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Κίνητρα για να μισθωθούν    
ακαλλιέργητα αγροτεμάχια 
Σύστημα που θα φέρνει στα χέρια αγροτών σχολάζουσα παραγωγική γη σελ. 16-17

Έδειξαν Χριστούγεννα οι πληρωμές αγροτών

Ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες πληρωμές εκκαθάρισης 
για τσεκ, πρασίνισμα, νεαρούς αγρότες, όπως και  
η πίστωση της ενίσχυσης για λιπάσματα. Σειρά έχει,  
23 Δεκεμβρίου, η εξισωτική αποζημίωση. σελ. 6, 46

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Βαθαίνουν
οι απώλειες 
των μεγάλων
Η διαφορά χιλιάδων 
ευρώ επιδοτήσεων ανά 
εκμετάλλευση μεταξύ 
2022 και 2023 μέσα 
από δέκα παραδείγματα.    

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

Έχει ακόμα    
δρόμο ανόδου 
το ελληνικό 
ελαιόλαδο

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 22

Τελευταία  
ευκαιρία  
για την τιμή  
στο βαμβάκι 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 36 

Τα νέα δώρα 
της εφορίας   
για τους αγρότες 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 8-9
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Κατ’ εξαίρεση 
επιλαχόντες 
υποψήφιοι 
στο καθεστώς  
Νέων 2023  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 9, 17
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με βλέψεις για τα 80 λεπτά οι παραγωγοί της λίγης χειµερινής 
πατάτας σε Βοιωτία, ∆υτική Ελλάδα και Αιγαίο. Τα θεµελιώδη 
στην αγορά ελαιολάδου αφήνουν περιθώρια υψηλότερων τιµών. 
Η τιµή για τα ντόπια κατσίκια σε Καλάβρυτα και Κρήτη έπιασαν 
τα 9,50 ευρώ, ενώ τα αρνιά σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία 
πλησίασαν τα 8,50 ευρώ. Ανακάµπτει στα 70 λεπτά η αγορά 
βάµβακος τα τελευταία 24ωρα, αλλά οι πράξεις είναι λίγες. 

Kαστανή ρυτίδωση 
στη ντοµάτα
Ασθένεια µε πολλαπλές επιπτώσεις 
στην παραγωγή κηπευτικών κυρίως στην 
Κρήτη αποτελεί η καστανή ρυτίδωση, 
που προκαλείται από τον ιό  (ToBRFV). 
Ο ιός προσβάλλει τα φυτά ντοµάτας και 
πιπεριάς. Μεταδίδεται κυρίως µηχανικά 
µε την επαφή µεταξύ των φυτών, µε 
τις καλλιεργητικές φροντίδες (δέσιµο, 
ξεβλάστηµα, συλλογή, κλπ.) και µε 
µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
(φυτά ή σπόροι). Στη ντοµάτα, τα φύλλα 
παρουσιάζουν χλώρωση, µωσαϊκό, 
κατσάρωµα, παραµόρφωση του 
ελάσµατος και περιστασιακά στένωση. 
Οι καρποί εµφανίζουν δακτύλιους, 
καστανές περιοχές, ρυτίδωση, 
παραµορφώσεις και ανοµοιόµορφη 
ωρίµανση. Τα φυτά παρουσιάζουν 
µειωµένη ανθοφορία και καρπόδεση.

Μέτρα αντιµετώπισης 
∆εν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα 
για την αντιµετώπιση του ιού, 
ωστόσο προκειµένου να περιοριστεί 
η εξάπλωσή του προτείνεται η χρήση 
υγιών σπόρων και φυταρίων, τα οποία 
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται 
από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο καθώς 
επίσης και ο κατά διαστήµατα έλεγχος 
των φυτών, µε αποµάκρυνση όσων 
εµφανίζουν συµπτώµατα ίωσης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 23-12-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα 
νότια και το ανατολικό Αιγαίο. 
Τοπικός παγετός στα βόρεια 
ηπειρωτικά της χώρας τις 
πρωινές κυρίως ώρες. Άνεµοι 
µεταβλητά ασθενείς, στο Ιόνιο 
κατά τόπους βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Σάββατο 24-12-2022
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
και κατά περιόδους πυκνότερες. 
Τις πρωινές και τις βραδινές 
ώρες τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα και κυρίως στα 
ηπειρωτικά υψηλή πιθανότητα 
οµίχλης. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς κατά τόπους στα νότια 
δυτικοί µέτριας έντασης. Μικρή 
άνοδος της θερµοκρασίας. 

