό του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου, οπότε θα είµαι 
µε την Αργεντινή. ∆εν 
υπάρχουν λόγια για εσένα 
Λιονέλ Μέσι. Σου άξιζε 
ήδη να είσαι παγκόσµιος 
πρωταθλητής πριν, αλλά ο 
Θεός τα ξέρει όλα και θα σε 
στέψει αυτή την Κυριακή».

Εδώ ’χουν χίλια 
πρόβατα και 
πεντακόσια γίδια,
λύκους να φάει 
τα πρόβατα και 
τσάκαλος τα γίδια.

Μέσιασε τελικά ο µήνας για να ολοκληρωθούν 
οι πληρωµές των προγραµµάτων, 
«ταλαιπωρόντας» ακόµα µία φορά τον αγροτικό 
κόσµο. Το ζήτηµα είναι ότι τα λεφτά υπήρχαν, 
η πολιτική βούληση ήταν βέβαιη, οι κατευθύνσεις 
εκ των αρµοδίων σαφείς, η επάρκεια 
των εµπλεκοµένων στα τεχνικά ζητήµατα 
αδιαµφισβήτητη και η βάση του gov.gr 
πλέον αξιόπιστη. Τι, όµως δεν πήγε καλά;

Κάποιοι είπαν ότι το «παλιό σύστηµα» 
κλωτσάει ακόµα! Έχει άλλωστε και τη σχετική 
δικτύωση, βάθους 15ετίας, οπότε βρίσκει τον 
τρόπο να µπλοκάρει τα πράγµατα! Αυτοί που 
δεν φταίνε, βέβαια, είναι οι αγρότες και οι 
κτηνοτρόφοι, που περίµεναν λεφτά και λεφτά 
δεν έβλεπαν! Κάτι πρέπει να γίνει. Η αρχή 
έγινε ήδη από τον υπουργό της πλατείας και 
τον πρόεδρο της ∆οµοκού, όµως µήπως πρέπει 
να µπει «χέρι» κατευθείαν από το Μαξίµου;

Ο υπουργός της πλατείας, πάντως, 
σε συνάντησή του µε τον πρόεδρο και 
τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας, Χαλκίδη και Βράνα, 
τους διαµήνυσε ότι «µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 
θα πληρωθεί η εξόφληση του τσεκ και ότι 
νωρίτερα και µέχρι το τέλος της επόµενης 
εβδοµάδας θα καταβληθεί η ενίσχυση για 
τα λιπάσµατα». Άραγε αλήθεια;

Ξανά στο επίκεντρο το θέµα στήριξης της 
σταφίδας, µε αφορµή ερώτηση της βουλευτού 
Ηλείας Αυγερινοπούλου για την επανεκκίνηση 
της προώθησης του προϊόντος στις αγορές του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο υπουργός, 
λέει, ευτυχώς υπάρχει η συνδεδεµένη, ενώ 
φέτος θα δοθούν και de minimis. Ακόµα, καλεί 
τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν  τα τριετή 
προγράµµατα χρηµατοδότησης 70%, τα 
αναπτυξιακά του ΠΑΑ, το Υποµέτρο 4.2., αλλά 
και αυτά από το Ταµείο Ανάκαµψης. Λόγια 
ακούγονται αυτά στους αγρότες! Αυτοί θέλουν 
τιµή στη σταφίδα τους, στους κόπους µιας ζωής!

Από τις αρχές ∆εκεµβρίου του 2022, 
περίπου το 40% των εκτάσεων καλαµποκιού 
στην Ουκρανία δεν είχε συγκοµιστεί, λόγω 
οικονοµικής πίεσης σε ορισµένους αγρότες 
εξαιτίας των άµεσων και έµµεσων απωλειών 
που προκαλούνται από τους ένοπλους 
σύγκρουση µε τη Ρωσία, υψηλής υγρασίας 
στα στάχυα καλαµποκιού, χαµηλών τιµών 
παραγωγού καθιστούν την ξήρανση του 
καλαµποκιού οικονοµικά µη βιώσιµη και 
των µπλακ άουτ από ρωσικές πυραυλικές 
επιδροµές που διαταράσσουν τη λειτουργία 
των σιλό σιτηρών. Αυτά αναφέρει το τελευταίο 
ενηµερωτικό για τα σιτηρά του USDA. 
Άρα, ο όγκος παραγωγής για το 2022-2023 
µειώθηκε στους 23,1 εκατ. τόνους (MMT), 
σε σύγκριση µε περίπου 25,8 εκατ. τόνους.

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ξ
έρετε ποιο είναι το κα-
κό; Ότι για να δουλέ-
ψει το AΡΤΕΜΙΣ 2.0 / 
AGRITRACK αντί να εν-

διαφέρεται πρώτα απ’ όλους η Πο-
λιτεία και µετά οι αγρότες – κτη-
νοτρόφοι, οι µεταποιητές, οι λια-
νοπωλητές και οι καταναλωτές, 
ο µόνος που ενδιαφέρεται, είναι 
αυτός που το «κατασκεύασε», δη-
λαδή αυτός που ανέπτυξε και δια-
θέτει προς αξιοποίηση την εφαρ-
µογή. Κάποιες φορές, αυτό υπο-
νοµεύει και τη βούληση της πο-
λιτικής ηγεσίας. Είναι όµως κρί-
µα να βλέπουµε το δέντρο και να 
χάνουµε το δάσος.

O Mαυρουδής
∆ΕΝ ΞΕΡΩ αν για τη βελτίωση 
της κατάστασης στην αγορά του 
πρόβειου γάλακτος την τελευ-
ταία τριετία, βοήθησε η… αγρι-
άδα του Βορίδη, ο πολλαπλασια-
σµός της ποινής (για τους παρα-
βάτες) ή το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 
για την ψηφιοποίηση των ισοζυ-
γίων γάλακτος, σηµασία έχει ότι 
την τελευταία τριετία η συγκεκρι-
µένη αγορά µπήκε σε έναν δρό-
µο. Γι’ αυτό, αν δεν µπορούν να 
γίνουν πολλά για την περαιτέρω 
βελτίωση της κατάστασης, του-
λάχιστον, ας µην επιστρέψει πί-
σω στα χειρότερα. 

Σκάβουν λαγούμια
ΜΕ ΤΟΥΤΑ και µε τ’ άλλα, ολοκλη-
ρώθηκε απ’ ότι φαίνεται κι αυτή 
τη φορά η πληρωµή (προκα-
ταβολή 70%) των αγροπε-
ριβαλλοντικών µέτρων 
και κυρίως των ενισχύ-
σεων που αφορούν τη 
βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία, ωστόσο 
ο τρόπος που εξελίχθη-
καν τα πράγµατα και 
κυρίως οι καθυστερή-
σεις που υπήρξαν δεν 
θα πρέπει να αφήνουν 
ικανοποιηµένους του ι-
θύνοντες επί του θέµατος. 
Αντίθετα, φάνηκε καθαρά 

κι αυτή τη φορά, ότι κάποιοι, 
έχουν ακόµα τον τρόπο να υ-
πονοµεύουν συστηµατικά τις 
πληρωµές. ∆οξάστε τους! 

Νεροτσουλήθρα
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ και πιο 
καθαρά, προφανώς και είναι 
το «παλιό σύστηµα» που κλω-
τσάει! Και φυσικά, µε τη δικτύ-
ωση που διέθετα στα 15 χρό-
νια που ποδηγετούσε τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, έχει ακόµα τον τρό-
πο να βάζει τρικλοποδιές. Οι 
µόνοι που δεν φταίνε πάντως 
είναι οι αγρότες, οι γεωργοί 
και οι κτηνοτρόφοι. Οι µόνοι 
πάντως που θα ‘πρεπε να εξυ-
πηρετούνται από τα χιλιοπλη-
ρωµένα συστήµατα λειτουργί-
ας και τους ακριβοπληρωµέ-
νους υπαλλήλους του Οργα-
νισµού Πληρωµών, είναι οι 
αγρότες. Κι όµως, η κατάστα-
ση συνεχίζει να µπάζει νερά.  

Άλβαρες - Μέσι
ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η κυβέρνη-
ση έχει ευθύνη που δεν κα-
τάφερε να ξεριζώσει εδώ και 
3,5 χρόνια αυτό το παλιό και 
φαύλο σύστηµα διαχείρισης 
του ΟΣ∆Ε. Όµως αλήθεια τι 
να πει κανείς για το δίδυµο 
της Κουµουνδούρου που συ-
νεχίζει να το υπερασπίζεται 
µε νύχια και µε δόντια; Τι να 
πει κανείς για την τελευταία 
ανακοίνωση των Αραχωβίτη – 

Τελιγιορίδου που αντί να 
βάλουν πλάτη να καθα-

ρίσει η κόπρος του Αυ-
γείου, υποστηρίζουν 
ότι για τα όποια προ-
βλήµατα στις πλη-
ρωµές φταίνε «…
οι καρατοµήσεις – 
παραιτήσεις διευ-
θυντών και προϊ-
σταµένων, καθώς 
η συνεχής φυγή υ-
παλλήλων, ακόµα 
και µε θέσεις ευ-
θύνης».    

Τι να πεις κανείς 
για την τελευταία 
ανακοίνωση 
Αραχωβίτη-
Τελιγιορίδου, 
που αντί να 
βάλουν πλάτη να 
καθαρίσει η κόπρος 
του Αυγείου, 
υποστηρίζουν 
ότι για τα όποια 
προβλήµατα στις 
πληρωµές φταίνε 
«...οι καρατοµήσεις-
παραιτήσεις 
διευθυντών και 
προϊσταµένων, 
καθώς η συνεχής 
φυγή υπαλλήλων 
ακόµα και µε θέσεις 
ευθύνης»

Π
ρέπει άραγε να µας ενδιαφέρει ιδι-
αίτερα η εισοδηµατική ανισότητα; 
∆εν νοµίζω. Ωστόσο, ένα αντεπιχεί-
ρηµα που ακούω, είναι ότι η υψη-

λή εισοδηµατική ανισότητα µειώνει την κοινω-
νική κινητικότητα. Αυτό, λένε, πρέπει πραγµα-
τικά να µε ανησυχεί, γιατί κάνει την κοινωνία 
µας λιγότερο δυναµική και ευηµερούσα. Η θε-
ωρία τους είναι ότι η υψηλή εισοδηµατική ανι-
σότητα σήµερα σηµαίνει µεγαλύτερες ευκαιρί-
ες για τα παιδιά των πλουσίων. Ίσως τα παιδιά 
αυτά µπορεί να επωφεληθούν από σχετικά πε-
ρισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευσή τους ή 
να έχουν καλύτερη οικονοµική δυνατότητα να 
εργαστούν στις καλύτερες χαµηλόµισθες πρα-
κτικές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι πιο άνισες κοι-
νωνίες µπορεί και να προσφέρουν χαµηλότε-
ρα επίπεδα εισοδηµατικής κινητικότητας µετα-
ξύ των γενεών. Οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν 
περισσότερο να ξεφύγουν από την κοινωνικο-
οικονοµική τάξη των γονιών τους, δηµιουργώ-
ντας έτσι µια απολιθωµένη κοινωνία.

Πράγµατι, το να προσπαθήσουµε να δηµιουρ-
γήσουµε µια πλήρη «ισότητα ευκαιριών», εξα-
λείφοντάς το αυτό, θα ήταν κάτι το ξεκάθαρα α-
ντίθετο προς την ελευθερία. Αλλά, για λόγους 
επιχειρηµατολογίας, ας υποθέσουµε ότι είναι 

επιθυµητή η περισ-
σότερη κινητικότη-
τα µεταξύ των γε-
νεών.[…]  Ένα ε-
ρευνητικό άρθρο 
των οικονοµολό-
γων Justin Callais 
και Vincent Geloso 
παρουσιάζει το πώς 
οι διαφορετικοί οι-

κονοµικοί θεσµοί µπορούν να επηρεάσουν την 
κινητικότητα µεταξύ των γενεών. Η απουσία οι-
κονοµικής ελευθερίας θα µπορούσε να καταρ-
γήσει ευκαιρίες για τους φτωχούς, περιορίζο-
ντας την ευκαιρία βελτίωσης της ζωής τους που 
βασίζονται στην αγορά. Η έλλειψη οικονοµι-
κής ελευθερίας επιβραδύνει την ανάπτυξη και 
µειώνει τα εισοδήµατα των νοικοκυριών, γεγο-
νός που θα µπορούσε να µειώσει έµµεσα και 
τις σχετικές ευκαιρίες ζωής των φτωχών. […]

Τα υψηλότερα επίπεδα οικονοµικής ελευ-
θερίας για τις χώρες, λοιπόν, συνδέονται µε 
µεγαλύτερη εισοδηµατική κινητικότητα µετα-
ξύ των γενεών, όπως και τα υψηλότερα εισο-
δήµατα που παράγονται από αυτά τα υψηλό-
τερα επίπεδα οικονοµικής ελευθερίας. Εάν ο 
στόχος των πολιτικών ανά τον κόσµο είναι η 
µεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, θα πρέ-
πει πρώτα να δώσουν προτεραιότητα στη δια-
σφάλιση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και στον 
περιορισµό των ρυθµίσεων, πριν καταφύγουν 
στα εργαλεία της ακατέργαστης αναδιανοµής.

*ΚΑΤΟΧΟΥ Ε∆ΡΑΣ R. EVAN SCHARF 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ CATO INSTITUTE

Εισοδηματική 
ανισότητα

ΤOY  ΡΑΪΑΝ ΜΠΟΥΡΝΕ *



Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022Agrenda50

Με συµµετοχή εκπροσώπων από όλο το φάσµα 
των αγροτικών εισροών (σπόροι, λιπάσµατα, µη-
χανήµατα και φυτοπροστατευτικά), πραγµατοποι-
ήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 ∆εκεµβρίου, στο 
Carlo Nero του Radisson Blu Park, η καθιερωµέ-
νη εδώ και χρόνια ανταλλαγή ευχών για τις γιορ-
τές που έρχονται µετά από πρόσκληση του Ελ-
ληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας. Νωρίτερα 
στον ίδιο χώρο πραγµατοποιήθηκε η ετήσια γε-
νική συνέλευση του Συνδέσµου, µε κύριο θέµα 
την πιο ενεργή παρουσία του ΕΣΥΦ στα θέµατα 
που σχετίζονται µε τα φυτοπροστατευτικά προϊ-
όντα βιολογικής και φυσικής προέλευσης και η 
αντίστοιχη διευκόλυνση του θεσµικού πλαισίου 
που καθορίζει τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών.

Σηµειωτέον ότι τον τελευταίο καιρό είναι εµ-
φανές το άνοιγµα των µεγάλων παικτών του κλά-
δου της φυτοπροστασίας διεθνώς, προς την αγο-
ρά των προϊόντων που έχουν ως βάση τη φύση 
και τη φυσιολογία του φυτού. Το άνοιγµα αυτό 
επισφραγίζεται τον τελευταίο καιρό µε µεγάλες 
εξαγορές διεθνούς κλίµακας. Όπως ανακοινώ-
θηκε προ ηµερών η Corteva διέθεσε το ιλιγγιώ-

δες ποσό του 1,2 δις δολαρίων για την εξαγορά 
της Stoller, ενώ στις 6 ∆εκεµβρίου η FMC έκανε 
γνωστή τη στρατηγική της συνεργασία µε την 
Micropep Technologies για την ανάπτυξη φυσι-
κών προϊόντων ελέγχου των ζιζανίων. 

∆ύο χρόνια νωρίτερα, τροχιοδείκτη προς αυτή 
την κατεύθυνση αποτέλεσε η εξαγορά της Valagro 
από τη Syngenta, µε τη Syngenta Hellas να πα-
ρουσιάζει στα µέσα του καλοκαιριού το στρατη-
γικό της πλάνο για τα λεγόµενα βιοδραστικά.

Στο θέµα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΣΥΦ 
Βάσος Ευθυµιάδης, τονίζοντας ότι ο Σύνδεσµος 
βλέπει µε καλό µάτι τη διεύρυνσή του για την 
«παροχή στέγης» σε εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στα βιολογικά προϊόντα φυτοπροστα-
σίας. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών για τη λειτουργία της εται-
ρείας «ΚΥΚΛΟΣ» µε δράση την ανακύκλωση των 
κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Με κίνηση µατ εξαγορά της Stoller 
από την Corteva για τα βιολογικά

Θεαµατική µοιάζει να είναι η µεταστροφή στον 
κλάδο της φυτοπροστασίας διεθνώς, καθώς, µια 
µετά την άλλη οι παγκόσµιες δυνάµεις του χώ-
ρου, στρέφονται αποφασιστικά στην αναζήτη-
ση λύσεων που έχουν ως βάση, όχι τα χηµικά 
αλλά τη φύση. Έτσι o γίγαντας αγροχηµικών 
Corteva Inc. συµφώνησε να αγοράσει την εται-

ρεία βιολογικών προϊόντων Stoller Group ένα-
ντι 1,2 δις. δολάριων για να επιταχύνει την ε-
πέκταση του στην αναπτυσσόµενη αγορά προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας µε βάση τη φύση. Πιο 
συγκεκριµένα, η Corteva, εξαγοράζει µια εται-
ρεία που εδρεύει στο Χιούστον µε δραστηριότη-
τες και πωλήσεις σε περισσότερες από 60 χώ-
ρες και 400 εκατ. δολάρια σε προβλεπόµενα έ-
σοδα από τη συµφωνία, ανέφερε σε δήλωσή 
της στις 2 ∆εκεµβρίου, η εταιρεία που εδρεύ-
ει στην Ινδιανάπολη. Η εξαγορά σε µετρητά α-
ναµένεται να κλείσει το πρώτο εξάµηνο του ε-
πόµενου έτους και θα προσµετρηθεί στα κέρδη 
της Corteva για το 2023.

Η εξαγορά είναι η δεύτερη συµφωνία βιολογι-
κών προϊόντων της Corteva φέτος, αφού συµφώ-
νησε να αγοράσει την ισπανική εταιρεία µικροβι-
ολογικών τεχνολογιών Symborg τον Σεπτέµβριο, 
και τελευταία σε µια σειρά εξαγορών του κλάδου 
στην εναλλακτική περιοχή προστασίας καλλιερ-
γειών. Η Rival FMC Corp. συµφώνησε να εξαγο-
ράσει την πρωτοπόρο φεροµόνη BioPhero ApS 
για περίπου 200 εκατ. δολάρια τον Ιούνιο.

Η αγορά βιολογικών προϊόντων αναµένεται να 
παρουσιάσει ετησίως υψηλά µονοψήφια ποσοστά 
ανάπτυξης έως το 2035, καθώς εκτιµάται ότι θα 
αντιπροσωπεύει ως τότε περίπου το 25% της συ-
νολικής αγοράς φυτοπροστασίας παγκοσµίως, 
ανέφερει στη σχετική ανακοίνωσή της η Corteva.

Το χορό άνοιξε η Syngenta µε τη Valagro
Στα βιολογικά προϊόντα επικεντρώνει την τε-

λευταία διετία ένα σηµαντικό µέρος των δυνάµε-
ών της και ο διεθνής όµιλος προϊόντων φυτο-
προστασίας της Syngenta, στρατηγική την οποία 
διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό η εξαγορά το 
2020 της ιταλικής µέχρι τότε Valagro. H νέα στρα-
τηγική του οµίλου, παρουσιάσθηκε διεξοδικά α-
πό τα στελέχη της Syngenta Hellas και την ηγετι-
κή οµάδα της Valagro µε αφορµή και τα 25 χρό-
νια από την ίδρυση της τελευταίας, σε ειδική εκ-
δήλωση τον περασµένο Οκτώβριο στο Καστρί.

Το δικό του ξεχωριστό παρών στην εκδήλω-
ση, έδωσε ο οραµατιστής επιστήµονας και ιδρυ-
τής της Valagro, Τζουζέπε Νατάλε, δηλώνοντας 
δικαιωµένος για την επιλογή του να εντάξει την 
εταιρεία του στο διεθνές όχηµα της Syngenta, δι-
ευκολύνοντας την ταχύτερη ανάπτυξη των βιο-
προστατευτικών, µε ότι αυτό σηµαίνει για το πε-
ριβάλλον την παραγωγικότητα της γεωργίας.