Κυριακή 25-12-2022, 
∆ευτέρα 26-12-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα κυρίως 
στα ηπειρωτικά τις πρωινές και 
τις βραδινές ώρες. Ήπιοι άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε νέα µικρή 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

άνοδο και διατήρησή της σε 
υψηλά για την εποχή επίπεδα. 

Τρίτη 27-12-2022 ως
Πέµπτη 29-12-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις και τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα κυρίως 
στα ηπειρωτικά τις πρωινές και 
τις βραδινές ώρες. Ήπιοι άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο µέτριας έντασης. 
Σταδιακή στροφή των ανέµων 
σε δυτικούς ίδιας έντασης. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα, 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις ήπιας 
έντασης 3 µε 
5 µποφόρ, στο 
νοτιοανατολικό 
Αιγαίο πρόσκαιρα 
µέτριοι έως 6 
µποφόρ.
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Όπως κάθε επιχειρηµατίας οφείλει να εντοπίζει 
έγκαιρα τις ευκαιρίες και να επενδύει εκεί ό-
που η αγορά αφήνει περιθώρια κερδοφορί-
ας, έτσι και η Πολιτεία έχει την υποχρέωση 
να διαβάζει εγκαίρως τις αλλαγές που επέρ-
χονται, τόσο σε θεσµικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο κανόνων λειτουργίας των αγορών, 
κατευθύνοντας ανάλογα την οικονοµική 
δραστηριότητα και την πρόοδο του τόπου.

Ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα, ο συγκεκριµέ-
νος ρόλος του κράτους καθίσταται ιδιαίτερα 
κρίσιµος. Σηµειωτέον ότι οι αγρότες δεν δια-
θέτουν τις «κεραίες» µεγάλων και οργανωµέ-
νων επιχειρήσεων, αντίθετα το θεσµικό πλαί-
σιο µεταβάλλεται συχνά. Μόνο οι κανόνες της 
ΚΑΠ αποτελούν µια ιδιαίτερα βαριά και σύν-
θετη δέσµη µέτρων, της οποίας ολοκληρω-
µένη γνώση δεν διαθέτουν ούτε οι ίδιοι οι ε-
µπνευστές των αντίστοιχων διατάξεων. 

Συχνά τονίζεται η ανάγκη απλούστευσης σ’ ένα 
θεσµικό πλαίσιο που παραµένει µονίµως δυ-
σανάγνωστο και ειδικά στην τελευταία εκδο-
χή του (ΚΑΠ 2023-2027) µοιάζει κυκεώνας. 
Κι αυτό τη ίδια ώρα που ο προϋπολογισµός 
µειώνεται και οι άµεσες ενισχύσεις εξελίσσο-
νται σε σκιά αυτού που ήταν κάποτε οι γεν-
ναίες κοινοτικές επιδοτήσεις των αγροτών. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η κατεύθυνση που 
παίρνουν τα πράγµατα, απηχούν τη γιγάντω-
ση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ και την 
επίµονη προσπάθεια του «νοµοθέτη» να βρε-
θεί ρόλος σε τεχνικούς συµβούλους, µελετη-
τές, ακόµα και στην ίδια τη δηµόσια διοίκη-
ση. ∆ηλαδή σε βραχίονες που κινούνται ε-
κτός των ορίων της παραγωγικής διαδικασί-
ας. Έτσι, ενώ τα χρήµατα της ΚΑΠ περιορίζο-
νται και η γραφειοκρατία αυξάνεται σε βαθ-
µό που να κάνει την αγροτική δραστηριότη-
τα µη βιώσιµη, κάποιοι εκ των «συνδαιτυµό-
νων – υποστηρικτών» του χώρου έχουν βρει 
έναν καλό τρόπο να αποµυζούν τα κοινοτικά 
ταµεία και τον Έλληνα αγρότη. 