Συνεργασία FMC και Μicropep 
για βιολογικά ζιζανιοκτόνα

Στρατηγική συνεργασία που στόχο έχει την 
ανάπτυξη βιολογικών λύσεων για τον έλεγχο 
των ζιζανίων ανακοίνωσε στις 6 ∆εκεµβρίου η 
FMC Corporation που εστιάζουν στις καλλιέργει-
ες καλαµποκιού και σόγιας. Η ανάπτυξη «φυσι-
κών προϊόντων ελέγχου των ζιζανίων» όπως α-
ναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρεί-
ας, θα γίνει µε την Micropep Technologies. Τα 
προϊόντα αυτά θα βασίζονται σε βραχέα µόρια 
πρωτεΐνης που παράγονται από φυτικά κύττα-
ρα. Στο πλαίσιο µιας αποκλειστικής πολυετούς 
συµφωνίας, η συνεργασία αυτή θα επικεντρωθεί 
στην ανάπτυξη νέων λύσεων για τον βιολογικό 
έλεγχο εδραιωµένων ζιζανίων στις καλλιέργει-
ες. Οι εταιρείες θα συνδυάσουν τις ικανότητες 
Έρευνας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας την τε-
χνολογία της Micropep για να επιταχύνουν και 
να βελτιώσουν το ποσοστό επιτυχίας στον εντο-
πισµό καινοτόµων βιολογικών ζιζανιοκτόνων.

Νομοτέλεια η διεύρυνση του ΕΣΥΦ 
σε βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας

Η τάση ανάπτυξης της 
αγοράς βιολογικών 

προϊόντων μέσα στην 
επόμενη 10ετία οδηγεί σε 

μεταστροφή τον κλάδο 
φυτοπροστατευτικών 

Τη διεύρυνση 
του ΕΣΥΦ 
στα βιολογικά 
φυτοπροστατευτικά, 
προανήγγειλε 
ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου 
Β. Ευθυµιάδης 
(φωτό αριστερά). 
∆εξιά, Μπάµπης 
Μαυρίδης, Σόνια 
Μουσαβερέ, 
Κατερίνα 
Σκαρλάτου, 
Γιάννης Πανάγος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ενηµέρωση 
για τη νέα ΚΑΠ 
στις 17 ∆εκεµβρίου
Η Ένωση Ηρακλείου µέσω ανακοίνωσης 
ενηµερώνει ότι το Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου 
στις 20.00, θα πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική 
εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης 
επί της Λ. 62 Μαρτύρων 146 (αίθουσα 
Συνεδριάσεων). Οµιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του 
Προσωρινού ∆.Σ. Μικρών Συνεταιρισµών της 
Ε.Θ.Ε.Α.Σ. Βλάσης Τσιόγκας µε θέµα: «Τα 
Προνόµια των Μικρών Συνεταιρισµών στο µητρώο 
της Ε.Θ.ΕΑ.Σ.» και ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Ε.Θ.Ε.Α.Σ. Μόσχος Κορασίδης, µε θέµα : 
«Ενηµέρωση για τη ΝΕΑ ΚΑΠ 2023 - 2027». 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.agrunion.gr.

Αιτήσεις έως 3 Απρίλη 
για συµµετοχή στον 
διαγωνισµό ΚΟΤΙΝOS
Ο καταξιωµένος και αξιόπιστος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, ΚΟΤΙΝΟΣ, 
ανοίγει τις πύλες του, δίνοντας την ευκαιρία στα 
πλέον ποιοτικά ελαιόλαδα, για όγδοη συνεχή χρονιά, 
να κατακτήσουν µια θέση µεταξύ των κορυφαίων 
εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της τρέχουσας 

εσοδείας 2022-2023. 
Οι επιχειρηµατίες και οι 
ελαιοπαραγωγοί, που θέλουν 
να συµµετάσχουν θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής 
στη Γραµµατεία της ΦΙΛΑΙΟΣ 
στο email info@filaios.org και 
να αποστείλουν τα ελαιόλαδα 
στη διεύθυνση Ξενοφώντος 
15α, Αθήνα, 10557, έως την 3η 

Απριλίου 2023. Η διαδικασία τελικής αξιολόγησης 
θα πραγµατοποιηθεί στις 10 και 11 Απριλίου 2023, 
και έχουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν στο 
∆ιαγωνισµό πέραν των επωνύµων - τυποποιηµένων 
ελαιολάδων και τα ελαιόλαδα που διακινούν 
οι παραγωγοί προς τα επίσηµα κανάλια εµπορίας, µε 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητάς τους.

Η διάσωση του 
Αττικού αµπελώνα
Η ανάγκη διατήρησης 
του Αττικού αµπελώνα 
και η περιβαλλοντική 
και παραγωγική του αξία 
και οι προϋποθέσεις για 
την βιωσιµότητα του είναι 
το αντικείµενο ηµερίδας, 
που διοργανώνουν οι 
οινοποιητικοί συνεταιρισµοί 
της Αττικής και η ΚΕΟΣΟΕ, τη 
∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου στις 
17:00 στο αµφιθέατρο του 
∆ήµου Κορωπίου, (στην οδό 
Β. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί), 
υπό την αιγίδα του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. 
Γεωργαντά σε συνεργασία µε 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και τη συµµετοχή 
των αµπελουργικών ∆ήµων. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΟΡΩΠΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Ραντεβού στην Food 
Expo 18-20 Μαρτίου

Με 1.300 εκθέτες και πάνω 
από 30.000 food traders από την 
Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσµο που 
αναµένεται να την επισκεφτούν το 
τριήµερο 18-20 Μαρτίου 2023, 
η FOOD EXPO, θα επιβεβαιώσει και 
το επόµενο έτος τον τίτλο της ως το 
µεγαλύτερο εµπορικό forum για τα 
τρόφιµα και ποτά στη Ν.Α Ευρώπη. 
H FOOD EXPO αποτελεί σήµερα το 
σηµαντικότερο εµπορικό φόρουµ για 
τα Τρόφιµα και Ποτά, όχι µόνο στην 
Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Μια 
µεγάλη διεθνής έκθεση, που καλύπτει 
όχι µόνο τις ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς, αλλά ανταποκρίνεται και 
στον εξαγωγικό προσανατολισµό των 
ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου. 
Πληροφορίες στο www.foodexpo.gr.

ΣΠΑΤΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν τα οποία εί-
ναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώρα αρµέ-
γονται. Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ. 6973/673305

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, γνή-
σια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκαστο. Τηλ. 
6955316314. 

Πωλούνται 20 πρόβατα Λακον από το νοµό  
Χαλκιδικής, περιοχή Νέων Μουδανιών. Τηλ. 
6974/311286. 

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. ∆υνατότη-
τα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απογαλα-
κτισµένα. Τηλ. 6947/728582. 

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

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών απο µάνες 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, αρσενικά και θη-
λυκά, 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 γουρουνάκια για πάχυνση από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ. 6984/480055. 

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

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

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

Πωλούνται 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 οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνο-
τροφία, καθετοποίηση, αγροτουρισµό, φωτοβολ-
ταικά κλπ) email : Info@kosynthos. gr 

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958. 

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440. 

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός ανα-
δασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλλα 15 
στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το στρέµµα. 
Περιοχή: Λαµία Τηλ: 6974426911

Πωλείται βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 32 
λεπτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυρα, πε-
ριοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6944/272804. 

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νός βρώµης, λιβαδόχορτου αλεξανδρινού και 
άχυρα σε προσιτές τιµές µε δυνατότητα µετα-
φοράς στον χώρο σας, περιοχή Αχαίας. Τηλ. 
6999/672735. 

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. 

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθή-
κης(Καλαµάτα) ψιλοκάλαµο τριφύλλι για κατσί-
κια. Τηλ. 6985699540. 

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 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 κτηνοτρο-
φικό µπιζέλι και τριφύλλι. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6937/274082. 

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171. 

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675. 

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης ψι-
λοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για κατσίκια. 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 βίκος-κουκιά κτηνοτροφικά από 
παραγωγό καθαρισµένα, απολυµασµένα. Τηλ. 
6981/088747. 

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

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 αγροτική µονάδα παραγωγής προϊό-
ντων από βιολογική λεβάντα µε πελατολόγιο: ξε-
νοδοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊόντα. 
Κτίριο 250 τ. µ., καλλιέργιες, αποστακτήριο. Πι-
στοποιηµένα βιολογικά. Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ. 
6972277126

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 οικόπεδα 8 και 15 στρεµµά-
των, 2000 ευρώ το στρέµµα, περιοχή Αγιος 
∆ηµήτριος Βοιωτίας. Κος Αθανασάκος. Τηλ. 
6974/129572. 

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. Ηλεκτροδοτη-
µένο. 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 στρέµµα-
τα 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. 

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. 

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 καλλι-
έργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη 
περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535. 

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δήµο 
Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
6942/226598. 

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο Θεσ-
σαλονίκης, πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 µέτρα 
από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. 6949/474535. 

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα 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 περιφραγ-
µένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λού-
τσας. ∆ιατίθεται 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 
λοιπά για αγορα. Τηλ. 6978/023728. 

Zητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγάλες 
εκτάσεις πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728. 

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 citroen Pony σε καλή κατάσταση. 
Τηλ. 6977/445354

Πωλούνται µία σπαρτική µηχανή για σιτάρι, 
ένας καλλιεργητής, ένα ρίπερ, µία δισκοσβάρνα 
και ένα ραντιστικό. Τηλ. 6974/410304. 

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

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας 
Nakayama πετρελαίου 10 ίππων καινούριο ή 
ανταλλάσσεται µε άλλο µηχάνηµα, περιοχή Αθή-
να. Τηλ. 6942/228503. 

Πωλείται εξαγωγέας φασολιών που τοποθετεί-
ται στα µπράτσα του τρακτέρ λόγω συνταξιοδότη-
σης. κος Νίκος 1500 ευρώ. Τηλ. 6945/623657. 

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. Επί-
σηςΠωλείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1. 300 κι-
λών και κοχλίες µεταφoράς τροφής. Περιοχή 
Πέλλας. Τηλ. 6945/507072. 

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για κρασί, µέλι 
κ. α. Τηλ. . 2310/684438. 

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 
προϊόντων, 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 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 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 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. 

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 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 53

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Τρίκαλα, ∆ράµα, Βόλος, Κατερίνη, 
Κοµοτηνή µε τα ονειρικά βγαλµέ-
να από παραµύθι χριστουγεννιάτι-
κα θεµατικά πάρκα βάζουν για τα κα-
λά στον τουριστικό χάρτη τις πόλεις 
τους δείχνοντας πως δεν στερούν σε 
λάµψη σε σχέση µε τις καθιερωµέ-
νους προορισµούς. Μάλιστα, επεν-
δύουν στο θεµατικό τουρισµό ελκύ-
οντας κόσµο από το εσωτερικό αλλά 
και το εξωτερικό, δίνοντας σηµαντι-
κές πληρότητες στα ξενοδοχεία των 
περιοχών τους, τονώνοντας παράλ-
ληλα την τοπική οικονοµία.

Όταν πριν από 12 χρόνια άρχισε 
η λειτουργία του «Μύλου των Ξωτι-
κών», που σταδιακά µετατράπηκε σε 
θεαµατικό χριστουγεννιάτικο πάρκο, 
τα Τρίκαλα άρχισαν να αποκτούν ένα 
θερµό κοινό και από βαλκανικές χώ-
ρες. Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο Τρικ-
καίων, ∆ηµήτρη Παπαστεργίου, οι 42 
µέρες λειτουργίας του Μύλου είναι η 
κορύφωση της τουριστικής κίνησης. 

«Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα 
ήταν µόνο ένα δέντρο και µια φάτ-
νη» λέει ο Γρηγόρης Αβανίδης µέλος 
της οµάδας Dreamworkers, που έκα-
νε µέσω της Ονειρούπολης, τη ∆ρά-
µα δηµοφιλή τουριστικό προορισµό. 
«Ξεκινήσαµε στις 17 ∆εκεµβρίου του 

2004 κι αυτή ήταν η αρχή για όλα τα 
χριστουγεννιάτικα πάρκα που έγι-
ναν αργότερα», σηµειώνει. Η Ονει-
ρούπολη σήµερα, όπως επισηµαίνει 
ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
∆ράµας Άγγελος Καλλίας, δίνει πλη-
ρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής 
γύρω στο 90% για την εορταστική πε-
ρίοδο, ενώ οι επισκέπτες είναιΈλλη-
νες αλλά και Τούρκοι και Βούλγαροι. 

«Τα Κορυφαία Παραµύθια του Κό-
σµου στον Βόλο» είναι το φετινό χρι-
στουγεννιάτικο πάρκο που θα έχουν 

την ευκαιρία να επισκεφθούν όσοι επι-
λέξουν τον εν λόγω προορισµό. Στην 
Κατερίνη φέτος έρχεται να ενισχύσει 
το τουριστικό της προϊόν το «Μουσείο 
των Χριστουγέννων» απογειώνοντας 
τη χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα και 
επισκεψιµότητα της πόλης. «Οι Χρι-
στουγεννιάτικες περιπέτειες του Πι-
νόκιο» είναι το πρώτο θεµατικό πάρ-
κο στην Κοµοτηνή, η οποία στρέφεται 
πλέον δυναµικά στην τουριστική ανά-
πτυξη, ποντάροντας σε τουρίστες από 
Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία. 

Ονειρούπολη
Η Ονειρούπολη στη ∆ράµα, 
δίνει πληρότητες στα ξενο-
δοχεία της περιοχής γύρω 

στο 90% για την εορταστική 
περίοδο

Επιδότηση ηλεκτροφόρων 
φρακτών για αγριόχοιρους
«Τα συνεργεία κυνηγών για τη 
θήρα αγριογούρουνων και εκτός 
της κυνηγετικής περιόδου είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Όµως 
πρέπει να προβούµε και σε νέα 
µέτρα, όπως τα οικονοµικά κίνητρα 
για το κυνήγι. Για τους πληγέντες 
αγρότες, πέραν των αποζηµιώσεων 
πρέπει να εξετάσουµε και λύσεις, 
όπως η επιδοτούµενη εγκατάσταση 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων στις 
καλλιέργειες», τόνισε ο βουλευτής 
Λαρίσης Ν∆ Μ. Χαρακόπουλος.

Ενίσχυση 406.381 ευρώ
σε Κέντρα Μελισσοκοµίας
Σε 406.381,00 ευρώ καθορίζεται 
το συνολικό ποσό επιχορήγησης 
για τη λειτουργία Κέντρων 
Μελισσοκοµίας», την περίοδο από 
1/8/2022 έως 31/12/2022, βάσει 
απόφασης του ΥπΑΑΤ. Τα Κέντρα 
Μελισσοκοµίας, µεταξύ άλλων, 
λειτουργούν ως κέντρα 
εξυπηρέτησης και πύλες εισόδου 
στην ψηφιακή εφαρµογή υποβολής 
δήλωσης κατεχοµένων κυψελών, 
έκδοσης-χορήγησης ψηφιακών 
µελισσοκοµικών ταυτοτήτων.

Αποκατάσταση άρδευσης
ΤΟΕΒ-Ταυρωπού
Μετά από συνεργασία του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γ. Γεωργαντά και του Γενικού 
Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων 
και Υποδοµών ∆. Παπαγιαννίδη 
συνεχίζεται η υλοποίηση του 
προγράµµατος «Ύδωρ2.0» και 
ανάθεση µέσω Σ∆ΙΤ, του έργου 
αποκατάστασης των δικτύων 
άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού για 
115.000 στρέµµατα. Η Α’ Φάση 
του ανοικτού διαγωνισµού είναι 
αξίας 128,75 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές ανάπτυξης 
στη σκιά του Ολύµπου
Οι προοπτικές ανάπτυξης στη σκιά 
του Ολύµπου, από παραδοσιακούς 
οικισµούς, κοινότητες έως τα 
38 χλµ. ακτογραµµής του ∆ήµου 
∆ίου-Ολύµπου συζητήθηκαν 
σε εκδήλωση του Οργανισµού 
Πολιτισµού-Αθλητισµού του ∆ήµου 
∆ίου-Ολύµπου, στο Λιτόχωρο. 
Στους οµιλητές, η Μαρία Σπυράκη, 
ευρωβουλευτής Ν∆-ΕΛΚ, η οποία 
αναφέρθηκε, στις πετυχηµένες 
πρακτικές βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης στην ΕΕ.

Πόλος έλξης ο «Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα, που το περασµένο Σαββατοκύριακο έφτασαν
στην πόλη 550 εκδροµικά λεωφορεία ενώ το πάρκο δέχτηκε περισσότερους από 75.000 επισκέπτες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα χριστουγεννιάτικα 
πάρκα, πόλος έλξης
Πέντε πόλεις της Ελλάδας επενδύουν σε χριστουγεννιάτικα πάρκα, 
ενισχύοντας το τουριστικό τους προϊόν και την τοπική οικονομία

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 σωλή-
νες 3αρες Pellot, 80 σωλήνες 2, 5αρες Pellot, 50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας, περι-
οχή ∆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. 

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

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 αλέτρι τρίυνο και 2 σκαλιστήρια µικρά 
1, 15 φάρδος και ένας ιταλικός χορτοσυλλέκτης 
µε 9 µπράτσα κοπή 3, 30. Τηλ. 6982/776003. 

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, αλέ-
τρι τετράυνο Γκλαβαν, δισκοσβάρνα 28αρα 
του Ζορµπά, ρίπερ, ραντιστικό 600αρι. Τηλ. 
2310/715037. 

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα ALPHA 
DELAVAL 24/24 περιοχή Βοιωτίας, κος Γιώρ-
γος. Τηλ. 6932/359820. 

Πωλείται σπαρτική µηχανή βαµβακιού 
ΜATERMACC 4 σειρών, περιοχή Βοιωτίας, κος 
Γιώργος. Τηλ. 6932/359820. 

Πωλείται αρδευτική µηχανή ROGERINI 18 ίπ-
πων σε άριστη κατάσταση τιµή 1000 ευρώ και 
σκαπτικό µηχάνηµα ΝΑCAYABA 10 ίππων και-
νούριο τιµή 1150 ευρώ. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ. 6942/228503.

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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Τιτανομαχία 
για το χρυσό
Γαλλία-Αργεντινή, ραντεβού με την ιστορία

ΤOY   ΓΙANNH ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Από κάθε άποψη ο κυριακάτικος τε-
λικός του Μουντιάλ αποτελεί ένα α-
πό τα σηµαντικότερα παιχνίδια στην 
ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρόκει-
ται για την τελευταία παράσταση σε 
Παγκόσµιο Κύπελλο του κορυφαίου 
παίχτη στην ιστορία του αθλήµατος -ο 
λόγος για τον Λιονέλ Μέσι- και τη µο-
ναδική ευκαιρία για τον νέα αστέρα 
του γαλλικού ποδοσφαίρου Κίλιαν Ε-
µπαπέ, να χρυσώσει για δεύτερη φο-
ρά τα µουντιαλικά του παπούτσια, λί-
γες µέρες πριν κλείσει τα 24 χρόνια. 

Η σκηνή είναι έτοιµη και το «Lusail 
Iconic Stadium» θα είναι γεµάτο. Την 
Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου (17:00, ΑΝΤ1) 

θα παιχτεί η τελευταία παράσταση του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου 2022. 

Η Αργεντινή διψάει για το χρυσό 
και ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι 
κάνει εντατικά µαθήµατα ψυχολο-
γικής διαχείρισης σε παλιούς και νέ-
ους παίκτες, ώστε να αποτινάξουν το 
άγχος του τελικού και να ξορκίσουν 
την κατάρα του 2014, όταν ο Μάριο 
Γκέτσε στο 113’ θρυµµάτισε τα όνειρα 
της Αργεντινής µε τη δεύτερη θέση. 

Από την άλλη η Γαλλία καλείται να 
υπερασπιστεί το στέµµα της από τους 
διψασµένους λατινοαµερικάνους. Το 
υπερηχητικό σύνολο του Ντιντιέ Ντε-
σάµπ έχει επιδείξει αξιοζήλευτη στα-
θερότητα στη διοργάνωση, αν και 
ταλαιπωρείται από µικροιώσεις που 
µπορεί να κοστίσουν τελευταία ώρα. 

Ο Μικ Σουµάχερ µετακοµίζει από τη Haas F1 στη 
Mercedes, καθώς η οµάδα του Μπράκλεϊ ανακοίνωσε ότι 
ο νεαρός Γερµανός θα είναι ο εφεδρικός οδηγός του 
χρόνου στη Formula 1. «Η οικογένεια Σουµάχερ πάντα 
θα είναι µέρος της Mercedes» ανέφερε ο διευθυντής της 
Mercedes F1, Τότο Βολφ, ενώ για την ίδια θέση η 
Mercedes είχε συνολιµίες και µε τον Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Στη Μερσέντες 
ο Μικ Σουμάχερ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Νυν υπέρ 
πάντων ο αγών, 
για τις πληρωμές 
των Χριστουγέννων

Ήρθαν    
τα λιπάσματα 
και οι ζωοτροφές, 
ηχούν στα κάλαντα

Κρίσιµη   
εβδομάδα για 
τα φιξαρίσματα
στο βαμβάκι 

Πήρε Ροντινέι ο ΟΣΦΠ
Ο Ολυµπιακός ανακοίνωσε |την 
απόκτηση του Ροντινέι Μαρσέλο 
ντε Αλµέιντα, µε τον δεξί µπακ 
από τη Βραζιλία να υπογράφει 
συµβόλαιο έως το καλοκαίρι 
του 2025. Ο 30χρονος µπακ 
αναµένεται να µπει από ∆ευτέρα 
στις προπονήσεις του Ολυµπιακού. 
Ο 30χρονος Βραζιλιάνος 
προέρχεται από εξαιρετική σεζόν 
µε τη Φλαµένγκο, µε την οποία και 
κατέκτησε το Κόπα Λιµπερταδόρες.

Στα πιτς ο Κάρι
Συναγερµός στους Γουόριορς, 
λόγω του Στεφ Κάρι. Ο σταρ 
των Πολεµιστών τραυµατίστηκε 
στον αριστερό ώµο κατά τη διάρκεια 
του αγώνα µε τους Πέισερς και 
αποχώρησε από το παιχνίδι. Πλέον 
όλοι στο Γκόλντεν Στέιτ αγωνιούν για 
την κατάστασή του. Μετά τον αγώνα 
ο Κάρι είχε πάγο στον ώµο και καλή 
ψυχολογία, ωστόσο η σοβαρότητα 
του τραυµατισµού θα εκτιµηθεί 
αφού υποβληθεί σε µαγνητική.

Κορυφή για τους µικρούς
Με άνεση και στυλ εξουδετέρωσαν 
εκτός έδρας οι µικροί της ΑΕΛ 
την ανεµική αντίσταση που 
πρόβαλλε η ∆όξα Βαλανίδας, µε 
το σκορ να σταµατάει στο 2-5 υπέρ 
των βυσσινί. Χατ τρικ για την ΑΕΛ 
πέτυχε ο χαρισµατικός Γκόγκουρας, 
ενώ δίχτυα βρήκαν έκαστος 
ο Γκάτης και ο Μπιώτης. Η ΑΕΛ 
ισοβαθµεί πλέον στην κορυφή 
µε τον Ιπποκράτη και τη ∆όξα 
Αργυροπουλίου, έχοντας 
15 βαθµούς στη Β’ ΕΠΣΛ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00

Αργεντινή

Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου

Γαλλία

Κροατία Μαρόκο
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Αφετηρία με ελαφρώς καλύτερες τιμές σε 
σχέση με πέρυσι (από 1 έως 1,10 ευρώ το 
κιλό) κάνει η φετινή εμπορική περίοδος για 
τους παραγωγούς θερμοκηπιακής ντομά-
τας στην Κρήτη, με το ρυθμό συλλογής να 
βαίνει από δω και πέρα αυξανόμενος, εξη-
γεί στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Ανατολή Γ. Καραλάκης. 

Η Κρήτη διαθέτει το πλεονέκτημα να μπο-
ρεί να υποστηρίξει μεγάλες ποσότητες ντο-
μάτας στην καρδιά του χειμώνα και ουσι-
αστικά να προμηθεύσει όλη τη χώρα. Φέ-

τος, ωστόσο, οι παραγωγοί κινήθηκαν πιο 
συντηρητικά στις φυτεύσεις, καθώς είναι 
διάχυτη η ανησυχία για τις ιώσεις που τα-
λανίζουν την παραγωγή κηπευτικών στο 
νησί, όσο η κλιματική κρίση ανεβάζει τη 
μέση θερμοκρασία. Πάντως, η εικόνα δεί-
χνει ικανοποιητική με θετικές προοπτικές 
για τον επόμενο μήνα, αν και όπως σημει-
ώνει ο Γιώργος Καραλάκης, μεγάλο ρόλο 
για τη συνέχεια παίζουν οι εισαγωγές, οι 
οποίες παραδοσιακά αρχίζουν όταν η τι-
μή παραγωγού σηκώνει κεφάλι. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Αρχή με 1,10 για ντομάτα Κρήτης
 Μικρότερες οι ποσότητες θερμοκηπιακής λόγω ιώσεων στο νησί 
 Ένα κλικ πιο πάνω οι τιμές σε σχέση με πέρυσι αρχές του χειμώνα

Α1 |  21

Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου η 
εξαγωγή βρίσκεται θεωρητικά στα 430 
ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας για τις 
χαμηλές ποιότητες, αλλά δεν σημει-

ώνονται δουλειές. Ο Καναδάς λόγω ισοτιμίας 
και επιθετικών προσφορών κερδίζει διεθνώς 
στις εξαγωγές αυτή την εποχή. Στο εσωτερικό 
τα ποιοτικά σιτάρια κυμαίνονται στα 45 λεπτά 
το κιλό παραδοτέα όμως φαίνεται να υπάρχει 
μια πτωτική τάση. Στη νέα λίστα της Φότζια οι 
τιμές μειώθηκαν άλλα 5 ευρώ, με την πρώτη 
ποιότητα στα 490-495 ευρώ ο τόνος. 

 Στην ελληνική αγορά βάμβακος, εκεί 
που είχε αρχίσει να βελτιώνεται η ζήτηση πά-
λι επικρατεί υποτονική κατάσταση. Δεν βοη-
θάει βέβαια η εποχή, παραδοσιακά στα τέλη 
του έτους έχουμε περισσότερο μαζέματα πα-
ρά νέες δουλειές. Λογικά θα κινηθούμε έτσι 
μέχρι το νέο έτος. Υπάρχει ωστόσο ενδιαφέ-
ρον για νέες αγορές στα 91 σεντς ανά λίμπρα.

 Το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών ελαι-
όλαδου στις ΗΠΑ γίνεται από Ιταλία, Ισπα-
νία και Τυνησία, χώρες οι οποίες αθροιστι-
κά συγκεντρώνουν ποσοστό 75 με 80% κά-
θε έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφεί-
ου ΟΕΥ της Νέας Υόρκης, οι ΗΠΑ κατά τη δι-
άρκεια του 2021 έκαναν εισαγωγές ελαιο-
λάδου συνολικής αξίας 1,4 δις δολάρια, με 
την Ιταλία να έχει εξαγωγές αξίας 511,3 ε-
κατ. δολαρίων και μερίδιο 35,7% της αμερι-
κάνικης αγοράς. Ακολουθεί η Ισπανία με ε-
ξαγωγές αξίας 379,3 εκατ. δολαρίων και με-
ρίδιο 26,5% της αγοράς και στην έκτη θέση 
βρίσκεται η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 49,8 
εκατ. δολαρίων και μερίδιο 3,5% της αγοράς.

Λίγες πράξεις, 
νέες απώλειες  
στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

17/11 24/11 01/12 08/12 15/12

462,01
463,69

458,75

451,64

457,55

Κηπευτικά 
Καλή η εικόνα και σε άλλα  

κηπευτικά όπως το αγγούρι με  
την τιμή κιλού κοντά στο 1 ευρώ

Ζήτηση 
Ισορροπεί κοντά στα 

περσινά επίπεδα η τιμή 
παραγωγού λόγω ζήτησης 
και μειωμένης προσφοράς

Ρυτίδωση
Ξεχωρίζει μεταξύ των ιώσεων  
που ταλαιπωρεί τα κηπευτικά  

στην Κρήτη η καστανή ρυτίδωση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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83,22

541,30
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86,52

153,60

125,29

495

410

276

81,22

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

4,744,85

359 350 345

339 330 330

4,94 5,11 5,30 5,34

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Δεκέμβριος 2021 0,95-1,05

Δεκέμβριος 2022 1,00-1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ξανά υποτονική η ζήτηση στη φυσική αγορά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚΙΟΥΛ

Πιέσεις στο χρηµατιστήριο βάµβακος 
της Νέας Υόρκης, µε την παράλληλη 
ενίσχυση του ευρώ και την περιορισµένη 
ζήτηση να συνθέτουν το κλίµα.

Υποχωρούν κατά 5 ευρώ ο τόνος 
οι τιµές σκληρού σίτου στη νέα 
λίστα της Φότζια, µε την αγορά 
να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης.

Αµετάβλητη η τιµή καλαµποκιού 
στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας 
και της Γερµανίας, µε λίγα περιθώρια 
περαιτέρω διόρθωσης.

∆ιατηρείται κάτω από τα 280 ευρώ 
ο τόνος η τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στην Ευρώπη µε τη ζήτηση να 
παραµένει αδύναµη στα εµπορικά κέντρα.

Σταθεροποιείται στα πρόσφατα 
υψηλά η τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία τις 
τελευταίες ηµέρες.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σίγουρη παράταση µέχρι το τέλος 
του έτους ανακοινώνουν τα εγχώ-
ρια εκκοκκιστήρια στην προθεσµία 
κλεισίµατος της τιµής του σύσπο-
ρου βάµβακος το οποίο έχουν πα-
ραδώσει οι παραγωγοί. Ο αρχικός 
προγραµµατισµός, ήθελε τα φιξα-
ρίσµατα να γίνονται το αργότερο 
µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, ωστόσο 
οι χαµηλές πτήσεις στη διεθνή α-
γορά βάµβακος που ξεκίνησαν α-
πό τις αρχές του φθινοπώρου, σε 
συνδυασµό µε τη διαρκή ενίσχυ-
ση του ευρώ έναντι του δολαρίου 
τις προηγούµενες εβδοµάδες, έρι-
ξαν την τιµή του σύσπορου ακόµα 
και κάτω από τα 65 λεπτά το κιλό.

Η παράταση αυτή, δίνεται ώστε σε 
περίπτωση που υπάρξει κάποια α-
νοδική αντίδραση στο χρηµατιστή-
ριο βάµβακος, να µπορούν οι πα-
ραγωγοί να εκµεταλλευτούν τη συ-
γκυρία, εξασφαλίζοντας µερικά λε-

πτά πάνω από τις σηµερινές τιµές.
Αρκετοί παραγωγοί θα έκλειναν 

µε ικανοποίηση τα ανοιχτά βαµβά-
κια τους πέριξ των 75 λεπτών το κι-
λό, ωστόσο η απόσταση από τα ση-
µερινά 67 λεπτά (παραδοτέα στο εκ-
κοκκιστήριο) είναι µεγάλη προκει-
µένου να καλυφθεί σε τόσο σύντο-
µο χρονικό διάστηµα. Πάντως υπάρ-
χουν πιέσεις για µια πιθανή παρά-
ταση των φιξαρισµάτων και για τις 
πρώτες εβδοµάδες του 2023, µε τις 
πληροφορίες να αναφέρουν πως ή-
δη ένα µεγάλο εκκοκκιστήριο της 
Στερεάς Ελλάδας, να έχει εξασφα-
λίσει τη δυνατότητα αυτή σε συνερ-
γαζόµενους βαµβακοπαραγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση, για να έχει 
µια τέτοια κίνηση αξία, θα χρεια-
στεί να σηµειωθεί ένα ράλι ανό-
δου στη διεθνή αγορά, µε τα περι-
θώρια να είναι περιορισµένα προς 
το παρόν, εξαιτίας των εκτιµήσεων 
για την κατανάλωση. Βέβαια, δεν 
αποκλείεται το προ εορταστικό ρά-
λι που παρατηρείται παραδοσιακά 

στα χρηµατιστήρια τίτλων, να παρα-
σύρει σε µια άνοδο και τους δείκτες 
στα συµβόλαια βάµβακος. Θα χρει-
αστούν γρήγορα αντανακλαστικά 
και µια ορθολογική προσέγγιση α-
πό πλευράς παραγωγών, προκειµέ-
νου να αξιοποιήσουν τις επόµενες 
ηµέρες κάθε ευκαιρία που µπορεί 
να δώσει η χρηµατιστηριακή αγορά.

Αν και κατά γενική οµολογία των 
έµπειρων διεθνών αναλυτών, η τι-
µή του βάµβακος είναι «υπερπου-
ληµένη», δηλαδή πολύ χαµηλή τη 
δεδοµένη στιγµή, η πληθωριστική 
φωτιά έκαψε το 10 µε 15% της ζή-
τησης για ίνα, κάτι το οποίο δύσκο-
λα θα µπορούσε να παραβλέψει σή-
µερα η αγορά.

Μέχρι τέλος του έτους κλεισίµατα στο σύσπορο
 Στην περιοχή των 65 µε 68 λεπτών κινείται τις τελευταίες ηµέρες η τιµή για το σύσπορο
 Οι παραγωγοί προσδοκούν στα 75 λεπτά, αλλά θα χρειαστεί άλµα για αυτό το επίπεδο Εν τη απουσία νεότερων 

εξελίξεων που θα µπορούσαν 
να δράσουν υποστηρικτικά 
για τις τιµές στο καλαµπόκι, 
τα εµπορικά κέντρα σε Γαλλία 
και Σικάγο, ακολουθούν µια 
πλαγιοπτωτική πορεία, η 
οποία πίεσε στα 285 ευρώ 
τα συµβόλαια παράδοσης 
Μαρτίου, Ιουνίου και 
Αυγούστου 2023. Η νέα 
σοδειά υποχωρεί κοντά στη 
ζώνη των 260 ευρώ ο τόνος, 
ενώ η φυσική αγορά δουλεύει 
σε Γαλλία και Γερµανία µε 
φορτώσεις στα 285 ευρώ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι τιµές 
βρίσκονται 60 ευρώ από την 
αντίστοιχη περίοδο το 2021, 
καθώς και 20 περίπου ευρώ 
πάνω από τις τιµές αγοράς 
τις πρώτες ηµέρες του 
πολέµου στην Ουκρανία. Τα 
περιθώρια νέας υποχώρησης 
τιµών, ειδικά στην ευρωπαϊκή 
αγορά, στενεύουν, ωστόσο 
οι εκτιµήσεις συµφωνούν 
πως για το επόµενο τρίµηνο 
η διόρθωση θα είναι αυτή 
που θα έχει το πάνω χέρι. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ 
Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, 
ΤΡΙΜΗΝΟ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

Η αγορά δοκίµασε για άλλη µια φορά να κλείσει κάτω 
από τα 80 σεντς, αλλά δεν τα κατάφερε. Φαίνεται πως 
το επίπεδο αυτό αποτελεί σηµαντικό σηµείο στήριξης. 
Η πτώση ήρθε κυρίως από το γενικό ξεφούσκωµα των 
εµπορευµάτων, αλλά και από την αδύναµη παγκόσµια 
ζήτηση για ίνα. Στην πρόσφατη έκθεση προσφοράς και 
ζήτησης βάµβακος µειώθηκε σηµαντικά η παγκόσµια 
κατανάλωση, ενώ αυξήθηκαν τα τελικά αποθέµατα. 
Στην πρόσφατη ανάκαµψη προς τα 81 σεντς βοήθησε 
το πτωτικό δολάριο, που είναι υπό πίεση, καθώς η 
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ µάλλον θα αναθεωρήσει 
την επιθετική στρατηγική στις αυξήσεις επιτοκίων.

ΝEA ΥOΡKH
Μετά από 2-3 εβδοµάδες µε βελτιωµένη ζήτηση, 
ξαναγυρίσαµε στο παλιότερο µοτίβο της υποτονικής 
αγοράς. Είναι βέβαια και η εποχικότητα που παίζει 
το ρόλο της, καθώς παραδοσιακά λίγο πριν 
τα Χριστούγεννα δεν σηµειώνονται νέες πωλήσεις 
παρά κυρίως διεκπεραιώνονται εκκρεµότητες. 
Η αποκαλούµενη βάση (πριµ) πιέζεται κάτω από τα 10 
σεντς ανά λίµπρα επί των τιµών Μαρτίου ‘23 για τα 
λευκά βαµβάκια, ενώ για τα υποδεέστερα η έκπτωση 
είναι γενναία. Παράλληλα, το δολάριο έχει αφήσει 
πίσω του τα υψηλά και δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που 
προβλέπουν περεταίρω ενίσχυση του ευρώ προσεχώς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στα 68 λεπτά η σηµερινή τιµή 
κλεισίµατος για ανοιχτά βαµβάκια.

ΥΠΕΡ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ 
Η τιµή βάµβακος είναι 

«υπερπουληµένη», δηλαδή 

πολύ χαµηλή τη δεδοµένη 

στιγµή, λένε οι αναλυτές

Συνεδρίαση 14/12/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23  81,37 -0,26

Μάιος ‘23 81,43 -0,24
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Ένα από τα βασικά αίτια για την 
αρνητική αυτή εξέλιξη, σε σχέση 
µε την καλλιέργεια των οσπρίων, 
σε µια περίοδο µάλιστα, που η α-
νάγκη για τη διασφάλιση της ε-
πισιτιστικής επάρκειας θα έπρε-
πε να αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα, έχει να κάνει µε τις λεγό-
µενες ελληνοποιήσεις.

«Τα βαφτίσια εισαγόµενων φα-
σολιών ως Πρεσπών ή Καστοριάς, 

καλά κρατούν. ∆υστυχώς οι ελε-
γκτικοί µηχανισµοί δεν είναι απο-
τελεσµατικοί και το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι ότι τα παίρνει η 
νοικοκυρά και πάει να τα βράσει 
κι αυτά δεν βράζουν µε τίποτα, α-
µαυρώνουν τη φήµη των φασο-
λιών Πρέσπας και Καστοριάς που 
ποιοτικά δεν έχουν καµία σχέση 
µε τα εισαγόµενα», τονίζει ο πρό-
εδρος του «Πελεκάνου».

Όπλο για την πάταξη του φαι-
νοµένου, κατά τον κ. Μάνο, ανα-
µένεται να εξελιχθεί ένα ερευνη-
τικό πρόγραµµα για τη γενετική 
ταυτοποίηση των φασολιών, α-
πό το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελ-
λάδας, που θα παραδοθεί το κα-
λοκαίρι του 2023, καθώς, όπως 
εξηγεί, ο προσδιορισµός µπορεί 
να φτάσει ακόµη και στο χωρά-
φι από το οποίο έχει παραχθεί.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ανάρπαστο έγιναν φέτος τα ποι-
οτικά φασόλια µε τη «σφραγίδα» 
Πρεσπών και Καστοριάς και τις τι-
µές παραγωγού να κινούνται ανο-
δικά συγκριτικά µε πέρυσι, «παίζο-
ντας» µεταξύ των 4 και 4,5 ευρώ, 
αναλόγως εάν πρόκειται για «πλα-
κέ», «γίγαντες» ή «ελέφαντες».

Παρόλα αυτά, παράγοντες, ό-
πως το ασήκωτο πλέον κόστος 
παραγωγής, η ανοικτή πληγή 
µε τα εκτεταµένα… βαφτίσια ει-
σαγόµενων φασολιών και η έλ-
λειψη εργατικών χεριών, υπονο-
µεύουν την καλλιέργεια, η οποία 
χάνει διαρκώς έδαφος τα τελευ-
ταία χρόνια, µε συνέπεια το µέλ-
λον της, τοπικά, να προδιαγρά-
φεται δυσοίωνο, αν δεν υπάρξει 
στήριξη. «Η πώληση πάει εξαι-
ρετικά. Στις αποθήκες του συνε-
ταιρισµού µας έχουν µείνει ελά-
χιστες ποσότητες από τη φετινή 
παραγωγή που κυµάνθηκε στους 
περίπου 300 τόνους φασολιού», 
επεσήµανε στην Agrenda ο Κων-
σταντίνος Ναλπαντίδης, πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Φασο-
λοπαραγωγών «Ο Πελεκάνος».

Ο έµπειρος παραγωγός µας εί-
πε ακόµη πως η ζήτηση είναι ιδι-
αίτερα αυξηµένη και πως αν υ-
πήρχαν κι άλλες ποσότητες θα 
µπορούσαν να απορροφηθούν 
εύκολα από την αγορά. «∆υστυ-
χώς, φέτος, λόγω της χαλαζόπτω-
σης της 1ης Οκτωβρίου που έπλη-
ξε πολλά χωριά της περιοχής, ό-
πως η Μικρολίµνη, οι Καρυές ή 
ο Λευκώνας, όπου η ζηµιά ήταν 

στο 100%, χάσαµε, ως συνεταιρι-
σµός σχεδόν το 30% της παραγω-
γής µας, που σηµαίνει µια ποσότη-
τα περίπου 150-200 τόνων φασο-
λιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις τιµές, ο κ. Ναλ-
παντίδης επεσήµανε ότι σε επί-
πεδο χονδρικής το φασόλι «πλα-
κέ» πωλείται στα 4 ευρώ το κιλό, 
ο «γίγαντας» στα 4,30 ευρώ και ο 
«ελέφαντας» στα 4,50 ευρώ. «Σε 
σύγκριση µε πέρυσι η αύξηση που 
βάλαµε είναι µόλις 10 λεπτά στην 
κάθε κατηγορία, για να µπορέσει 
να το αγοράσει και ο καταναλω-
τής», τόνισε ο πρόεδρος.