Το λεγόµενο «νέο πρασίνισµα» και όσα αυτό ευ-
αγγελίζεται αποτελεί το αντιπροσωπευτικό-
τερο ίσως παράδειγµα πολυπλοκότητας, γρα-
φειοκρατίας και εν τέλει αφαίρεσης πόρων 
από τους παραδοσιακούς δικαιούχους αγρό-
τες προς όφελος, είτε των πολύ καλά οργα-
νωµένων µονάδων είτε και των κάθε είδους 
παρόχων «τεχνικής βοήθειας» στα πέριξ του 
χώρου της αγροτικής παραγωγής.     

Κι όλα αυτά, χωρίς να γίνεται σαφές το περιθώριο 
που αφήνουν οι νέες ρυθµίσεις για ανάπτυ-
ξη νέων πρωτοβουλιών ή προσαρµογή των 
υφισταµένων δράσεων στον αγροτικό χώρο. 
Αντίθετα, ο χώρος χάνει συνεχώς ακόµα και 
«παραδοσιακά εργαλεία» που συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη της έρευνας προς όφελος της 
αγροτικής δραστηριότητας. Όπως π.χ. το α-
γρόκτηµα 1.300 στρεµµάτων που είχε στη δι-
άθεσή του το Γεωπονικό Τµήµα του ΑΠΘ (ρε-
πορτάζ σελ. 42-43) και το οποίο µε βάση τις 
τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, οδεύει 
ολοταχώς… προς ιδιωτικοποίηση.  Agrenda

Ένα αγρόκτημα
σε ξένα χέρια  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,05990

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44780

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98310

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87610

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,196

• Tην τρίτη γενιά των τρακτέρ Virtus 
κυκλοφορεί η SAME σελ. 20-37
• Συναλλαγές για αγορά γης µεταξύ 
αδελφών στα νέα Σχέδια σελ. 26-31

• Υπό συζήτηση κίνητρα για µίσθωση 
ακαλλιέργητων αγροτεµαχίων σελ. 16-17
• Προς νέα δράση στο πρασίνισµα για τους 
παραγωγούς Αττικού αµπελώνα σελ. 45

• Κοντά στην περιοχή των 10 ευρώ η αγορά 
για τα αµνοερίφια τις γιορτές σελ. 35
• Ανακάµπτει ως τα 72 λεπτά η εγχώρια 
αγορά του σύσπορου βάµβακος σελ. 36
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το πόσο θα «πονέσει» η κατάργηση του πρα-
σινίσµατος που εφαρµοζόταν ανέξοδα και 
χωρίς προβλήµατα έως σήµερα, τη σηµα-
σία που αποκτά η αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση στην κτηνοτροφία αλλά και τη σηµαντι-
κή βοήθεια από τη συνδεδεµένη στο καλα-
µπόκι, αναδεικνύουν τα παραδείγµατα από 
10 ενδεικτικές εκµεταλλεύσεις της ελληνι-
κής επικράτειας. Σ’ αυτά συγκρίνονται οι ά-
µεσες επιδοτήσεις µεταξύ 2022 και 2023  
(βλ. πίνακα) και η διαφορά των ποσών ανά-
µεσα στα δύο έτη. Για το 2023 δεν υπολο-
γίζεται καθόλου το νέο πρασίνισµα, καθώς 
είναι υπόθεση της κάθε εκµετάλλευσης σε 
πόσα έξοδα θα µπει για να λάβει τη σχετική 

επιδότηση. Παρακάτω, αναλύονται τα σχε-
τικά παραδείγµατα:

Το βαµβάκι και η... απονιτροποίηση
Από τα παραπάνω παραδείγµατα τις µεγα-

λύτερες απώλειες θα έχει η «Εκµετάλλευση 1» 
του βαµβακοκαλλιεργητή. Συνολικά απώλει-
ες 6.849 ευρώ, δηλαδή 19 ευρώ το στρέµµα 
που πρέπει να τα ψάξει από το πρασίνισµα. 
Οι απώλειες οφείλονται στο σύνολό τους α-
πό τη µείωση της αξίας δικαιωµάτων. Εδώ να 
σηµειωθεί κάτι που δεν είναι στα παραδείγ-
µατα: Στο βαµβάκι πολλές εκµεταλλεύσεις 
λάµβαναν πριµ απονιτροποίησης ύψους 60 
ευρώ το στρέµµα από το ΠΑΑ. Το 2022 είναι 
η τελευταία χρονιά για την 1η προκήρυξη, 
ενώ αυτό κόβεται το 2024 για την 3 προκή-
ρυξη. Μετά δεν έχει άλλο τέτοιο πρόγραµµα 

που η αλήθεια είναι πως έχει βοηθήσει αρ-
κετές εκµεταλλεύσεις.  