Στην Καστοριά, οι τιµές παρα-
γωγού τόσο για τα «πλακέ», όσο 
και για τους «γίγαντες», κατά µέ-
σο όρο, φέτος, κυµαίνονται στη 
ζώνη των 4 ευρώ, καθώς όπως 
λέει ο παραγωγός Θωµάς Μάνος 
«στα ψιλά φασόλια η τιµή έχει σχε-
δόν εξισωθεί µε εκείνη του γίγα-
ντα, διότι η φετινή παραγωγή σε 
αυτή την κατηγορία είναι µικρή».

Τα τελευταία τρία χρόνια, όπως 
αναφέρει ο κ. Μάνος, ο οποίος έ-
χει και τη θέση του αντιπεριφερει-
άρχη πολιτικής προστασίας και υ-
πευθύνου των ΤΟΕΒ ∆υτικής Μα-
κεδονίας, το καλαµωτό φασόλι 
στην ευρύτερη περιοχή της Περι-
φέρειας, έχει χάσει περίπου 35% 
των εκτάσεών του, µε ανάλογη επί-
πτωση και στον όγκο παραγωγής.

«Μόνο στην Καστοριά από τα 
14.500 στρέµµατα πριν από τρία 
χρόνια, φέτος η καλλιέργεια έπε-
σε στα 8.400 στρέµµα, ενώ µείωση 
υπάρχει και στις Πρέσπες και το 

Βαρυκό Φλώρινας, το Σισάνι Κο-
ζάνης και στα χωριά των Γρεβε-
νών που ασχολούνται µε το κα-
λαµωτό φασόλι και τα όσπρια 
εν γένει», σχολίασε ο κ. Μάνος. 

Την τάση µείωσης στρεµµάτων 
επιβεβαιώνει και ο κ. Ναλπαντί-
δης, για την περιοχή της Φλώρι-
νας, σηµειώνοντας ότι περίπου 
1.000 στρέµµατα που παραδο-
σιακά καλλιεργούνταν µε φα-
σόλια, θα αντικατασταθούν φέ-
τος από κριθάρι, καλαµπόκι και 
λίγη µηδική.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι ανα-
σταλτικά λειτουργεί για την καλ-
λιέργεια, όµως και το υψηλό κό-
στος παραγωγής, το οποίο, όπως 
λένε οι συνοµιλητές µας, έχει ε-
κτοξευτεί, πλέον, στα 750 ευρώ το 
στρέµµα κι είναι δυσβάστακτο, ε-
νώ πρόβληµα υπάρχει και µε την 
έλλειψη εργατών γης, που έχει 
οδηγήσει αφενός σε εγκατάλει-
ψη κάποιων στρεµµάτων, ώστε 
να µπορεί να γίνει σωστή διαχεί-
ρισή τους και αφετέρου σε άνο-
δο των ηµεροµισθίων από 30 ευ-
ρώ, στα 40-50 ευρώ ανάλογα πό-
σο πιεσµένος είναι ο παραγωγός.

Με αυξηµένη ζήτηση τα φασόλια 
Μέχρι 4,5 ευρώ οι Ελέφαντες  
Πάνω από τα 4 ευρώ σε Καστοριά - Πρέσπες τα πλακέ και οι γίγαντες

Το καλοκαίρι του 2023 ερευνητικό πρόγραµµα 
για τη γενετική ταυτοποίηση των φασολιών

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Στα ψιλά φασόλια στην 

Καστοριά η τιµή έχει σχεδόν 

εξισωθεί µε εκείνη του 

γίγαντα, διότι η φετινή 

παραγωγή σε αυτή την 

κατηγορία είναι µικρή

ΦΛΩΡΙΝΑ
Τάση µείωσης στρεµµάτων 

στη Φλώρινα, όπου σε περίπου 

1.000 στρέµµατα θα µπουν 

κριθάρι, καλαµπόκι και µηδική

Η
ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου είναι καθαρά 
πτωτική τόσο στο κοµµά-
τι της εξαγωγής όσο και 

στο εσωτερικό. Η µεν εξαγωγή εί-
ναι περίπου στα 420 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας για τα µέτριας ποι-
ότητας σιτάρια, ενώ οι τοπικοί µύ-
λοι έχοντας καλύψει τις ανάγκες 
τους πληρώνουν παρόµοιες τιµές 
για τα καλής ποιότητας σιτάρια µε 
αργότερες φορτώσεις. Οι πωλητές 
από την άλλη όµως δεν είναι έτοι-
µοι να χωνέψουν τα νέα επίπεδα τι-
µών και ως αποτέλεσµα δεν σηµει-
ώνονται νέες πωλήσεις.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη νέα 
λίστα της Φότζια µειώθηκαν άλλα 5 
ευρώ για όλες τις ποιότητες. Συγκε-

κριµένα για τα 
ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 

12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δια-
πραγµατεύεται στα 490-495 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υα-
λώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 480-483 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία οι τιµές παραµένουν από τις αρ-
χές Νοεµβρίου στα 465 ευρώ ο τό-
νος και η άνοδος του ευρώ φυσικά 
δεν διευκολύνει τις νέες πωλήσεις 
εκτός Ευρώπης. Ο Καναδάς εξακο-
λουθεί να κερδίζει στις εξαγωγές, 
εντούτοις οι αναλυτές προσδοκούν 
καλύτερο ρυθµό ώστε να µην βρε-
θούµε στο τέλος της σεζόν µε υψη-
λά τελικά αποθέµατα.

Εν τω µεταξύ, µε µέσο όρο τιµής τα 
512 δολάρια ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους έκλεισε ο διαγωνισµός 
της Τυνησίας, που αφορούσε αγο-
ρά 125.000 τόνων σκληρού. Η τιµή 
αυτή είναι χαµηλότερη κατά 20 δο-
λάρια από την προηγούµενη αγορά 
τους περίπου στα µέσα Νοεµβρίου, 
ενώ αν την υπολογίσουµε σε ευρώ 
γίνεται ακόµα χαµηλότερη καθώς 
το δολάριο έχει εξασθενήσει ένα-
ντι του ευρώ και δίνει σήµερα 480 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι 
της Τυνησίας. Τις επόµενες µέρες 
θα ξέρουµε αν υπάρχουν περιθώρια 
για να καλυφθούν και µε ελληνι-
κή σοδειά, αν και λόγω ποσότητας 
ο Καναδάς θα έχει τον πρώτο λόγο.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΑΓΩΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΛΟΓΩ ΚΑΝΑ∆Α 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥ ΕΥΡΩ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ
(ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ)

ΦΑΣΟΛΙ 
«ΠΛΑΚΕ»

«ΓΙΓΑΝΤΑΣ»

«ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ»

4,00

4,30 

4,50 
ΑΥΞΗΣΗ 10 ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
 ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ
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Μένει ψηλά,
βλέπει ψηλότερα 

Νέες αντιστάσεις 
από την ιταλική 
βιομηχανία

Έπειτα από 
το πρωτό-

γνωρο ράλι που σηµείωσε η αγο-
ρά ελαιολάδου την πρώτη εβδοµά-
δα του ∆εκεµβρίου, τις τελευταίες 
ηµέρες αναπτύσσεται µια τάση ε-
ξισορρόπησης των τιµών στα ση-
µερινά επίπεδα, ήτοι, λίγο πάνω 
από τα 6,30 ευρώ στην Ιταλία και 
5,35 ευρώ σε Ελλάδα και Ισπανία.

Λίγοι πάντως είναι εκείνοι που 
ερµηνεύουν ως κόπωση τη στασι-
µότητα των τελευταίων ηµερών, µε 
την πλειοψηφία των συντελεστών 
να αναµένουν µια περαιτέρω άνο-
δο των τιµών, ειδικά σε περίπτωση 
που επιβεβαιωθούν οι τελευταίες ε-
κτιµήσεις της COAG για ακόµα µε-
γαλύτερη µείωση της παραγωγής. 
Το τριτοβάθµιο συνεταιριστικό όρ-
γανο των Ισπανών αγροτών, ανα-
φέρει ότι µέχρι σήµερα η παραγω-
γή είναι µικρότερη κατά 30% έναντι 
των αρχικών εκτιµήσεων, οι οποίες 
όπως θα έχουν εµπεδώσει οι περισ-
σότεροι µέχρι σήµερα, µιλούσαν ή-
δη για µια µείωση της τάξης του 50%.

Βέβαια, προκειµένου να διευ-
κολυνθεί η υπόθεση της περαιτέ-
ρω ανόδου των τιµών, θα χρεια-
στούν κάποια υποστηρικτικά µη-
νύµατα από την πλευρά της κατα-
νάλωσης, η οποία δείχνει σε γενι-
κές γραµµές να έχει παγώσει εξαι-
τίας του πληθωρισµού. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι υφιστάµενες παραγω-
γές στην αγορά ελαιολάδου είναι 
εξαιρετικά µικρές και ειδικά στην 
περίπτωση της Ισπανίας, µια υπο-
χώρηση των τιµών σε επίπεδα κά-
τω των 5 ευρώ θα σήµαινε το τέλος 
της ελαιοκαλλιέργειας για αρκετούς 
παραγωγούς, όπως προειδοποιεί η 
COAG. Σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς της, η κατά γενική οµολογία 
ακριβή παραγωγή φέτος, συνεπά-
γεται ένα κόστος της τάξης των 4 ευ-
ρώ για κάθε κιλό ελαιολάδου. Άρα, 
µια υποχώρηση των τιµών, σε συν-
δυασµό µε την απροσδόκητα µικρή 
παραγωγή θα µπορούσε να επιφέ-
ρει ακόµα και έναν έντονα αρνητι-
κό κοινωνικό αντίκτυπο στα ισπα-
νικά χωριά και κωµοπόλεις.

Τα τελευταία 24ωρα, η ιταλική αγορά 
δείχνει πάντως να πατά φρένο στην α-
νοδική πορεία των τιµών ελαιολάδου, 
έχοντας πρώτα γράψει µια µέση εθνι-
κή τιµή στα 6,03 ευρώ το κιλό. Η µέση 
τιµή στο Μπάρι, τον πρώτο σταθµό για 
αρκετά ελληνικά ελαιόλαδα που κατα-
φθάνουν χύµα στην γειτονική χώρα, 
βρίσκεται στα 6,30 ευρώ, ενώ τα ελαι-
όλαδα µε γεωγραφική ένδειξη αγορά-
ζονται από τις ιταλικές βιοµηχανίες µε 
6,40 ευρώ. Τα βιολογικά ελαιόλαδα, 
βρίσκονται ήδη στα 6,50 ευρώ. 

Πρόκειται για τιµές που έχουν πατή-
σει για τα καλά «τα όρια» που επιχεί-
ρησε να βάλει η βιοµηχανία στις αρχές 
της ελαιοκοµικής περιόδου, πριν από 
ένα δίµηνο περίπου, στα 6 ευρώ. Πλέ-
ον, οι ενώσεις των ιταλικών βιοµηχανι-
ών εµφιάλωσης και τυποποίησης ελαι-
ολάδου, διαρρέουν στα ιταλικά µέσα ε-
νηµέρωσης αυξηµένα αποθέµατα  κο-
ντά στο 17% συγκριτικά µε τον Νοέµβριο 
του 2021. Αυτό, σε µια προσπάθεια συ-
γκράτησης ή ακόµα και διόρθωσης των 
τιµών, τα ιταλικά σουπερ µάρκετ και κατ’ 
επέκταση οι µεγάλες βιοµηχανίες της 
χώρας που δεν θέλουν να χάσουν και 
τα συµβόλαιά τους µε τη λιανική της κε-
ντρικής και δυτικής Ευρώπης.

Οι συντελεστές της ισπανικής αγοράς ελαιολάδου διαπιστώνουν πως µέχρι το τέλος της τρέχουσας 
εµπορικής περιόδου (Σεπτέµβριος 2023) δεν θα υπάρχει ίχνος ελαιολάδου στις δεξαµενές

Σενάριο για 140.000 τόνους στη Χαέν
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΥΨΗΛΑ
ΕΥΡΟΥΣ

ΧΑΜΗΛΑ
ΕΥΡΟΥΣ

5,25 5,34

6,03

6,50 

4,80
5,25 5,34

6,03

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΙΜH ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΧΑΜΗΛΑΥΨΗΛΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Από τους 200.000 τόνους ελαιολάδου που 
υπολόγιζε το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας πριν από 
µερικές εβδοµάδες ότι θα συγκοµιστούν στην 
επαρχεία της Χαέν, οι τελευταίες ενδείξεις, 
κατεβάζουν την εκτιµώµενη παραγωγή ακόµα και 
κάτω από τους 145.000 τόνους. Στην περιοχή, η 
βασική λαδιά ξεκίνησε πριν από λίγες ηµέρες και 
αγοράζεται µε τιµές γύρω από τα 5.36 ευρώ το κιλό. 
Μάλιστα, ένα 15% της παραγωγής έχει ήδη κλειστεί 
σε τιµές κοντά στα 6 ευρώ το κιλό. Σε επίπεδο 
Ισπανίας, τα τελευταία στοιχεία, δείχνουν ότι οι 
πωλήσεις Νοεµβρίου θα βρεθούν κοντά στους 
117.000 τόνους ελαιολάδου, σύµφωνα µε το 
Olimerca, όσο δηλαδή ήταν και τον Σεπτέµβριο. 
Μ’ αυτούς τους ρυθµούς, οι συντελεστές της 
ισπανικής αγοράς ελαιολάδου διαπιστώνουν πως 
µέχρι το τέλος της τρέχουσας εµπορικής περιόδου 
(Σεπτέµβριος 2023) δεν θα υπάρχει ίχνος 
ελαιολάδου στις δεξαµενές. Προκειµένου να «βγει» η 
χρονιά, δεδοµένης της παραγωγής που δεν θα 
ξεπεράσει φέτος τους 700.000 µε 750.000 τόνους, 
θα χρειαστεί οι µέσες µηνιαίες πωλήσεις να 
περιοριστούν στους 75.000 τόνους. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
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ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Στα 20,53 
εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις 
για τους Μύλους Κεπενού το γ’ 

τρίμηνο του 2022 και στα 55,24 
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο έναντι 12,97 
εκατ. και ευρώ 32,47 εκατ. κατά τις 
αντίστοιχες περιόδους χρήσης 2021. 
Τα κέρδη προ φόρων (EBITDA), 
ανήλθαν σε 1,19 εκατ. το γ’ τρίμηνο 
2022 και 3,21 εκατ. για την περίοδο 
01.01.2022-30.09.2022 έναντι 0,83 
εκατ. και 1,94 εκατ. ευρώ κατά τις 
αντίστοιχες περιόδους χρήσης 2021.
 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Παπαστράτος 
ανοίγει για το εργοστάσιό της στον  
Ασπρόπυργο 300 νέες θέσεις 
εργασίας Μηχανικών Παραγωγής.  
Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 16/12.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Αυξημένα τα κύρια 
οικονομικά μεγέθη στο γ’ τρίμηνο και 
στο 9μηνο του 2022, για τη «Μύλοι 
Λούλης». Τα έσοδα από πωλήσεις 
αυξήθηκαν 64,30% στον όμιλο και 
63,24% στην εταιρεία, ενώ τα EBITDA 
αυξήθηκαν κατά 52,59% στον όμιλο και 
19,09% στην εταιρεία. Στο 9μηνο, τα 
έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 
61,59% στον όμιλο και 60,19% στην 
εταιρεία, τα EBITDA αυξήθηκαν 59,51% 
στον όμιλο και 31,76% στην εταιρεία.

ΚΡΕΚΑ: Η ΚΡΕΚΑ A.E ενημερώνει  
το επενδυτικό κοινό για την πορεία των 
εργασιών της το 9μηνο, στην διάρκεια 
του οποίου εμφανίζει αύξηση κύκλου 
εργασιών 5,8% και αύξηση ζημιών  
προ φόρων. Το τρίτο τρίμηνο είναι 
ζημιογόνο παρά την αύξηση κύκλου 
εργασιών. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις 
της εταιρίας στις 30/9/2022 ανήλθαν 
σε 31,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές 
υποχρεώσεις ανήλθαν σε 38,6 εκατ. 
ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας 
ήταν αρνητικά κατά 25,98 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά α-
πό δύο διαδοχικές αυξήσεις στα επιτόκια 
της κατά 75 μονάδες βάσης, τα επιβραδύ-
νει στις 50 μονάδες και προχωρά τους ε-
πόμενους μήνες στη συρρίκνωση του χαρ-
τοφυλακίου των ομολόγων των σχεδόν 5 
τρισ. στο πλαίσιο της προσπάθειας να α-
ντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που παρα-
μένει πέντε φορές πάνω από τον επίσημο 
στόχο της. Αυτό θα οδηγήσει το επιτόκιο 
στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 
στο 2% — ένα επίπεδο που θεωρείται από 
τους αναλυτές ότι δεν τονώνει, αλλά και 
δεν πιέζει την οικονομία της Ευρωζώνης. 

Η κίνηση ακολουθεί τα χνάρια της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία ε-
πίσης… φρέναρε τον ρυθμό των αυξήσεων 
στην τελευταία της συνεδρίαση, ανεβαίνο-
ντας μισή ποσοστιαία μονάδα, σε αντίθεση 
με την αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης σε 

κάθε μία από τις τελευταίες τέσσερις συ-
νεδριάσεις της, σε ένα τρέχον εύρος στό-
χου 4,25%-4,5%. Σχολιάζοντας την απόφα-
ση της Fed o διάσημος διαχειριστής κεφα-
λαίων αντιστάθμισης κινδύνου, Μπιλ Άκ-
μαν, αναφέρει ότι θα χρειαζόταν μια «βα-
θιά, καταστροφική για την απασχόληση, 
ύφεση» για να επιστρέψει ο πληθωρισμός 
στο 2%. «Η απο-παγκοσμιοποίηση, η μετά-
βαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
η ανάγκη να πληρώνονται οι εργαζόμενοι 
περισσότερο, οι αλυσίδες εφοδιασμού με 
χαμηλότερο ρίσκο είναι όλα πληθωριστι-
κά», δήλωσε ο Άκμαν. 

Αντίστοιχα, ο διευθύνων της BlackRock, 
Λάρι Φινκ δήλωσε ότι οι επενδυτές θα πρέ-
πει πιθανότατα να ζήσουν με πληθωρισμό 
γύρω στο 3-4% και επιτόκια της τάξης του 
2-3% - κάτι που χαρακτήρισε ως μια περίο-
δο «κακουχίας» για την οικονομία.

Τσιμπίδη
Με τα γλυκά της κρασιά ΠΟΠ 
Μονεμβασία-Malvasia δύο τρύγων 
2010 και 2012, η Οινοποιητική 
Μονεμβασιάς Τσιμπίδη συμμετείχε 
στην έκθεση Αφρός και Νέκταρ.  
Τα δύο αυτά κρασιά στέφθηκαν  
με χρυσά μετάλλια στον σπουδαίο 
διεθνή διαγωνισμό γλυκών κρασιών 
Concours Mondial Bruxxelles 2022 
Sweet and fortified wines session.

ΓΙΩΤΗΣ
Την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, μια από τις 
μακροβιότερες αλλά και πιο δημοφιλείς 
εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα 
επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV 
NORD). Οι επαναπιστοποιήσεις αφορούν 
δράσεις και διαδικασίες που βρίσκονται 
στην «καρδιά» της εταιρείας καθώς  
αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας των τροφίμων και το Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας της ΓΙΩΤΗΣ.

Κόβoυν βήμα ΕΚΤ  
και Fed στα επιτόκια

 Περίοδο «κακουχίας» στην οικονομία το 2023 
 Πληθωριστικά από-παγκοσμιοποίηση, ενέργεια

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛ. 0,4560 +20,00%

ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤ.  ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,1530 +19,53%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2500 +13,64%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 1,2300 +9,82% 

GALAXY COSMOS MEZZ PLC 0,2500 +5,49%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,7000 -15,15%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,0000 -6,98%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,4700 -6,00%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. 1,1200 -4,27%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,7300 -3,95%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,313.20 -1.92%
 NASDAQ Comp 10,902.82 -2.40%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,853.87 -3.37%
Λονδίνo FTSE 100 7,440.03 -0.76%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,049.84 -2.84%
Παρίσι CAC-40 6,550.84 -2.67%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,912.07 -2.23%
Τόκιο NIKKEI-225 28,051.70 -0.37%
 
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

Κύμα πιέσεων στο Χρηματιστήριο 
μετά τις προειδοποιήσεις ΕΚΤ
Οι τελευταίες μετρήσεις του πληθωρισμού, στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ είχαν τονώσει τις ελπίδες 
ότι οι κεντρικές τράπεζες θα ρίξουν τους τόνους 
στην επιθετική σύσφιξη νομισματικής πολιτικής. 
Ωστόσο, το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
επιβαρύνθηκε όταν η ΕΚΤ επιβεβαίωσε τις 
εκτιμήσεις της αγοράς με μία ηπιότερη αύξηση 
των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης, 
υπογραμμίζοντας όμως ότι αναμένει να αυξήσει 
περαιτέρω τα επιτόκια για να επαναφέρει  
τον πληθωρισμό σε ανεκτά επίπεδα.
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Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας 
για φοροέκπτωση συμβολαιακής γεωργίας

A
πό τη ∆ευτέρα τέθηκε σε λειτουργία η 
πλατφόρµα για τις συµβάσεις συµβο-
λαιακής γεωργίας. Στη διεύθυνση της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport, οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να εισέρ-
χονται µε τους κωδικούς taxis και 
να συµπληρώνουν τα στοιχεία 
που ζητά το σύστηµα.

Προϋπόθεση για να µπορέσει 
κάποιος να ολοκληρώσει τη συ-
µπλήρωση της πλατφόρµας, εί-
ναι να έχει διαθέσιµα τη δήλωση 
καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) του 2022 και 
φυσικά όλα τα τιµολόγια πώλη-
σης του 2022.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της απαλλαγής από το 
φόρο εισοδήµατος κατά 50%, σύµφω-
να µε το άρθρο 15 του ν.4935/2022: 

«1. Τα φυσικά πρόσωπα, κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες, …..τα 
κέρδη των οποίων προκύπτουν α-
πό την άσκηση ατοµικής αγροτικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών 
προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµέ-
νων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 
4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν το νοµικό πρό-
σωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων 
ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας 
όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε 
συγκεκριµένη επιχείρηση αγοραστή, µε αντικείµενο 

τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, 
µε την οποία δεσµεύονται για την 
εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ί-

σων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας ό-
µοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Η συµπλήρωση στην πλατφόρµα της σύµβασης 
συµβολαιακής γεωργίας, µπορεί να γίνει έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στο ίδιο διάστηµα, εκτός από την καταχώ-
ρηση των συναλλαγών του 2022 θα πρέπει να κα-
ταχωρηθεί και η σύµβαση που αφορά την πώληση 
της παραγωγής του 2023. Αυτό θα χρειαστεί να το 
δουν λίγο προσεκτικά οι παραγωγοί. Κυρίως όµως, 
θα πρέπει να δώσουν βάση στη σύνταξη της σύµβα-
σης συµβολαιακής γεωργίας.

Συνηθίζεται αυτό το ιδιωτικό συµφωνητικό να 
το συντάσσουν οι αγοράστριες εταιρείες. Το ίδιο 
νοµίζω θα συνεχίσει να γίνεται και τώρα, µε τη 
διαφορά ότι πλέον θα πρέπει να καταχωρούνται 
στοιχεία από τη σύµβαση αυτή, στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε.

Επαγγελµατίες αγρότες είναι και του ειδικού [χω-
ρίς βιβλία] και του κανονικού καθεστώτος [µε βι-
βλία]. Οι του ειδικού µπορεί να µην βγαίνει να πλη-
ρώσουν µεγάλο φόρο, όµως σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να προσέξουν και αυτοί να µην χάσουν το 
δικαίωµα στην έκπτωση του φόρου. 

Άλλοι είναι συνταξιούχοι, άλλοι µισθωτοί. Και 
στις δύο περιπτώσεις το αφορολόγητο το απορρο-
φά ο µισθός ή η σύνταξη, µε αποτέλεσµα τα καθα-
ρά κέρδη από την αγροτική τους δραστηριότητα να 
φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.

Για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας απαιτείται να είναι διαθέσιµα: η δήλωση καλλι-
έργειας του 2022, η σύµβαση συµβολαιακής γεωρ-
γίας και  τα παραστατικά πώλησης του 2022. 

Χωρίς αυτά δεν θα συµπληρωθεί σωστά και εν-
δεχοµένως να προκύψει πρόβληµα στον τελικό 
προσδιορισµό του φόρου.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ να ζητάνε από τους λογιστές 
να τους δώσουν υπόδειγµα σύµβασης συµβολαι-
ακής γεωργίας. Αυτό είναι λάθος για δύο λόγους:

1. Μέχρι τώρα δεν είχαν συµπληρώσει ξανά σύµ-
βαση; Προφανώς ναι. Από που την πήραν τη σύµ-
βαση αυτή; Από τον αγοραστή-έµπορο. Το ίδιο θα 
συνεχίσουν να κάνουν και τώρα.

2. Γιατί προέκυψε η ανάγκη να ζητηθεί η σύµβα-
ση από το λογιστή; Χωρίς λόγο λέω εγώ, απλώς ε-
πειδή διάβασαν ότι η σύµβαση θα καταχωρείται µε 
κωδικούς taxis. Προτείνω να µην το κάνουν. 

Αν ξαφνικά προέκυψε θέµα εµπιστοσύνης µε τον 
έµπορο, τότε -ένας λόγος παραπάνω- να αναζητή-
σουν τη συµβουλή ενός νοµικού καθώς, η σύµβα-
ση [ως ιδιωτικό συµφωνητικό- δεν αποτελεί φορο-
λογικό έγγραφο και ως εκ τούτου, µπορεί να γίνει 
ζηµιά χωρίς να το θέλει κάποιος.

Τέλος, µεγάλη προσοχή στη συµπλήρωση κα-
θώς στην πλατφόρµα ζητείται η συµπλήρωση των 
στρεµµάτων σε εκτάρια και όχι σε στρέµµατα. Γι’ 
αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δι-
αθέσιµη η δήλωση καλλιέργειας.

Έως 28 Φλεβάρη
Συµπλήρωση στην πλατ-

φόρµα της σύµβασης 
συµβολαιακής γεωργίας 
έως τις 28 Φεβρουαρίου

Παραστατικά
Απαραίτητα η δήλωση 

καλλιέργειας έτους 
2022 και τα παραστατικά 

πώλησης του 2022

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)

Ιδιωτικό συµφωνητικό 
συµβολαιακής γεωργίας

Προς τους λογιστές: αποφεύγετε να συντάξετε 
εσείς το ιδιωτικό συµφωνητικό, ή να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητά του. Μπορεί να 
πιστεύετε ότι βοηθάτε τους πελάτες σας, όµως 
δεν ξέρει κανείς τι γίνεται µε τα όποια ψιλά 
γράµµατα, όπου αυτά υπάρχουν. Και τελικά, 
αντί να τους βοηθήσετε, να τους κάνετε ζηµιά.

Σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας 
και χρόνος διαβίβασης

Η καταχώρηση των στοιχείων στην 
πλατφόρµα θα γίνει έως 28 Φεβρουαρίου 

2023 και θα πρέπει να γίνει αποδοχή από τον 
αντισυµβαλλόµενο έµπορο-αγοραστή.  



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα νέο σύνολο δεδοµένων για να πα-
ρακολουθεί τον τρόπο ροής των πόρων 
στην οικονοµία και να αξιολογεί πόσοι 
από αυτούς καταλήγουν στον αγροτικό 
τοµέα αναπτύσσει ο Οργανισµός Τροφί-
µων του ΟΗΕ. Ο νέος τοµέας της αλυσί-
δας αξίας τροφίµων είναι πλέον διαθέ-
σιµος στην πύλη FAOSTAT και στοχεύει 
στην κατανοµή των εθνικών δαπανών 
τροφίµων από τους τελικούς καταναλω-
τές στα διάφορα στάδια των αλυσίδων α-
ξίας αγροδιατροφικών προϊόντων, ακο-
λουθώντας την προσέγγιση «Food Dollar» 
που πρωτοστάτησε η Υπηρεσία Οικονοµι-
κής Έρευνας (ERS) του Υπουργείου Γεωρ-
γίας των Ηνωµένων Πολιτειών (USDA). 

Ο FAO, το Πανεπιστήµιο Cornell και το 
ERS ένωσαν τις δυνάµεις τους για να προ-
σαρµόσουν και να κλιµακώσουν την προ-
σέγγιση του USDA, µε στόχο την καλύτε-
ρη κατανόηση του µεγέθους του ρόλου 
που διαδραµατίζει η διαµεσολάβηση της 
αλυσίδας αξίας τροφίµων µετά τη συγκο-
µιδή, όπως η επεξεργασία, η αποθήκευ-
ση, η µεταφορά και η χονδρική πώληση.

 Ο FAOSTAT, ο οποίος θα επεκτείνει 
σταθερά την κάλυψη, έχει πληροφορίες 
για 65 χώρες από το 2005 έως το 2015. 
∆είχνει ότι περίπου το 20% των δαπανών 
για τρόφιµα στο σπίτι προέρχεται από τον 
αγρότη, περίπου το ένα τέταρτο στη µετα-
ποίηση και σχεδόν το µισό στη λιανική 
και χονδρικό εµπόριο.  Εν τω µεταξύ, µό-
νο το 6,7% των καταναλωτικών δαπανών 
για τρόφιµα µη τοπικά βαρύνουν τον α-

γρότη. Αυτός ο αριθµός µειώνεται σταθε-
ρά, υπογραµµίζοντας την ανάγκη να δο-
θεί προσοχή στη διάσταση µετά τη φάρ-
µα-πύλη των αλυσίδων αξίας τροφίµων.  

Ο νέος τοµέας FAOSTAT σηµατοδοτεί 
µια σηµαντική και πολύπλοκη στροφή 
προς τη µετάβαση της στατιστικής συλλο-
γής και ανάλυσης από την εστίαση στον 
αγροτικό τοµέα στα συστήµατα αγροδια-
τροφής γενικότερα, δήλωσε ο Jose Rosero 
Moncayo, επικεφαλής της Στατιστικής ∆ι-
εύθυνσης του FAO. 

Ποικίλει από χώρα σε χώρα 
το µερίδιο του αγρότη

Το µερίδιο του αγρότη για τρόφιµα µη 
τοπικά, τον πιο δυναµικό τοµέα των συ-
στηµάτων αγροδιατροφής, ποικίλλει ση-
µαντικά σε όλο τον κόσµο, από λιγότερο 
από 0,5% στη Σιγκαπούρη έως 25% στην 
Ινδία. «Συνήθως, καθώς πλουτίζετε, τα 

σούπερ µάρκετ και οι µεταποιητές τρο-
φίµων αποκτούν µεγάλη ισχύ έναντι των 
αγροτών, και αυτά τα δεδοµένα το κατα-
δεικνύουν», δήλωσε ο Αναπληρωτής ∆ι-
ευθυντής Στατιστικής Πιέρο Κονφόρτι.  

Στην πραγµατικότητα, το µερίδιο που 
συγκεντρώνεται στους αγρότες είναι ένα 
σηµείο εκκίνησης για την απόκτηση βα-
σικών γνώσεων. Για παράδειγµα, το α-
γροτικό µερίδιο του δολαρίου τροφίµων 
µπορεί να είναι υψηλότερο όπου η γεωρ-
γία παράγει πολλά φρούτα και κηπευτικά 
προϊόντα υψηλής αξίας. Και αν το µερίδιο 
των αγροκτηµάτων µειωθεί λόγω της συ-
νολικής οικονοµικής ανάπτυξης σε µια 
χώρα, αυτό µπορεί να είναι µια ευπρόσ-
δεκτη εξέλιξη, η οποία πιθανότατα θα ε-
νισχύσει την αξία των γεωργικών εισρο-
ών σε τρόφιµα µακριά από το σπίτι, κα-
θώς οι άνθρωποι έχουν µεγαλύτερη προ-
θυµία να πληρώσουν.  

60% 
�1,22 ΤΡΙΣ.�

2,03 ΤΡΙΣ . 

16%  �0,33 ΤΡΙΣ.�

8% �0,17 ΤΡΙΣ.�

14% �0,28 ΤΡΙΣ.�2%  
(0,04 ΤΡΙΣ.)
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64% 
�2,24 ΤΡΙΣ.�

2019

3,51 ΤΡΙΣ. 

14%  �0,50 ΤΡΙΣ.�

12% �0,40 ΤΡΙΣ.�

10% �0,33 ΤΡΙΣ.�
1% 
�0,04 ΤΡΙΣ.�

CAGR 
+3%

ΑΣΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΦΡΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΩΚΕΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ
(∆ΟΛΑΡΙΑ)

Το μερίδιο του «δολαρίου τροφίμων»
γράφει άλματα στα προϊόντα αξίας
Ο νέος τομέας της Αλυσίδας Αξίας Τροφίμων του FAOSTAT αναλύει τις ροές πόρων

20% δαπανών 
Περίπου το 20% των 
δαπανών για τρόφιµα 
στο σπίτι προέρχεται 
από τον αγρότη, περί-

που το ένα τέταρτο 
από τη µεταποίηση 
και σχεδόν το µισό 

από τη λιανική και το 
χονδρικό εµπόριο  

Μη τοπικά
Το µερίδιο του 

αγρότη για τρόφιµα 
µη τοπικά, τον πιο 

δυναµικό τοµέα των 
συστηµάτων αγροδι-
ατροφής, ποικίλλει 

σηµαντικά σε όλο τον 
κόσµο, από 0,5% στη 
Σιγκαπούρη έως 25% 

στην Ινδία

Ο νέος τοµέας FAOSTAT 
σηµατοδοτεί µια σηµαντική 
µετάβαση της συλλογής και 
ανάλυσης στα συστήµατα 
αγροδιατροφής, δήλωσε 
ο Jose Rosero Moncayo, 
επικεφαλής της Στατιστικής 
∆ιεύθυνσης του FAO.

Ενηµέρωση
και επέκταση 
δεδοµένων
σε πιο πολλές
χώρες
Το τρέχον σύνολο 
δεδοµένων θα ενηµερώνεται 
σταθερά και θα διευρύνεται 
σε περισσότερες χώρες, 
λαµβάνοντας περισσότερα 
δεδοµένα που είναι 
διαθέσιµα σε όλο τον κόσµο. 
Προς το παρόν, το σύνολο 
δεδοµένων περιλαµβάνει 
απαραιτήτως ευρείες 
κατηγορίες που µπορούν 
να περιλαµβάνουν εξωγενή 
στοιχεία όπως ο καπνός, 
ενώ οι περισσότερες 
τρέχουσες µετρήσεις του 
µεριδίου τροφίµων εκτός 
σπιτιού περιλαµβάνουν 
χρεώσεις διαµονής 
ή αναψυχής.  
Παρά τους περιορισµούς 
κάλυψης και τις 
αναπόφευκτες χρονικές 
καθυστερήσεις προς το 
παρόν, το άνοιγµα του τοµέα 
σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό 
βήµα προς τα εµπρός για την 
υιοθέτηση µιας ευρύτερης 
οπτικής γωνίας, που 
περιλαµβάνει τη διαδικασία 
που οδηγεί από την 
πρωτογενή παραγωγή στην 
κατανάλωση τροφίµων στο 
σύνολό της.
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ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Λύσεις που οδηγούν σε πιο αειφό-
ρο γεωργία, πιο φιλοπεριβαλλοντι-
κές πρακτικές, δηµιουργούν πρό-
σθετο εισόδηµα στο γεωργό και βο-
ηθούν στην απεξάρτηση της χώρας 
από την εισαγόµενη πρώτη ύλη, για 
την παραγωγή ενέργειας, είναι σε 
θέση να προσφέρουν οι µονάδες 
βιοαερίου. Πρωτοπόρος σε αυτόν 
τον τοµέα είναι η εταιρεία «Βιοα-
έριο Λαγκαδά ΑΕ» η οποία άρχισε 
να λειτουργεί πριν από 6,5 χρόνια 
και είναι από τις πρώτες µονάδες 
που έχουν κατασκευαστεί στην Ελ-
λάδα. «Η επένδυση στο βιοαέριο εί-
ναι το καλύτερο, ίσως, δείγµα κυ-
κλικής οικονοµίας», τόνισε ένας εκ 
των 3 µετόχων της µονάδας, αγε-
λαδοτρόφος και αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονοµίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Γιώργος Κεφαλάς. Μιλώντας από 
το βήµα του «Αγρότη της Χρονιάς 
2022», ο κ. Κεφαλας ανέφερε πως 
η µονάδα έχει ισχύ 1 MW ηλεκτρι-
κή ενέργεια, την οποία παράγει µε 
αναερόβια χώνευση οργανικών α-
ποβλήτων του αγροτοκτηνοτροφι-
κού τοµέα και την πουλά στο δί-
κτυο, ενώ δηµιουργεί και περίπου 
70.000 – 80.000 τόνους εδαφοβελ-
τιωτικού, το οποίο αξιοποιείται στα 
χωράφια ως λίπασµα.

«Στην περίπτωση µας, στο Λαγκα-
δά Θεσσαλονίκης, έχουµε µια περι-

οχή στην οποία τα εδάφη είναι ό-
ξινα, πετρώδη κι άγονα σε γενικές 
γραµµές και λόγω δοµής του εδά-
φους µε µεγάλα θέµατα απορρόφη-
σης νερού. Φέτος φτάσαµε στο ση-
µείο µετά από 6,5 χρόνια λειτουρ-
γίας στη σπορά την εαρινή του κα-
λαµποκιού το Μάρτιο να µη χρησι-
µοποιήσουµε ούτε κιλό χηµικό λί-
πασµα στη βασική λίπανση. Οι α-
ποδόσεις µας, παρόλα αυτά, ήταν 
από τις καλύτερες παγκοσµίως», α-
νέφερε χαρακτηριστικά.

Απεξάρτηση από τα ορυκτά
Τόνισε ακόµη πως η επένδυση 

στο βιοαέριο είναι το καλύτερο, ί-
σως, δείγµα κυκλικής οικονοµίας 
«διότι καλλιεργούµε τη γη, παρά-
γουµε κτηνοτροφικά φυτά που γί-
νονται ζωοτροφή για τις κτηνοτρο-
φικές µας µονάδες, οι οποίες πα-
ράγουν γάλα και κρέας, ενώ το ορ-
γανικό τους απόβλητο γυρνά στη 
µονάδα βιοαερίου, η οποία παρά-
γει και πουλάει πολύτιµη ενέργεια 
για το δίκτυο, διότι µας βοηθάει να 
απεξαρτηθούµε από τα εισαγόµενα 
ορυκτά καύσιµα, και στο τέλος πα-
ράγεται και εδαφοβελτιωτικό υλικό, 
που επιστρέφει και πάλι στη γη».

Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο παραγω-
γός και στην περιβαλλοντική διά-
σταση της τεχνολογίας βιοαερίου, 
δεδοµένου ότι δίνει λύση στο πρό-
βληµα της διαχείρισης των οργανι-
κών αποβλήτων. «Εκτός από τα α-
πόβλητα των δικών µας κτηνοτρο-

φικών µονάδων, έχουµε συγκε-
ντρώσει σχεδόν το σύνολο της πα-
ραγόµενης κοπριάς από πτηνοτρο-
φεία, χοιροστάσια, τα τυρόγαλα α-
πό τοπικά τυροκοµεία και υγρά α-
πόβλητα ελαιοτριβείων, φλούδες 
και πολτό υπολειµµάτων φρούτων 
από τη χυµοποίηση, ακατάλληλα 
φρούτα και λαχανικά που προκύ-
πτουν στη µεταποίηση, υπολείµµα-
τα από εκκοκιστήρια, στέµφυλα οι-
νοποίησης, ξινισµένο κρασί, µαγιά 
µπύρας ή βύνη από τις ζυθοποιί-
ες, υπολείµµατα από βιοµηχανία 
αρωµατικών φυτών, ρευστά κλά-
σµατα από τις µονάδες παραγωγής 
βιοκαυσίµων. Όλα αυτά τα οργανι-
κά υλικά, τα οποία στο παρελθόν 
πετάγονταν ανεξέλεγκτα σε ρέµα-
τα, χαράδρες ή πήγαιναν στα χωρά-
φια ανεπεξέργαστα, είναι η α’ ύλη 
για τη µονάδα βιοαερίου», επισή-
µανε ο κ. Κεφαλάς και συµπλήρω-
σε πως «όταν σχεδιάσαµε τη µονά-
δα είχαµε υπολογίσει να χρησιµο-
ποιήσουµε και 15% του όγκου που 
θα χρειαζόταν για να λειτουργήσει, 
ενσίρωµα καλαµποκιού, σταροσίκα-
λης, τριτικάλε και κάποιων άλλων 
φυτών. Τη φετινή χρονιά φτάσαµε 
αυτό το ποσοστό να είναι µόνο 1%, 
για να σταθεροποιεί την παραγω-
γή. Μιλάµε για 99% αξιοποίηση ορ-
γανικών αποβλήτων από τη γεωρ-
γική δραστηριότητα. Και για κάθε 
τόνο που εισάγεται στη µονάδα, το 
10% είναι η ενέργεια. Είναι το βιο-
µεθάνιο το οποίο χρησιµοποιείται 

σαν καύσιµο. Το υπόλοιπο 90% εί-
ναι οργανικό λίπασµα».