Σκληρό σιτάρι και συµπύρηνο
Στο σκληρό σιτάρι τώρα η «Εκµετάλλευση 

2» διαθέτει αρκετά µικρή έκταση 90 στρεµµά-
των και χαµηλά δικαιώµατα, ως εκ τούτου, το 
2023 λόγω της αναδιανεµητικής και της αύ-
ξησης της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα 10 
ευρώ το στρέµµα θα δει τις επιδοτήσεις αυ-
ξηµένες κατά 630 ευρώ στο σύνολο. Και αυτό 
χωρίς να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε δρά-
ση από το νέο πρασίνισµα. 

Στο συµπύρηνο ροδάκινο που καταργείται 
η συνδεδεµένη ενίσχυση, η «Εκµετάλλευση 
7» θα δει απώλειες ύψους 1.200 ευρώ στο 
σύνολο παρά το γεγονός ότι λαµβάνει και α-
ναδιανεµητική ενίσχυση. Από την άλλη, υ-
πάρχουν κάποιες επιλογές από το νέο πρα-
σίνισµα (π.χ Κοµφούζιο) ώστε να εξασφαλί-
σει τουλάχιστον τα 32 ευρώ που απαιτούνται 
για να φτάσει σε ύψος επιδοτήσεων το 2022. 

Οι εκµεταλλεύσεις µε ελιές
Η «Εκµετάλλευση 3» διαθέτει 45 στρέµµα-

τα ελαιώνων και απολαµβάνει έως και σή-
µερα υψηλά δικαιώµατα (67 ευρώ το στρέµ-
µα). Πάνω σε αυτά υπολογίζεται και το πρα-
σίνισµα, φτάνοντας τελικώς τα 4.000 ευρώ 
περίπου επιδοτήσεις. Το 2023 θα έχει περί-
που 1.900 ευρώ µείον στις επιδοτήσεις του, 
καθώς δεν θα µπορεί να λάβει ούτε αναδια-
νεµητική πληρωµή αφού η µονάδα του είναι 
άνω των 40 στρεµµάτων (το όριο για τις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες). Θα πρέπει λοιπόν ο 
ελαιοπαραγωγός για να διατηρήσει το status 
των ενισχύσεων που λάµβανε φέτος, να κάνει 
δράσεις πρασινίσµατος που θα πληρώνουν 
τουλάχιστον 42 ευρώ το στρέµµα µε βάση το 
µέγεθος της εκµεταλλεύσεις.  

Βαθύ το κόκκινο 
ειδικά για υψηλά 

δικαιώματα   
 Δέκα παραδείγματα για την πορεία των επιδοτήσεων 

μεταξύ των ετών 2022 και 2023, δείχνουν τη διαφορά που 
θα φέρει η απεμπλοκή του πρασινίσματος από τη βασική

Η οριζόντια µείωση 22% 
στα δικαιώµατα αφορά όλες τις 
µοναδιαίες αξίες, µεγαλύτερες 
και µικρότερες από το µέσο όρο.

Για το 2023 δεν υπολογίζεται 
καθόλου το νέο πρασίνισµα 
στους πίνακες, καθώς 
είναι υπόθεση της κάθε 
εκµετάλλευσης σε πόσα έξοδα 
θα µπει για την επιδότηση.

Δικαιώματα

Έξοδα

Το παλαιό πρασίνισµα ήταν 
περίπου το 49% του συνόλου 
της βασικής ενίσχυσης. 
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι 
δεν χρειάζονταν να κάνουν 
κάτι ιδιαίτερο για να το λάβουν. 

Για τους νεαρούς αγρότες 
υπολογίστηκε η προσαύξηση 
δικαιωµάτων στο 25%. 
Παρόλα αυτά κάποιες χρονιές 
η προσαύξηση έφτανε ακόµη 
και το 36% των δικαιωµάτων. 