Όλη η κυκλική πορεία
Στην παρουσίασή του ο κ. Κεφα-

λάς ανέλυσε αυτήν την κυκλική πο-
ρεία των οργανικών αποβλήτων:

Τα οργανικά απόβλητα εισέρ-
χονται στη µονάδα βιοαερίου, τα ο-
ποία στη συνέχεια χρησιµοποιού-
νται για την παραγωγή και πώλη-
ση ενέργειας. Το 2019 η µονάδα 
παρήγαγε 8,5 MWh πράσινο ρεύµα 
µε αντίστοιχη εξοικονόµηση εκπο-

µπών διοξειδίου του άνθρακα κα-
τά 494.700 kgr. 

Επιπλέον, από τα οργανικά α-
πόβλητα, παράγεται χωνεµένο υ-
πόλειµµα το οποίο µε την κατάλλη-
λη επεξεργασία χωρίζεται σε στε-
ρεό και υγρό κλάσµα. 

Το στερεό κλάσµα µπορεί χω-
ρίς καµία επεξεργασία να συσκευ-
αστεί σε µεγασάκους για χονδρική 
πώληση ή χύδην πώληση σε φορ-
τηγά. Από την άλλη µε την κοµπο-
στοποίησή του και την περαιτέρω ε-
πεξεργασία πριν την πώληση µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί ως εδαφο-
βελτιωτικό. 

Το υγρό κλάσµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για επιφανειακή 
άρδευση µε βυτιοφόρα οχήµατα 
στους αγρούς.

Το εδαφοβελτιωτικό χρησιµο-
ποιείται για την καλλιέργεια ενερ-
γειακών φυτών και στη συνέχεια 

Η λύση βιοαερίου
το καλύτερο παράδειγμα 
κυκλικής οικονομίας
Ασύγκριτα τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα 

Μόνο οργανικά 
«Στη σπορά την εαρινή

 του καλαµποκιού το Μάρτιο 
δεν χρησιµοποιήσαµε ούτε κιλό 

χηµικό λίπασµα στη βασική 
λίπανση», ανέφερε ο κ. Κεφαλάς

AΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝEΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Net metering

BIOΑΕΡΙΟ

Παράδειγμα κυκλικής παραγωγής ενέργειας Α.Π.Ε.

Άμεση μεταφορά
των λυμάτων με αγωγούς 
στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής βιοαερίου
που είναι σε κοντινή 
απόσταση

Παραγωγή ενέργειας 
για τις ανάγκες
της φάρμας

Παραγωγή
ενέργειας
για πώληση
στο δίκτυο

Οργανικό λίπασμα 
για την καλλιέργεια 
ζωοτροφών για τις 
ανάγκες της φάρμας

AΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝEΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Net metering

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

των Α.Π.E.
στην αγροτική παραγωγή

Πηγή ενέργειας
που καλύπτει

 όλες τις ανάγκες του αγρότη
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εισρέει η παραγωγή τους στη µο-
νάδα βιοαερίου. Και, για την καλ-
λιέργεια ζωοτροφών, οι οποίες α-
πορροφούνται από τις κτηνοτροφι-
κές µονάδες οι οποίες παράγουν 
κοπριά η οποία επίσης επιστρέφει 
στη µονάδα βιοαερίου. 

Παραδείγµατα προς µίµηση 
Ιταλία και Γερµανία

Παρόλα αυτά ο κ. Κεφαλάς τόνι-
σε πως «η ελληνική πολιτεία πο-
τέ δεν ασχολήθηκε στρατηγικά µε 
την αξιοποίηση των οργανικών α-

ποβλήτων στο γεωργικό τοµέα» 
και εξέφρασε την ευχή η εκδήλω-
ση της Agrenda και ο Αγρότης της 
Χρονιάς «να αποτελέσει απαρχή 
για να µπορέσουµε επιτέλους να 
συζητήσουµε για το ποιος πρέπει 
να είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός 
και το µέλλον σε αυτό τον τοµέα».

Έδειξε, µάλιστα, ως φωτεινά πα-
ραδείγµατα τόσο τη Γερµανία, όσο 
και την Ιταλία, οι οποίες, όπως α-
νέφερε, έχουν χρησιµοποιήσει αυ-
τού του είδους τις ΑΠΕ, ώστε να ε-
νισχύσουν εµµέσως πλην σαφώς 
το γεωργικό τους τοµέα, δεδοµέ-
νου ότι πρόκειται για λύσεις που 
οδηγούν σε πιο αειφόρο γεωργία, 
πιο φιλοπεριβαλλοντικές πρακτι-
κές, δηµιουργούν πρόσθετο εισό-
δηµα στο γεωργό και βοηθούν στην 
απεξάρτηση της χώρας από την ει-
σαγόµενη πρώτη ύλη, για την πα-
ραγωγή ενέργειας. 

Ήρθε η ώρα του net-metering 
που θα φορτίζει και τρακτέρ
Εισοδήματα προσθέτουν οι Ενεργειακές Κοινότητες του Αγρινίου 

Εισροές 
Το 2019 η «Βιοαέριο Λαγκα-
δάς» επεξεργάστηκε 76.000 

τόνους κοπριάς, 6.000 τόνους 
τυρόγαλα και 2.000 τόνους 

απόβλητα ελαιοτριβείων

Στην ίδια ενότητα, ο Θωµάς Κου-
τσουπιάς, πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρι-
νίου, µιας οργάνωσης που τείνει 
να εξελιχθεί σε σηµατωρό για τις 
εξελίξεις γύρω από τις ενεργεια-
κές κοινότητες και το net metering, 
καθώς άµεσα ή έµµεσα εµπλέκε-
ται στην ανάπτυξη έργων ισχύος 
1,3 GW, παρουσίασε τη δράση της 
οργάνωσης και τα πλεονεκτήµατα 
των ΑΠΕ και ζήτησε από τα συναρ-
µόδια υπουργεία να δώσουν προ-
τεραιότητα στους αγρότες.

Όπως ανέφερε η ΕΑΣ Αγρινίου 
διείδε από νωρίς τις δυνατότητες 
που υπάρχουν στις ΑΠΕ και δρα-
στηριοποιήθηκε από το 2006 στον 
τοµέα, όταν λήφθηκε η απόφα-
ση να γίνει η αποσύνδεση της ε-
πιδότησης από τον καπνό και έ-
νας µεγάλος αριθµός ανθρώπων 
της περιοχής έφευγε από την καλ-
λιέργεια και κάτι έπρεπε να κά-
νει. «Είδαµε ότι οι ΑΠΕ θα µπο-
ρούσαν να είναι συµπληρωµατι-
κό εισόδηµα και θα µείωναν και 
το κόστος παραγωγής, βοηθώ-
ντας, µε αυτό τον τρόπο, όλους 
τους πρώην καπνοπαραγωγούς 
να µείνουν στην Αιτωλοακαρνα-
νία», υπογράµµισε ο κ. Κουτσου-
πιάς και τάχθηκε ανεπιφύλακτα 
υπέρ των ΑΠΕ στον αγροτικό και 
κτηνοτροφικό χώρο, δεδοµένου 
ότι δίνουν τη δυνατότητα κάλυ-
ψης ενεργειακών αναγκών και 
µείωσης του κόστους παραγωγής.

«Πρέπει να ασχοληθούµε µε τις 
ΑΠΕ γιατί πρώτοι εµείς οι αγρότες 
ζούµε στο περιβάλλον και νοια-
ζόµαστε περισσότερο από κάθε 
άλλον για αυτό», υποστήριξε και 
τόνισε πως στο πλαίσιο αυτό η Ε-
ΑΣ Αγρινίου έχει δηµιουργήσει 

10 ενεργειακές κοινότητες που 
αφορούν σε αιολικά πάρκα µε ι-
σχύ 138 MW, άλλες µε φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα και ισχύ περί τα 200 
MW για την περιοχή της Αιτωλο-
ακαρνανίας και βοηθά σε άλλες 
80 ενεργειακές κοινότητες στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.

«Συνολικά, όλες αυτές οι ενερ-
γειακές κοινότητες τις οποίες είτε 
κάνουµε στην Αιτωλοακαρνανία, 
είτε βοηθάµε στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, έχουν πάνω από 5.000 µέ-
λη και µια ισχύ 1,3 GW. Είναι έρ-
γα τα οποία είναι κατατεθειµένα, 
άλλα έχουν υλοποιηθεί, άλλα υ-
λοποιούνται αυτή τη στιγµή και 
άλλα θα γίνουν τα επόµενα δύο 
χρόνια», σηµείωσε.

Σε ό,τι αφορά το Net Metering, 
ο κ. Κουτσουπιάς επισήµανε πως 
είναι κάτι που θα πρέπει να απα-
σχολήσει το ΥπΑΑΤ, αλλά πολύ 
περισσότερο το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, γιατί θα πρέπει να µπουν 
κατά τέτοιο τρόπο οι προτεραιότη-
τες, επειδή είναι µικρό το δίκτυο, 
έτσι ώστε οι αγρότες να µπορούν 
πρώτοι να µπουν, να κάνουν τις 
ανάλογες επενδύσεις για να µπο-
ρέσουν να µειώσουν το κόστος 
παραγωγής τους.

Μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στις αγροτικές ΑΠΕ

Σύµφωνα µε τον κ. Κουτσουπιά 
η ανάπτυξη έργων µε την µορφή 
του Net metering είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τον κάθε αγρότη 
που θέλει να εξασφαλίσει την πα-
ραγωγή του, γιατί:

Έχει ελεγχόµενο κοστολόγιο 
παραγωγής: µπορεί να υπολογί-
ζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το κό-
στος παραγωγής και εποµένως την 
τιµή διάθεση των προϊόντων του

Χωρίς κόστος ενέργειας έχει 
ένα σαφέστατα πιο ανταγωνιστι-
κό προϊόν σε επίπεδο τιµών

Μπορεί να εντάξει στην παρα-
γωγική διαδικασία επιπλέον στά-
δια επεξεργασίας ή αυτοµατισµούς 
/ µηχανήµατα / τρακτέρ κλπ, χω-
ρίς να ανησυχεί για την εκτίναξη 
του ενεργειακού κόστους.

Παύει να υπάρχει ο διαρκής 
/ µηνιαίος «βραχνάς» και η αγω-
νία για το κόστος ενέργειας που 
πρέπει να καταβάλλει µετρητοίς, 
ιδιαίτερα σε µήνες που δεν έχει 
πωλήσεις προϊόντων και είναι ή-
δη αυξηµένα τα έξοδά του για άλ-
λες προµήθειες.

Υποστήριξη
Ο Α.Σ. Αγρινίου υπο-
στηρίζει και ενισχύει 

την αδειοδότηση έργων 
ΑΠΕ από Ένεργειακές 

Κοινότητες σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας
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Αιολικά  Έργα

Φωτοβολταϊκά  Έργα

ΈΝΩΣΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ενεργειακές 
Κοινότητες

Ο Α.Σ. Αγρινίου πρωτοστατεί στην αδειοδότηση έργων 
Α.Π.Ε. από Ενεργειακές Κοινότητες στην Αιτ/νία:

- Συνολικά 12 Ενεργειακές Κοινότητες

- Πάνω από 1.500 μέλη, κατά πλειοψηφία αγρότες

- 200 έργα συνολικής ισχύος 200 MW

- Συνολικά 10 Ενεργειακές Κοινότητες

- Πάνω από 1.000 μέλη, κατά πλειοψηφία αγρότες

- 28 έργα συνολικής ισχύος 128,6 MW
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Την είσοδό της σε φρέσκο γάλα 
και γιαούρτι ετοιμάζει η Αμφιγάλ

  Eντός του 2023 νέα επένδυση 
για μηχανολογικό εξοπλισμό

  Aύξηση στους 6.500 τόνους 
εισκομιζόμενων ποσοτήτων 
γάλακτος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Είσοδο σε νέα κατηγορία προϊόντων θα πραγ-
µατοποιήσει κατά το προσεχές χρονικό διά-
στηµα η Αµφιγάλ, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες που προέρχονται από στελέχη της Ένω-
σης Αγρινίου. Η γαλακτοβιοµηχανία του συ-
νεταιρισµού πρόκειται να προχωρήσει εντός 
του 2023 σε νέα επένδυση για την προσθή-
κη µηχανολογικού εξοπλισµού στις υφιστά-
µενες εγκαταστάσεις της, διευρύνοντας µε αυ-
τόν τον τρόπο το κωδικολόγιο των προϊόντων 
της και προσθέτοντας φρέσκο γάλα, πλήρες 
στραγγιστο γιαούρτι αλλά και στραγγιστό µε 
µειωµένα λιπαρά καθώς και επιδόρπια όπως 
η κρέµα και το ρυζόγαλο. Να θυµίσουµε ότι η 
Αµφιγάλ διαθέτει αυτή τη στιγµή στην αγορά 
προϊόντα µε την ετικέτα «Αµφιλοχίας Γη», στη 
γκάµα των οποίων περιλαµβάνονται η γρα-
βιέρα, η κεφαλογραβιέρα, η φέτα, το τσαλα-

φούτι, το πεκορίνο. Το µε-
γαλύτερο µέρος των παρα-
γόµενων ποσοτήτων σε πο-
σοστό που υπερβαίνει το 
70%, διατίθεται µέσα από 
το δίκτυο καταστηµάτων 
της ΑΒ Βασιλόπουλος πα-
νελλαδικά. Ένα µέρος των 
προϊόντων αυτών διατίθε-
ται επίσης σε τοπικό επίπε-
δο και στην ευρύτερη γεω-
γραφική ζώνη δραστηριό-

τητας της Αµφιγάλ και ένα ακόµη µέρος των 
εν λόγω αγαθών προορίζεται για εξαγωγές. 

Να σηµειωθεί ότι η Αµφιγάλ αυξάνει σταδι-
ακά τις ποσότητες γάλακτος που αξιοποιεί συ-
νεργαζόµενη µε τους κτηνοτρόφους. Ειδικότε-
ρα, στη διάρκεια της φετινής γαλακτοπαραγωγι-
κής περιόδου εισκόµισε περίπου 4.500 τόνους 
αιγοπρόβειου γάλακτος και φέτος οι ποσότη-
τες αυτές θα ανέλθουν στους 6.500 τόνους. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα νέα προϊό-
ντα θα εισέλθουν στην ελληνική αγορά το 
2023 έως και το φθινόπωρο, ενώ η επένδυ-
ση για την προσθήκη του νέου µηχανολογι-
κού εξοπλισµού θα υλοποιηθεί στις αρχές 
του επόµενου έτους. 

Η Αµφιγάλ έχει δηµιουργήσει ένα σύγχρο-
νο εργοστάσιο στην Κεχρινιά Αµφιλοχίας, µέ-
σω της οποίου η εταιρεία συµφερόντων της 
Ένωσης Αγρινίου θα επιδιώξει τα επόµενα 

χρόνια εκτός από την ελληνική αγορά, να α-
ναπτύξει το εκτόπισµά της και στις εξαγωγές. 
Το 2021 ο κύκλος εργασιών της Αµφιγάλ α-
νήλθε στα 6,06 εκατ. ευρώ από 3,94 εκατ. ευ-
ρώ που ήταν το 2020, καταγράφοντας θετική 
µεταβολή σε ποσοστό 53,7%. Η εταιρεία έλα-
βε τη σηµερινή της µορφή το 2017, συστήνο-
ντας τη νέα της παραγωγική µονάδα και εισερ-
χόµενη στην παραγωγή δικών της προϊόντων 
µε την ετικέτα  «Αµφιλοχίας Γη». 

Θυµίζουµε ότι η Αµφιγάλ αποτελεί µία από 
τις παραγωγικές δραστηριότητες του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Ένωση Αγρινίου, καθό-
τι διατηρεί επίσης εργοστάσιο επεξεργασίας 
και τυποποίησης ελαιών, εργοστάσιο ζωοτρο-
φών, εργοστάσιο µηδικής και ξηραντήρια κα-
λαµποκιού. Ταυτόχρονα όµως δραστηριοποι-
είται στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας µε τη συµµετοχή 5.500 µελών 
αλλά και την παροχή υπηρεσιών στον αγρο-
τικό τοµέα. Η δραστηριότητά της στις ανανε-
ώσιµες πηγές εντοπίζεται στα αιολικά πάρκα 
όπου έχει ιδρύσει 10 ενεργειακές κοινότητες, 
στο βιοαέριο µε την εγκατάσταση µονάδας 
στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και φωτοβολ-
ταϊκά µε 6 ενεργειακές κοινότητες στην Κα-
τούνα και επιπλέον 6 ενεργειακές κοινότητες 
στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας. 

«Αµφιλοχίας Γη»
Η Αµφιγάλ διαθέτει 

προϊόντα µε την 
ετικέτα «Αµφιλοχίας 

Γη», µεταξύ των 
οποίων γραβιέρα, 
κεφαλογραβιέρα, 
φέτα, τσαλαφούτι 

και πεκορίνο

Συµβόλαια µε 
βαριά ονόµατα 
και επενδύσεις η
Agrophoenix SA
Με δύο νέα συµβόλαια µε πολύ 
«βαριά», σε διεθνές επίπεδο, 
ονόµατα αγροδιατροφικών 
προϊόντων, µια καινούρια επένδυση, 
ύψους 10 εκατ. ευρώ στα «σκαριά» 
και µε διπλασιασµό του τζίρου της, 
ετοιµάζεται να «ρίξει αυλαία» στο 
2022. Πλέον πρόσφατη εξέλιξη για 
τη µεταποιητική επιχείρηση 
φρούτων, από το Άνω Ζερβοχώρι 
Ηµαθίας, αποτελεί η υπογραφή 
συµβολαίου συνεργασίας µε τη 
γερµανική λιανεµπορική αλυσίδα 
Aldi. «Η συµφωνία θα ενεργοποιηθεί 
το 2023 και αφορά την τροφοδοσία 
των καταστηµάτων της αλυσίδας µε 
3 από τους 6 κωδικούς smoothies», 
είπε στην Agrenda ο επικεφαλής της 
Agrophoenix, Χρήστος Ιωαννίδης 
(σ.σ. σε συνεργασία µε την 
οικογένεια Σαΐτη). Επίσης, συνήψε 
συµβόλαιο 10ετούς διάρκειας 
αποκλειστικής συνεργασίας µε τη 
Dole, για να την τροφοδοτεί αρχικά 
µε 7-8 κωδικούς από προϊόντα 
φρούτων και κατόπιν µε άλλους 5-6.
Η επιχείρηση έχει υποβάλλει φάκελο 
στο Ταµείο Ανάκαµψης για ένα νέο 
επενδυτικό ύψους 10 εκατ. ευρώ, 
που θα ανεβάσει κατά 30% τη 
δυναµικότητα της µονάδας.  Η 
«πίεση» για νέες επενδύσεις έρχεται 
από την ταχεία ανάπτυξη των 
πωλήσεων, οι οποίες για το 2022 
υπολογίζεται πως θα κινηθούν στη 
ζώνη των 50 εκατ. ευρώ, από 25 
εκατ. ευρώ το 2021 και 10 εκατ. το 
2020. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Παράταση ως 
15 ∆εκέµβρη 
2023 για τη 

γλυφοσάτη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δηµοσίευσε τον κανονισµό 
(ΕΕ 2022/2364) µε τον 
οποίο παρατείνεται για ένα 
έτος ως 15 ∆εκεµβρίου 2023 
η έγκριση της γλυφοσάτης 
ως δραστική ουσία σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Πρόκειται για το γνωστό 
glyphosate,δραστικό 
συστατικό ζιζανιοκτόνων, 
όπως το Round Up της 
Bayer (πρώην Monsanto). 
Η αναβολή της ηµεροµηνίας 
έρχεται λόγω καθυστέρησης 
της έκθεσης αξιολόγησης 
κινδύνου της γλυφοσάτης 
από την EFSA και τον ECHA. 

Υποχώρηση 
κερδοφορίας παρά 
την αύξηση τζίρου 
για την Κρι-Κρι
Mε αύξηση τζίρου κατά 
24,51% έκλεισε το 
εννεάµηνο του 2022 για 
την Κρι-Κρι, στα 137,27 εκατ. 
ευρώ, ωστόσο η κερδοφορία 
της γαλακτοβιοµηχανίας 
υποχώρησε σηµαντικά, 
γεγονός που αποδίδεται 
σύµφωνα µε την εταιρεία 
στην τρέχουσα παγκόσµια 
ενεργειακή κρίση η οποία 
επιδρά πολυεπίπεδα στην 
κοστολογική της βάση. 
Ειδικότερα, τα EBITDA 
διαµορφώθηκαν σε  11,18 
εκατ., περίπου στα µισά 
από το αντίστοιχο περυσινό 
διάστηµα (22,29 εκατ.).

Τέσσερις νικητές 
ανέδειξε ο Trophy-
Τροφή Challenge
Οι τέσσερις νικητές του 
Trophy-Τροφή Challenge 
2022 που υλοποιείται από 
τον οργανισµό Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά, που ξεχώρισαν 
για τις καινοτόµες ιδέες τους 
µε άµεση εφαρµογή στον 
αγροδιατροφικό κλάδο, είναι:
στην κατηγορία «Ideas» 
οι οµάδες ECOllections 
και 4D Mater (χρηµατικό 
έπαθλο 5.000 ευρώ 
έκαστη) και στην κατηγορία 
«Start-ups» οι εταιρείες It’s 
Alive E.E. και Peacebypeas 
(χρηµατικό έπαθλο 10.000 
ευρώ σε κάθε µία).

ΝΕΑ

Πωλητήρια στα µη εξυπηρετούµενα δά-
νεια 40 επιχειρήσεων του κλάδου των οι-
νοποιείων, αλλά και µικροµεσαίων εται-
ρειών τροφίµων φέρεται να ετοιµάζει η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum 
Hellas, συνεχίζοντας το ξεκαθάρισµα κλα-
δικών χαρτοφυλακίων.

Ως προς τα δάνεια των οινοποιείων, η 
έκθεση των οποίων είναι ύψους 30-40 ε-
κατ. ευρώ, η διαδικασία πώλησης εκτιµά-
ται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόµε-
νων µηνών. Κύκλοι της αγοράς εκτιµούν 
ότι υγιείς εταιρείες του τοµέα δεν αποκλεί-
εται να επιδείξουν ενδιαφέρον για τα πα-
ραπάνω χαρτοφυλάκια, προσβλέποντας 
στην περαιτέρω µεγέθυνση τους.

Αναφορικά µε τον κλάδο των τροφί-
µων, κατά πληροφορίες, η εταιρεία δια-
χείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων 
θα κατηγοριοποιήσει περίπου 100 εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στους το-
µείς των φρούτων, κατεψυγµένων αλλά 
και νωπών προϊόντων, στις ζύµες κ.α, τα 
δάνεια των οποίων ανέρχονται σε 1 δισ. 
ευρώ. Να σηµειωθεί ότι στο κοµµάτι αυ-
τό, ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από 
ξένα funds αλλά και από Έλληνες που ή-
δη προχωρούν σε εξαγορές µικρότερων 
επιχειρήσεων προκειµένου να αυξήσουν 
τα µεγέθη των οµίλων τους.

∆ιευρύνει το  προϊόντικό της χαρτο-
φυλάκιο η γαλακτοβιοµηχανία ∆Ω-
∆ΩΝΗ µε την είσοδο στην κατηγο-
ρία των αλµυρών σνακ συστήνοντας 
τα Baked Cheese Thins, ένα σνακ υ-
ψηλής διατροφικής αξίας ψηµένα µε 
100% Φέτα ΠΟΠ. Τα νέα Baked Cheese 
Thins, παράγονται µε φυσικά συστα-
τικά, είναι ιδανικά για χορτοφάγους 
(vegetarians), ενώ δεν περιέχουν γλου-
τένη & ξηρούς καρπούς. Παράλληλα, 
αποτελούν φυσική πηγή πρωτεΐνης 
(17gr ανά 100gr προϊόντος) η οποία 
προέρχεται από την υψηλή περιεκτι-
κότητα στο τυρί. Οι καταναλωτές µπο-
ρούν πλέον να τα βρουν σε όλες τις 
µεγάλες αλυσίδες των σούπερ µάρ-
κετ, σε 3 γεύσεις: Tomato & Oregano, 
Jalapeno Chilli και Caramelised Onion.

Με πάνω από 12 προϊοντικές κατη-
γορίες και πάνω από 100 ξεχωριστούς 
κωδικούς, η ∆Ω∆ΩΝΗ, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, συ-
νεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της 
γκάµας των προϊόντων της.

Πωλητήρια
σε δάνεια
οινοποιείων
και τροφίμων

Στα σνακ
Φέτας
ποντάρει
η ΔΩΔΩΝΗ

Συστηµατική και στοχευµένη προβολή στην αγορά 
του Καναδά, η οποία διαθέτει οινική κουλτούρα και 
ένα οινόφιλο κοινό, το οποίο «διψά» να δοκιµά-
σει «κάτι διαφορετικό», ως προς τις ποικιλίες κρα-
σιών που καταναλώνει, ετοιµάζει το ελληνικό κρα-
σί το 2023, καθώς διαβλέπει µια µεγάλη ευκαιρία 
να αυξήσει, τοπικά, την εξαγωγική του παρουσία.

«Η απόφαση για πρόγραµµα προβολής στον Κα-
ναδά έχει ληφθεί. Η αγορά είναι must. Κοιτάζουµε 
απλώς να δούµε αν θα το υλοποιήσουµε από κοι-
νού µε το Enterprise Greece ή µε αυτοχρηµατοδό-
τηση» τονίζει ο Κώστας Ευσταθίου, πρόεδρος της Ε-
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου.

Όπως εξηγεί, η καναδική αγορά εµφανίζει µια 

µεγάλη δυναµική για τα ελληνικά κρασιά, τα οποία 
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των τοπικών κατα-
ναλωτών, που ψάχνονται για νέες γεύσεις. «Αν α-
κολουθήσουµε µε συνέπεια ένα πρόγραµµα προ-
βολής κάθε χρόνο, µπορούµε σύντοµα τις εξαγω-
γές µας στον Καναδά να τις φτάσουµε στα 20 εκατ. 
ευρώ, από τα 7 εκατ. ευρώ σήµερα», εκτιµά ο ίδιος.

Στα 20 εκατ. θέλει 
εξαγωγές οίνου σε 
Καναδά η ΕΔΟΑΟ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΥΞΗΣH
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΕΤΗ

 80

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ

2,5
ΑΠΟ 

ΣΤΑΕΥΡΩ

6,0

Το ελληνικό κρασί κερδίζει έδαφος 
στις αγορές, πρόβληµα οι καθυστερήσεις 
έγκρισης στις δράσεις προβολής
Στην επίσκεψη που έκαναν τον Σεπτέµβριο στην 
Ελλάδα ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και δύο κύριοι 
αγοραστές του Καναδικού Μονοπωλίου, κάνοντας 
επαφές σε Σαντορίνη, Αθήνα, Νάουσα, Θεσσαλονίκη 
και άλλες περιοχές, «έµειναν ενθουσιασµένοι από 
τα κρασιά που δοκίµασαν και έκτοτε έχουν γίνει ήδη 
δύο call, ένα για ακριβά και ένα για λιγότερο ακριβά 
κρασιά, κάτι που δείχνει και τις µεγάλες προοπτικές 
που ανοίγονται στην καναδική αγορά». Προγράµµατα 
προβολής θα επιχειρηθεί να υλοποιηθούν, για το 
2024 και σε άλλες δυναµικές αγορές όπως ΗΠΑ, 
Αυστραλίας και Άπω Ανατολής, στις οποίες το 
ελληνικό κρασί κερδίζει διαρκώς έδαφος, είπε ο 
κ. Ευσταθίου, αφήνοντας αιχµές για την καθυστέρηση 
συχνά στην έγκριση των προγραµµάτων προβολής. 
Σηµείωσε ακόµη ότι «τα τελευταία 10 χρόνια, µέσα 
από τη βελτίωση της ποιότητας και το στρατηγικό 
σχέδιο, αυξήσαµε τις εξαγωγές σε πάνω από 80 εκατ. 
ευρώ και να φτάσει η µέση τιµή της φιάλης στα 6 
ευρώ, από τα 2,5 ευρώ. Στόχος µας να τα αυξήσουµε 
και τα δύο ακόµη περισσότερο». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην τελική ευθεία για την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης και της έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας οι-
νοποιείου στη Μύκονο, ένα εγχεί-
ρηµα που είχε αναβάλει τα προη-
γούµενα χρόνια λόγω της οικονο-
µικής κρίσης και της πανδηµίας, 
προχωράει πλέον η Οινοποιία Nico 
Lazaridi. Στον σχεδιασµό σύµφω-
να µε τον πρόεδρο και διευθύνο-
ντα σύµβουλο της Οινοποιίας, Φε-
δερίκο Λαζαρίδη ο οποίος µίλησε 
στο Wine Trails, εντάσσεται η δη-
µιουργία ενός boutique οινοποιεί-
ου και υποδοµών φιλοξενίας στην 
περιοχή της Άνω Μεράς Μυκόνου. 
Στο επίκεντρο της παραγωγής θα 
βρεθούν αποκλειστικά οι λευκές 
ποικιλίες των Κυκλάδων. Η επέν-
δυση ξεκίνησε να υλοποιείται υπό 
την εταιρεία Οινοποιητική Μυκόνου 
- συµφερόντων της Nico Lazaridi 
-µε περίπου το 70% του οινοποιεί-
ου να έχει αποπερατωθεί, χωρίς ω-
στόσο να έχει λειτουργήσει σε ο-
λοκληρωµένη µορφή. Η υλοποίη-
ση της επένδυσης θα ξεκινήσει το 
2024 και οι πρώτες ετικέτες κρα-
σιών θα βγουν το 2025. 

Εκτός των άλλων, εντός των ε-
πόµενων ηµερών η Nico Lazaridi 
θα παρουσιάσει µία Μαλαγουζιά 
µονοποικιλιακή. Επί της ουσίας η 

οικογένεια Cavalieri που φιλοξε-
νούσε ένα ασύρτικο και ένα πολυ-
ποικιλιακό ερυθρό, επαναπροσδι-
ορίζεται. Το ασύρτικο παραµένει, 
προστίθεται η Μαλαγουζιά καθώς 
και ένα Merlot µονοποικιλιακό µε 
πιο δοµηµένο χαρακτήρα, ενώ σε 
έναν χρόνο από τώρα θα κυκλοφο-
ρήσει και το πρώτο ΠΟΠ ξινόµαυ-
ρο Νάουσας σε συνεργασία µε έ-
ναν από τους σηµαντικούς αµπε-
λουργούς της περιοχής. Συν τοις 
άλλοις όµως στόχος ήταν να ολο-
κληρώσει την παρουσία της στον 
οινοτουρισµό και φέτος το καλο-
καίρι λειτούργησε µερικώς το φυ-
σικό κατάστηµα, The Wine Zoo, ε-
νώ από την επόµενη χρονιά θα βρί-
σκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. 

Το 2022 η Οινοποιία Nico Lazaridi 
θα κλείσει µε αύξηση κατά 15% στον 
κύκλο εργασιών. Παραγωγικά, ό-
πως επισηµαίνει ο κ. Λαζαρίδης ο 
κεντρικός αµπελώνας είχε επηρε-
αστεί από ισχυρή χαλαζόπτωση της 
περασµένης χρονιάς, µε αποτέλε-
σµα να υπάρξουν συνέπειες και φέ-
τος, ενώ εκδηλώθηκε και καταιγί-
δα τον περασµένο Ιούλιο που δη-
µιούργησε αρκετά προβλήµατα. 

Παράλληλα, η οινοποιία έσπευ-
σε να υπενθυµίσει εδραιωµένες 
premium ετικέτες που ήδη κυκλο-
φορούν επί σειρά ετών και ανήκουν 
στην οικογένεια οίνων Perpetuus, 

να συστήσει την πρώτη εµφιάλω-
ση του Evil Eye, ενός µονοποικιλι-
ακού ροζέ από ξινόµαυρο καθώς 
και το νέο Perpetuus Chardonnay, 
µέσα από εκδήλωση οινογνωσίας. 

Η Φεντερίκα Λαζαρίδη, οινολό-
γος και επικεφαλής µάρκετινγκ 
της Οινοποιίας, Nico Lazaridi, α-
ναφέρθηκε στην παρουσίαση της 
premium σειράς κρασιών της Nico 
Lazaridi, τα οποία ανήκουν στην οι-
κογένεια Perpetuus, ενώ στη δοκιµή 
συµπεριλήφθη και το Chardonnay 
Perpetuus και το Evil Eye ένα γα-
στρονοµικό ροζέ, που προέρχεται 
από το ξινόµαυρο της Νάουσας. Το 
battonage έχει γίνει σε ανοξείδωτες 
δεξαµενές για 5 µήνες µε τις λεπτές 
οινολάσπες, γεγονός που έχει βο-
ηθήσει το κρασί µε υψηλή οξύτητα 
να αποκτήσει όγκο και λιπαρότητα. 

Σε ό,τι αφορά το Perpetuus Semillon 

που αποτέλεσε µέρος της γευστικής 
δοκιµής κυκλοφορεί ήδη για 18 ε-
σοδείες και ήταν ανέκαθεν 100% 
Semillon, ενώ έως και πέρυσι πα-
λαίωνε σε βαρέλια ακακίας, τα ο-
ποία είχαν επιλεγεί γιατί δεν υπερ-
κάλυπταν τον πρωτογενή χαρακτή-
ρα της ποικιλίας ενώ προσέδιδαν 
την απαιτούµενη οξυγόνωση. Πλέ-
ον χρησιµοποιούνται δρύινα γαλλι-
κά βαρέλια επεξεργασµένα µε κα-
πνό, όπου το κρασί παραµένει για 
οκτώ µήνες σε αυτά. Πρόκειται για 
ένα κρασί 12 αλκοολικών βαθµών, 
που παρουσιάζει φρουτώδη πρω-
τογενή επίγευση. Επιπροσθέτως, 
το νέο Chardonnay εσοδείας του 
2021 παλαιώνει σε βαρέλια 500 λί-
τρων από ουγγρική δρυ, µε µέτριο 
κάψιµο, γεγονός που προσδίδει ι-
σορροπία µεταξύ πρωτογενούς και 
δευτερογενούς χαρακτήρα. 

Η Nico Lazaridi θα παρουσιάσει µία Μαλαγουζιά µονοποικιλιακή. Η Φεντερίκα Λαζαρίδη, οινολόγος-επικεφαλής µάρκετινγκ και ο Φεδερίκος Λαζαρίδης επικεφαλής της Οινοποιίας.

Το οινοποιείο της ∆ράµας της Nico Lazaridi ασχολείται µε premium 
προϊόντα, ενώ το οινοποιείο της Καβάλας µε τα πιο µοντέρνα 
προϊόντα µε χρήση πώµατος stelvin και µοντέρνων ετικετών.  

Η Nico Lazaridi
ανοίγει την πόρτα
της Μυκόνου 
Μπουτίκ οινοποιείο, υποδομές φιλοξενίας και 
το πρώτο ΠΟΠ ξινόμαυρο Νάουσας, στα σχέδια

Perpetuus
Aπό τις ετικέτες που αξιο-
ποιεί η Οινοποιία είναι το 
ερυθρό Perpetuus από τις 
ποικιλίες Cabernet Franc 

και Μαυρούδι
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∆ΙΕΤΙΑ

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ

Την αρχή της διόρθωσης στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων 
αναµένει η Κοµισιόν για το 2023, αποδίδοντάς την σε ένα σύνθετο 
πλαίσιο µακροοικονοµικών δεδοµένων, αποκλείοντας ωστόσο 
µια επιστροφή στα χαµηλά επίπεδα του 2019, µε τις τιµές να 
διατηρούνται για τουλάχιστον µια διετία στα υψηλά του εύρους.

Την αρχή της διόρθωσης στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων ∆ΙΕΤΙΑ∆ΙΕΤΙΑ∆ΙΕΤΙΑ∆ΙΕΤΙΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα στην επόµενη δεκαετία, η αξία 
της αγροτικής παραγωγής στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, αναµένεται να εµφανί-
σει µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης, ειδι-
κά µετά το 2025 όταν οι τιµές για τα πε-
ρισσότερα αγροτικά εµπορεύµατα επι-
στρέψουν στα προ 2020 επίπεδα, σύµ-
φωνα µε τους αναλυτές της Κοµισιόν,.

Πληθωριστικές πιέσεις λόγω ενερ-
γειακής κρίσης, αδύναµο ευρώ -κο-
ντά στην απόλυτη ισοδυναµία µε το 
δολάριο τουλάχιστον µέχρι το 2024, 
κάτι που µεταφράζεται σε ακριβότε-
ρες εισαγωγές ενέργειας-, καθώς και 
µια σταθεροποίηση των σοδειών σε σι-
τηρά και καλαµπόκι κοντά στα σηµε-
ρινά χαµηλά επίπεδα αναφέρει η έκ-
θεση Κοµισιόν µε τις µεσοπρόθεσµες 
των αγορών αγροτικών εµπορευµάτων. 

Το πλαίσιο αυτό απαιτεί καλά µελε-
τηµένες και ορθολογικές αποφάσεις 
από τους παραγωγούς, αφού παράλ-
ληλα η Κοµισιόν, εκτιµά πως επίκειται 

µια διόρθωση στις τιµές των αγροτικών 
εµπορευµάτων. Για την ακρίβεια, η ε-
τήσια έκθεση µεσοπρόθεσµων προο-
πτικών της Κοµισιόν, οι εκτιµήσεις της 
οποίας καλύπτουν µια περίοδο µέχρι 
το 2032, µιλά για µια προσγείωση των 
τιµών στα αγροτικά εµπορεύµατα κο-
ντά στα επίπεδα του 2019 τα επόµενα 
δύο χρόνια. Παράλληλα, η Ευρώπη 
µέχρι το τέλος της δεκαετίας, φαίνεται 
πως θα έχει µετατραπεί σε καθαρό ει-

σαγωγέα σιτηρών, κάτι που αποδίδε-
ται στους περιορισµούς των παραγω-
γών λόγω καιρού. Ταυτόχρονα µειώ-
νεται και η παραγωγή γάλακτος µαζί 
µε το ζωικό κεφάλαιο αλλά και την ό-
ρεξη των Ευρωπαίων για κατανάλωση 
κρέατος. Κάτι που αναµένεται να φέ-
ρει και µείωση της ζήτησης ζωοτροφών 
από αροτραίες καλλιέργειες, όπως το 
καλαµπόκι και το κριθάρι, που ποσο-
στιαία υπολογίζεται σε 6,1%.

Λογική διόρθωση 
το 2023 με τις τιμές
πιο πάνω από τη μέση
Διόρθωση αλλά παραμονή στην άνω ζώνη του εύρους αναμένει η 
Κομισιόν για το 2023, ενώ η πιο αισιόδοξη Goldman Sachs προβλέπει 
πως το νέο έτος θα είναι και αυτό «χρονιά των εμπορευμάτων» με 
αποδόσεις έως και 43% αφού τα θεμελιώδη παραμένουν εύθραυστα

Goldman Sachs
Το κύµα αποεπενδύσεων που 
επικρατεί, θα µπορούσε να 
περιορίσει ξανά την προσφορά

Διετία 
Οι τιµές προβλέπεται να 
διατηρηθούν για τουλάχιστον 
µια διετία στα υψηλά του εύρους.

Πρόβλεψη
Υποχώρηση στα αγροτικά 
εισοδήµατα και επιστροφή στα 
επίπεδα της περιόδου 2010-2012.

ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΩΣ ΤΟ 2032

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΕ

2023 2032

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ  ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΕ

2032

 1,5%

4,3�7%

2%
2,6%
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Mετά το 2025, σύµφωνα µε τους αναλυτές της Κοµισιόν, οι τιµές για τα περισσότερα αγροτικά εµπορεύµατα 
επιστρέψουν στα προ 2020 επίπεδα. ∆εν αναµένεται όµως αντίστοιχη αποκλιµάκωση και στα εξοδολόγια 
των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ενώ και τα αγροτικά εισοδήµατα αναµένεται να 
επιστρέψουν στα επίπεδα της περιόδου 2010-2012, κάτω από την κορυφή που καταγράφηκε το 2022.

Η µείωση 
των εκτάσεων 
σε καλαµπόκι 
και κριθάρι, 
αποδίδεται 
µέχρι ένα 
βαθµό και στην 
αναµενόµενη 
µείωση της 
ζήτησης για 
ζωοτροφές, 
που σε αυτές 
τις δύο 
κατηγορίες 
εµπορευµάτων, 
θα φτάσει 
το 6,1% µέχρι 
το 2032 
σύµφωνα µε 
την έκθεση 
Κοµισιόν. 

ΕΠΙΠΕ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

2020

ΣΙΤΗΡΩΝ

Σοδειές αντίστοιχες µε τις µικρές που α-
λώνισαν οι Ευρωπαίοι αγρότες το περα-
σµένο καλοκαίρι θα αποτελέσουν τον 
κανόνα για τα επόµενα έτη, µε την ετή-
σια µελέτη προοπτικών για τις αγορές α-
γροτικών εµπορευµάτων της Κοµισιόν, 
να προεξοφλεί µια σταθεροποίηση των 
παραγωγών κοντά στα τωρινά επίπεδα.