Πρασίνισμα

Νεαροί

Στο τέλος της προγραµµατικής 
περιόδου όλα τα δικαιώµατα 
ανάλογα την αγρονοµική 
περιφέρεια θα έχουν αξία 21,5 
ευρώ, 17,6 ευρώ και 27 ευρώ 
για αροτραίες, βοσκοτόπια 
και δενδρώδεις αντίστοιχα.

Σύγκλιση

                                                                   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΙΤΑΡΙ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 

�ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ� ΜΗ∆ΙΚΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 
�ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ�

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 
ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ

Στρέµµατα 345 90 45 230 160 45 210 37
∆ικαιώµατα (σε εκτάρια) 27 8 4 20 14 4 15 3

ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022

Μοναδιαία Αξία δικαιώµατος (ευρώ/εκτάριο) 330 170 670 290 370 310 130 390
Βασική ενίσχυση (ευρώ) 8910 1360 2680 5800 5180 1240 1950 1170

Πρασίνισµα (ευρώ) 4365,9 666,4 1313,2 2842 2538,2 607,6 955,5 573,3

Συνδεδεµένη (Ευρώ/στρµ. 2021) 74,9 6 0 0 10 
ευρώ/κεφάλι  (120 ζώα)

12
10 

ευρώ/κεφάλι
21

Σύνολο Συνδεδεµένης 25840,5 540 0 0 1200 540 3500 777
Προσαύξηση νεαρών αγροτών (25%) 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο άµεσων ενισχύσεων 2022 (ευρώ) 39191,3 2572,4 3993,2 8642 8918,2 8805,1 2541,3

ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2023

Μοναδιαία Αξία δικαιώµατος (ευρώ/εκτάριο) 257,4 132,6 522,6 226,2 288,6 241,8 101,4 304,2
Βασική ενίσχυση (ευρώ) 6949,8 1060,8 2090,4 4524 4040,4 967,2 1521 912,6

Συνδεδεµένη (Ευρώ/στρµ. 2023) 73,6 10 0 55 12
ευρώ/κεφάλι  (120 ζώα)

8 12
ευρώ/κεφάλι 

0

Σύνολο Συνδεδεµένης 25392 900 0 12650 1440 360 4200 0
Προασύξηση Νεαρών (7ευρώ/στρµ.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Αναδιανεµητική ενίσχυση 0 1242 0 0 2832 0 0 429
Σύνολο ενίσχυσης 32341,8 3202,8 2090,4 17229 8312,4 7048,2 1341,6

∆ιαφορά (ευρώ)
(χωρίς δράσεις νέου πρασινίσµατος) -6849,5 630,4 -1902,8 8587 -605,8 -1756,9 -1199,7
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Η «Εκµετάλλευση 9» επίσης διαθέτει ε-
λιές µε αξία δικαιώµατος κοντά στο µέσο 
όρο η οποία και πάλι µειώνεται κατά 22% 
όπως και να έχει. Λόγω και της συµπλη-
ρωµατικής επιδότησης νεαρών αγροτών 
θα συνεχίσει το 2023 µε απώλειες 834 
ευρώ στο σύνολο. Και πάλι όµως, συνεχί-
ζει να έχει µικρότερη επιδότηση από την 
«Εκµετάλλευση 3» παρά το γεγονός ότι έ-
χει σχεδόν διπλάσια εκµετάλλευση.  Θα 
χρειαστεί λοιπόν επιδότηση πρασινίσµα-
τος περί τα 11 ευρώ το στρέµµα για να ι-
σοφαρίσει τις επιδοτήσεις του 2022 και 
18 ευρώ τουλάχιστον για να «πιάσει»την 
«Εκµετάλλευση 3». Φαίνεται από εδώ η α-
ξία που έχει το γεγονός ότι πλέον το πρα-
σίνισµα υπολογίζεται στα στρέµµατα και 
όχι στα δικαιώµατα. 