Το σενάριο των χαµηλών αποδόσεων, 
δεν οφείλεται µόνο σε δύσκολα διαχει-
ρίσιµα ακραία καιρικά φαινόµενα, τα ο-
ποία αναµένονται µε µεγαλύτερη συχνό-
τητα, αλλά και σε µια σειρά αναλύσεων 
από διάφορους φορείς. Η προοπτική αυ-
τή, συνοδεύεται και από µια οριακή µείω-
ση στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε σι-
τηρά µέχρι το 2032, µε τις διαρροές να ε-
ντοπίζονται κυρίως στις καλλιέργειες κα-
λαµποκιού και κριθαριού. Οι συνολικές 
εκτάσεις αναµένεται να διαµορφωθούν 
σε 57,2 εκατ. εκτάρια, µε το µπλοκ να πα-
ραµένει καθαρός εισαγωγέας καλαµπο-
κιού και ρυζιού, ενώ δεν αποκλείεται αν 
επιβεβαιωθεί ένα σενάριο των χαµηλών 
αποδόσεων που αναπτύσσεται στις σε-

λίδες της έκθεσης, να µετατραπεί και σε 
καθαρό εισαγωγέα σιτηρών. 

Σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της διε-
τίας 2020-2022, οι αποδόσεις των δηµη-
τριακών αναµένεται να µείνουν στάσιµες 
έως το 2032. Συγκεκριµένα, η παραγω-
γή κριθαριού στην ΕΕ αναµένεται να υπο-
χωρήσει κατά 0,7%, ενώ για µαλακό και 
σκληρό σιτάρι αναµένεται ελάχιστη αύ-
ξηση µισής ποσοστιαίας µονάδας (0,5%). 

Στην κατηγορία των σιτηρών, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το 2032 αναµένεται να 
συγκοµιστούν 1,1 εκατ. τόνοι λιγότεροι 
από τη µέση παραγωγή της διετίας 2020-
2022, κατά την οποία η µέση παραγω-
γή κυµάνθηκε στους 309 εκατ. τόνους. 

Εξαίρεση στην συνθήκη των µικρών α-
ποδόσεων αποτελεί το καλαµπόκι, όπου 
αναµένεται ενίσχυση της τάξης του 7,7% 
καθώς το 2022 οι αποδόσεις ήταν ασυ-
νήθιστα χαµηλές. Η αύξηση αυτή όµως, 
αξίζει να ιδωθεί σε συνάρτηση µε µια πι-
θανή µείωση των καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων, η οποία θα προσεγγίσει το 10%.

Από την άλλη, οι εκτάσεις που θα αφι-

ερώνονται ως το 2032 για καλλιέργεια µε 
µαλακό και σκληρό σιτάρι θα µπορούσαν 
να αυξηθούν και να φτάσουν τα 24,2 ε-
κατ. εκτάρια ως το 2032 από τα 23,6 εκατ. 
εκτάρια που καλλιεργήθηκαν το περα-
σµένο φθινόπωρο. Κίνητρο για τη στρο-
φή στην καλλιέργεια µαλακού και σκλη-
ρού σίτου αποτελεί η υψηλή ζήτηση για 
ευρωπαϊκό µαλακό σιτάρι από τις διε-
θνείς αγορές, σύµφωνα µε την έκθεση, 
κάτι που µπορεί όµως να είναι πρόσκαι-
ρο λόγω της σηµερινής συνθήκης του α-
δύναµου ευρώ και του περιορισµού της 
προσφοράς από τη Μαύρη Θάλασσα η εί-
ναι η πιο ανταγωνιστική πηγή. 

∆ιαρροή εκτάσεων, αναµένεται εκτός 
από την καλλιέργεια καλαµποκιού και 
σε αυτήν κριθαριού, η οποία θα αγγίξει 
το 5,1%. Για τους υπόλοιπους τύπους δη-
µητριακών, όπως είναι η βρώµη, η σίκα-
λη και το ρύζι, δεν αναµένεται κάποια α-
ξιόλογη µεταβολή, µε το σύνολο των ε-
κτάσεων να ανέρχεται σε 9,6 εκατ. εκτά-
ρια ως το 2032, έναντι των 9,7 εκατ. ε-
κταρίων σήµερα. 

Μικρές σοδειές 
συγκρατούν τις τιμές στο 
σκληρό και το μαλακό σιτάρι

Το σενάριο των χαμηλών αποδόσεων 
οφείλεται στα δύσκολα διαχειρίσιμα ακραία 
καιρικά φαινόμενα που έρχονται πιο συχνά 

Υποχωρεί 4,7% 
η ζήτηση για 
ζωοτροφές 
στην Ευρώπη
Για την υποχώρηση της ζήτησης για 
ζωοτροφές, ο λόγος είναι διπλός. 
Πέρα από τη µείωση του ζωικού 
κεφαλαίου βοοειδών, χοίρων και 
αιγοπροβάτων, οι αναλυτές έχουν 
ενσωµατώσει στα µοντέλα τους και µια 
µετάβαση στην εκτατική κτηνοτροφία 
και την επιστροφή σε βοσκοτόπια, 
παράλληλα µε µια στροφή προς 
την βιολογική κτηνοτροφία. Έτσι, οι 
ζωοτροφές χαµηλής περιεκτικότητας 
σε πρωτεΐνη αναµένεται ότι θα 
γνωρίσουν µείωση της ζήτησης. 
Για τους ελαιούχους σπόρους από την 
άλλη, η παραγωγή της ΕΕ προβλέπεται 
να ανέλθει σε 33 εκατ. τόνους το 
2032, σηµειώνοντας αύξηση 2,8 εκατ. 
τόνων από το 2020-2022, ήτοι συν 
9,3%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε µια 
διαρκεί βελτίωση των αποδόσεων σε 
κτηνοτροφικά ψυχανθή και ελαιούχους 
σπόρους για παραγωγή ζωοτροφών. 
Ταυτόχρονα, .οι εισαγωγές ελαιούχων 
σπόρων και πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών στην ΕΕ θα µειωθούν, 
µε τη ζήτηση στην ΕΕ να εξυπηρετείται 
κατά προτεραιότητα από την 
εσωτερική προσφορά. Πάντως, η ίδια 
µελέτη, προεξοφλεί µείωση 4,7% 
στην ενδοκοινοτική ζήτηση για 
ζωοτροφές όλων των τύπων. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΤΟ 2023 (ΕΚΑΤ. ΕΚΤΑΡΙΑ)

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΒΡΩΜΗ ΩΣΠΡΙΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

58,0 2,2 10,6

8,9 2,0 2,3

4,7% ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

6,1% ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΡΙΘΑΡΙ
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Στο 
πρόβειο 
κρέας η 
παραγωγή 
ευνοείται 
από τη 
µείωση της 
κατανά- 
λωσης σε 
βόειο και 
χοιρινό, 
λόγω 
αλλαγής 
των καταα- 
λωτικών 
προτιµή- 
σεων.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ετήσια µείωση της παραγωγής γάλακτος στην 
ΕΕ κατά 0,2% έως το 2032 αναµένουν οι ανα-
λυτές της Κοµισιόν περιγράφοντας παράλλη-
λα ένα κλίµα αλλαγής προτεραιοτήτων στον 
κλάδο και διαµόρφωσης νέων µοντέλων πα-
ραγωγής, µε έµφαση στην εκτατική κτηνοτρο-
φία. Όπως επισηµαίνουν όµως, το ενδεχόµε-
νο αυτό δεν θα µπορούσε να οδηγήσει στην 
απώλεια της πρωτοκαθεδρίας της ΕΕ ως πα-
γκόσµιου προµηθευτή γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων. Επιπλέον, η κατανάλωση της ΕΕ θεω-
ρείται πλέον ώριµη και αναµένεται να παραµεί-
νει σχετικά σταθερή στο µέλλον. Μεταξύ των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα τυροκοµικά έ-
χουν ακόµα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε την έκθεση, οι παράγοντες αει-
φορίας θα συνεχίσουν να διαµορφώνουν την 
παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ έως το 2032. Με 
άλλα λόγια, η προστιθέµενη αξία θα δηµιουρ-
γηθεί µέσω υψηλών πρότυπων ποιότητας και 
βιωσιµότητας και µε την ανάπτυξη της βιολο-
γικής κτηνοτροφίας. Οι φιλοπεριβαλλοντικη 
γραµµή της Κοµισιόν, σε συνδυασµό µε την 
υφιστάµενη ενεργειακή κρίση, πιθανότατα 
θα ωθήσει το κοπάδι γαλακτοπαραγωγής του 
µπλοκ προς τα κάτω και ειδικά στην περίπτω-
ση της αγελαδοτροφίας, αναµένεται µια µείω-

ση 10 % σε σύγκριση µε τα σηµερινά δεδοµένα. 
Οι µειώσεις αποδίδονται κυρίως στις εντατι-

κές µονάδες, ενώ περιθώρια ανάπτυξης εντο-
πίζονται στις εκµεταλλεύσεις που βασίζονται 
στην εκτατική κτηνοτροφία. 

Καταναλωτικές προτιµήσεις και πολιτικές 
παρεµβάσεις που εστιάζουν στην καλή δι-
αβίωση των ζώων (και εποµένως καλύτερη 
φροντίδα για την υγεία των ζώων και ευηµε-
ρία), θα µπορούσε επίσης να συµβάλει στην 
αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, η ανάπτυ-
ξη θα είναι µόνο η µισή από αυτή που ήταν 
στο παρελθόν (0,9%), η οποία οδηγήθηκε α-
πό τα κέρδη παραγωγικότητας και τις διαρ-
θρωτικές αλλαγές, ιδιαίτερα στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, η αύξηση των αποδόσεων δεν 
µπορούσε να αντισταθµίσει τη µείωση στο ζω-
ικό κεφάλαιο και έτσι η συνολική παραγωγή 
γάλακτος στην ΕΕ θα µπορούσε να µειωθεί 
κατά 0,2 % ετησίως έως το 2032. Αυτή η µεί-
ωση της παραγωγής εντοπίζεται κυρίως στα 
παλιά κράτη µέλη (Ευρώπη των 14), όπου α-
πό τις εισκοµίσεις γάλακτος (όλοι οι τύποι) 
θα σβηστούν 6 εκατ. τόνοι, εκ των οποίων οι 
µισοί θα αντισταθµιστούν από την παραγω-
γή στα νεότερα µέλη του µπλοκ. 

Μειωμένες αποδόσεις
στο γάλα στις μονάδες

Νέα μοντέλα παραγωγής, 
με έμφαση στην εκτατική 
κτηνοτροφία στην ΕΕ

Καλαμπόκι
Μειωµένες κατά 10% 
αναµένεται ότι θα 
είναι οι σπαρµένες µε 
καλαµπόκι εκτάσεις 
στην ΕΕ ως το 2032, 
ωστόσο αναµένεται 
µια ανάκαµψη της 
παραγωγής κατά 
περίπου 7,7% 
συγκριτικά µε την 
εξαιρετικά µικρή 
σοδειά του 2022. 

Κριθάρι
Οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις µε κριθάρι 
εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναµένεται 
να υποχωρήσουν 
κατά 10% µέχρι 
το 2030, εξαιτίας 
του περιορισµού 
της ζήτησης για 
ζωοτροφές.

Σκληρό 
σιτάρι
Την προηγούµενη 
δεκαετία, οι εκτάσεις 
που καλλιεργήθηκαν 
µε σκληρό σιτάρι 
µειώθηκαν κατά 2,1%, 
πλέον αναµένεται µια 
σταθεροποίησή τους 
πέριξ των 2,2 εκατ. 
εκταρίων, µε πολύ 
µικρές αυξοµειώσεις. 

Όσπρια
Αύξηση 55% στην 
κατανάλωση οσπρίων 
και µείωση των 
εισαγωγών από Τρίτες 
χώρες δίνουν ισχυρή 
ορµή στην εγχώρια 
παραγωγή οσπρίων.

Παραµονή στις 
νέες κορυφές 
για την τιµή στο 
πρόβειο κρέας 
Χωρίς ανταγωνισµό αναµένεται ότι θα 
µείνει η ευρωπαϊκή παραγωγή πρόβειου 
και κατσικίσιου κρέατος, µε την ελληνική 
παραγωγή, µαζί µε αυτήν της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της 
Ρουµανίας, να αντιπροσωπεύει τα 2/3 του 
συνόλου. Μια ταυτόχρονη ενίσχυση της 
κατανάλωσης εντός ΕΕ, σε συνδυασµό 
µε την αυξηµένη ζήτηση από τρίτες χώρες, 
έρχεται να διευκολύνει την υπόθεση 
διατήρησης των τιµών στο πρόβειο και 
κατσικίσιο κρέας, κοντά στα σηµερινά 
επίπεδα, ήτοι 10 ευρώ το κιλό σύµφωνα 
µε παλαιότερη έρευνα της Κοµισιόν. Η 
παραγωγή πρόβειου κρέατος ευνοείται 
από τη µείωση της κατανάλωσης σε βόειο 
και χοιρινό κρέας, λόγω αλλαγής των 
καταναλωτικών προτιµήσεων. Επίσης, 
αναµένεται να περιοριστούν σηµαντικά 
οι εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία και 
Αυστραλία, οι οποίες εστιάζουν στην 
κάλυψη της ζήτησης στην Ασία, η οποία 
αυξάνει διαρκώς τις παραγγελίες της, 
µε την Κοµισιόν να εκτιµά πως δεν θα 
µπορέσουν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα 
τη ζήτηση και στην ΕΕ και εκεί. Εποµένως, 
λόγω εγγύτητας, οι παραγωγές της Νέας 
Ζηλανδίας και της Αυστραλίας θα 
τοποθετηθούν στις ασιατικές αγορές. 
Η ευρωπαϊκή παραγωγή, διεκδικεί κυρίως 
την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου και 
της Μέσης Ανατολής ως εξαγωγικούς 
προορισµούς, αν και στη δεύτερη 
περίπτωση δεν αποκλείεται µια µείωση 
των αποστολών ζώντων ζώων της τάξης 
του 17,5% λόγω ανησυχιών ευζωίας, 
που θα µπορούσε να αντικατασταθεί 
µε συσκευασµένο τελικό προϊόν. 
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ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΕ

10 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α ●

ΓΑΛΛΙΑ ●

ΙΣΠΑΝΙΑ ●

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ●

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ●

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
2022

17,5% ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

2/3 παραγωγής ΕΕ
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Επιστροφή των αγροτικών εισοδηµάτων στα επίπεδα της περιόδου 2010-2012, κάτω από την κορυφή 
που καταγράφηκε το 2022, αναµένει η Κοµισιόν, κάτι που αποδίδεται στη διόρθωση των αγορών στα 
περισσότερα αγροτικά εµπορεύµατα, κάτι που θα µπορούσε να επιταχύνει την τάση συγκέντρωσης 
της γης σε µεγάλες εκµεταλλεύσεις. Με βάση την πιο πρόσφατη µελέτη για τη δοµή των ευρωπαϊκών 
αγροκτηµάτων, µε έτος απογραφής το 2020, υπάρχουν στην Ε.Ε. 9,1 εκατ. εκµεταλλεύσεις. Ο αριθµός 
αυτός υπολείπεται κατά 25% εκείνου που έδωσε η απογραφή του 2010. Την ίδια στιγµή, ο αριθµός των 
µεγάλων εκµεταλλεύσεων (πάνω 100 εκτάρια) αυξήθηκε κατά 14 % και αντιστοιχεί σε αυτές περίπου 
το 50 % του των αξιοποιούµενων αγροτικών εκτάσεων. Περίπου το 80 % των εκµεταλλεύσεων της ΕΕ 
είναι εξειδικευµένο µόνο σε µια παραγωγική δραστηριότητα (φυτική είτε ζωική παραγωγή), µε το 1/3 των 
εκµεταλλεύσεων να εµπλέκεται αποκλειστικά µε την φυτική παραγωγή. Ενδιαφέρον έχει και το µέγεθος 
της µείωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε τον αριθµό τους να συρρικνώνεται κατά 40%. 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΑΓΟΡΩΝ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

Μειωµένη ζήτηση για σπορέλαια και 
µια αναπροσαρµογή στις συνταγές 
των βιοµηχανιών σχετικά µε τα έλαια 
που αξιοποιούνται για την παραγω-
γή βαριά επεξεργασµένων τροφί-
µων έρχεται να ενισχύσει τη ζήτηση 
για όλους τους τύπους ελαιολάδου. 
Οι εκτιµήσεις της Κοµισιόν στην έκ-
θεση µε τις µεσοπρόθεσµες προοπτι-
κές των αγορών αγροτικών εµπορευ-
µάτων µέχρι το 2032, θέλουν το ελαι-
όλαδο να αντικαθιστά σε σηµαντικό 
βαθµό τα σπορέλαια, ενώ ταυτόχρο-
να µιλά για µια αυξηµένη κατανάλω-
ση κυρίως στις χώρες του µπλοκ ό-
που δεν υπάρχει παραγωγή. 

Η αύξηση της κατανάλωσης ενι-

σχύεται σύµφωνα µε την έκθεση, α-
πό τα πρότυπα υγιεινής διατροφής 
µε τα οποία έχει συνδεθεί το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και α-
πό την διαρκώς αυξανόµενη στρο-
φή των καταναλωτών στις γαστρο-
νοµικές κουλτούρες που έχουν α-
ναπτυχθεί γύρω από τη λεκάνη της 
Μεσογείου. 

Η τάση αυτή αναµένεται να συνει-
σφέρει περαιτέρω στη µείωση της 
ζήτησης για σπορέλαια αλλά και 
βουτύρου, κυρίως όµως στην οικι-
ακή κατανάλωση και την εστίαση. 
Αναφορικά µε τη βιοµηχανία τρο-
φίµων, αναµένεται µια αύξηση της 
χρήσης κραµβέλαιου κατά 12,6% και 

ηλιέλαιου κατά 27,5%, που θα αντι-
καταστήσουν τη χρήση σογιέλαιου 
και φοινικέλαιου, που µειώνονται 
κατά 23,5 και 35,7% αντίστοιχα. Για 
το κενό που αφήνουν οι δύο αµφι-
λεγόµενες κατηγορίες ελαίων, µε-
ρίδια διεκδικούν τα ραφινέ ελαιό-
λαδα και το πυρηνέλαιο. 

Σε γενικές γραµµές, η ζήτηση για 
σπορέλαια αναµένεται να µειωθεί 
στους 44,2 εκατ. τόνους ως το 2032 
έναντι των 46,7 εκατ. τόνων που εί-
ναι σήµερα. 

Πρόκειται για µια µείωση 5,4%. Βέ-
βαια, σε σηµαντικό βαθµό αυτό ο-
φείλεται στη µείωση της ζήτησης α-
πό τον κλάδο παραγωγής ενέργειας. 

Στρέφεται στο ελαιόλαδο
η βιομηχανία, ψηλά η κατανάλωση

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν μέχρι το 2032 
θέλουν το ελαιόλαδο να αντικαθιστά 
σε σημαντικό βαθμό τα σπορέλαια

Αναµένεται 
µια ραγδαία 
µείωση των 
εισαγωγών 
οσπρίων 
από τρίτες 
χώρες.

Αυξάνεται 55% 
η ζήτηση για 
όσπρια εντός ΕΕ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται 
ότι αποκτά η ενασχόληση µε 
την καλλιέργεια οσπρίων, αφού 
µέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, 
µε ορίζοντα το 2032, η Κοµισιόν 
αναµένει µια συνολική αύξηση 
της ζήτησης κοντά στο 55%. 
Το ποσοστό αυτό, αφορά στην 
ανθρώπινη κατανάλωση, ωστόσο 
αναµένεται αυξηµένη ζήτηση 
κτηνοτροφικών ψυχανθών 
που αποτυπώνεται σε επιπλέον 
1,3 εκατ. τόνους. 
Την ίδια στιγµή, αναµένεται µια 
ραγδαία µείωση των εισαγωγών 
οσπρίων από τρίτες χώρες, µε 
το µπλοκ να απορροφά σήµερα 
από τις διεθνείς αγορές 1,3 εκατ. 
τόνους για ανθρώπινη 
κατανάλωση, ενώ µέχρι το 2023, 
ο όγκος αυτός θα περιοριστεί σε 
µόλις 100.000 τόνους. Το κενό 
αυτό, στο σύνολό του, έρχεται 
να καλύψει η ενδοκοινοτική 
παραγωγή. 
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Υποχώρηση στα αγροτικά εισοδήµατα 
και επιστροφή στα επίπεδα της περιόδου 
2010-2012 αναµένει η Κοµισιόν

ΧΡΗΣΗ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟ

12,6%

27,5%

�23,5%

�35,7% 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ
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