Η συνδεδεµένη φέρνει το καλαµπόκι 
στην κορυφή των επιδοτήσεων

Η «Εκµετάλλευση 4» όχι µόνο δεν χρειά-
ζεται το νέο πρασίνισµα, αλλά λόγω της συν-
δεδεµένης των 55 ευρώ το στρέµµα, φτάνει 
να έχει σύνολο ενισχύσεων τα 17.229 ευ-
ρώ. Περισσότερα κατά 8.587 ευρώ σε σχέ-
ση µε το 2022. Είναι σαφέστατο πλεονέ-
κτηµα για τους παραγωγούς καλαµποκιού 
που στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
όσα δικαιώµατα και να χάνουν, θα βγού-
νε «συν» από θέµα επιδοτήσεων το 2023. 

Η «Εκµετάλλευση 8» διαθέτει κριθά-
ρι και όσπρια που θα λαµβάνουν συνδε-
δεµένες 10 και 30 ευρώ αντίστοιχα. Οι ε-
κτάσεις αροτραίων που διαθέτει είναι ά-
νω των 110 στρεµµάτων οπότε δεν θα λά-
βει αναδιανεµητική ενίσχυση. Οι συνολι-
κές απώλειες ύψους 1.796 ευρώ θα ξεπε-
ραστούν µε επιδότηση νέου πρασινίσµα-
τος 7,3 ευρώ το στρέµµα.

Οι περιπτώσεις των νέων αγροτών
Τις εκµεταλλεύσεις 9 και 10 στα παρα-

δείγµατα τις διαχειρίζονται νεοεισερχόµε-
νοι στον αγροτικό τοµέα κάτω των 40 ε-
τών. Φαίνεται πως η συµπληρωµατική ενί-
σχυση νεαρών αγροτών θα είναι αυξηµέ-
νη, καθώς το 2022 υπολογίζεται µε βάση 
τα δικαιώµατα που είναι λίγα ενώ το 2023 
πολλαπλασιάζεται όλη η έκταση που δη-
λώνουν στο ΟΣ∆Ε επί 7 ευρώ. Από εκεί και 
πέρα, η «Εκµετάλλευση 10» χρειάζεται 13 
ευρώ το στρέµµα επιδοτήσεις από το νέο 
πρασίνισµα για να ισοφαρίσει τις επιδο-
τήσεις του 2022. Επίσης παρά το γεγονός 
ότι διαθέτει αµυγδαλιές 20 στρεµµάτων, ε-
ντός των ορίων δηλαδή της αναδιανεµη-
τικής, δεν θα λάβει αυτήν την επιδότηση 
καθώς έχει το βαµβάκι των 200 στρεµµά-

των και αθροιστικά ξεπερνά τα όρια των 
ισοδύναµων στρεµµάτων (βλέπε σελ. 5).

Η διαφορά που κάνει η αναδιανεµητική 
στους βοσκοτόπους

Στις δύο περιπτώσεις κτηνοτρόφων τώρα: 
Η «Εκµετάλλευση 6» διαθέτει πολύ χαµηλή 
αξία δικαιώµατος το 2022 ύψους 13 ευρώ το 
στρέµµα για τα βοσκοτόπια και κοντά στο µέ-
σο όρο για τη µηδική. Το 2023 θα δει πτώ-
ση στις επιδοτήσεις του ύψους 1.756 ευρώ, 
παρά την αύξηση της συνδεδεµένης στα αι-
γοπρόβατα (από 10 στα 12 ευρώ το κεφάλι), 
λόγω της οριζόντιας µείωσης ακόµη και στα 
χαµηλά δικαιώµατα αλλά και της πτώσης της 
συνδεδεµένης στη µηδική από 12 στα 8 ευ-
ρώ το στρέµµα. Χρειάζεται περί τα 7 ευρώ ε-
νισχύσεις από το νέο πρασίνισµα στο σύνολο 
της εκµετάλλευσης για να ισοφαρίσει. Με το 
πριµ αντικατάστασης µηδικής µε βίκο (48,8 
ευρώ το στρέµµα) στα 45 στρέµµατα που έ-
χει και παρά το γεγονός ότι έτσι θα χάσει τη 
συνδεδεµένη στη µηδική, θα µπορέσει να 
ξεπεράσει κατά 100 περίπου ευρώ τις επι-
δοτήσεις που έπαιρνε το 2022. Σε κάθε πε-
ρίπτωση αναδιανεµητική δεν λαµβάνει ού-
τε για τη µικρή έκταση µηδικής, καθώς µαζί 
µε τον βοσκότοπο που δηλώνει ξεπερνά τα 
όρια των ισοδύναµων στρεµµάτων.

Από την άλλη η «Εκµετάλλευση 5» που 
δηλώνει 160 στρέµµατα βοσκότοπο και σχε-
τικά αρκετά υψηλά δικαιώµατα θα έχει το 
2023 επιδότηση 8.314 ευρώ, δηλαδή µε-
γαλύτερη επιδότηση από την «Εκµετάλλευ-
ση 6» που αποτελείται από 210 στρέµµατα 
βοσκότοπο και 45 στρέµµατα µηδική. Αυ-
τό γιατί, η «Εκµετάλλευση 5» λαµβάνει και 
αναδιανεµητική πληρωµή ύψους 17 ευρώ 
το στρέµµα αφού δηλώνει µόνο βοσκότο-
πο κάτω των 170 στρεµµάτων. 

Διευκρινίσεις 
για τη λήψη της
αναδιανεμητικής
ενίσχυσης
Το 64,4% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων 
της χώρας έχουν επιλέξιµες εκτάσεις µόνο 
σε µία από τις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, 
για τις οποίες ισχύουν τα ελάχιστα και µέγιστα 
όρια όσον αφορά την αναδιανεµητική 
ενίσχυση:

 Αροτραίων καλλιεργειών: 
Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

 Μονίµων καλλιεργειών: 
Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

 Βοσκοτόπων: 
Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.
∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη 
όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις, µικρότερες 
από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. 
Παροµοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική 
στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις σε 
µια (εκ των τριών) αγρονοµική περιφέρεια, 
µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες 
µέγιστες εκτάσεις.
Σε παραγωγούς µε εκτάσεις σε πάνω 
από µία αγρονοµική περιφέρεια (π.χ οι 
εκµεταλλεύσεις 6 και 10 στα παραδείγµατα) 
για τον προσδιορισµό του ανώτατου ορίου: 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασιάζουν 
τα στρέµµατά τους µε έναν συντελεστή 
που ισούται µε:

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

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

Η διαφορά της σύγκλισης 
Σηµειώνεται ότι έως το 2026 
ο πίνακας µε τις Μοναδιαίες Αξίες 
∆ικαιωµάτων θα είναι ο ίδιος για 
όλες τις εκµεταλλεύσεις ύστερα 
από τη σύγκλιση που θα ξεκινήσει 
εντός του ερχόµενου έτους. Έτσι 
για παράδειγµα ο ελαιοκαλλιεργητής 
της «Εκµετάλλευσης 3» θα δει στο 
τέλος της προγραµµατικής περιόδου 
να διαµορφώνονται οι επιδοτήσεις 
του στο σύνολό τους, στα 1.080 
ευρώ αντί για 2.090 ευρώ. 
∆ηλαδή θα κοπούν στο µισό. Στην 
«Εκµετάλλευση 2» όπου η σύγκλιση 
θα αυξήσει τα δικαιώµατα στα 21,5 
ευρώ το στρέµµα, ο σιτοπαραγωγός 
θα λαµβάνει το 2026, 3.872 ευρώ. 

8 9
(νεαρός αγρότης)

10 
(νεαρός αγρότης)

ΚΡΙΘΑΡΙ ΟΣΠΡΙΑ ΕΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ

145 100 70 200 20
22 4 13 1,5

290 345 274 345
6380 1380 3562 517,5

3126,2 676,2 1745,38 253,575

0 17 0 74,9
9

0 1700 0 14980 180
0 0 345 890,5 129,375
11223,2 2401,2 22342,23

226,2 269,1 213,72 269,1
4976,4 1076,4 2778,36 403,65

10 30 0 73,6 0

1450 3000 0 14720 0
0 0 490 1400 140
0 0 0 0 0
9426,4 1566,4 19442,01

-1796,8 -834,8 -2900,22
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Για τους δικαιούχους της δράσης για την ∆ιατήρηση Απειλούµενων 
Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, καθώς και για όσους δικαιούχους 
Βιολογικών υπήρξαν προβλήµατα που σχετίζονται µε την ενηµέρωση 
της ΑΑ∆Ε, οι πληρωµές θα γίνουν τον Ιανουάριο, µετά τη λήψη 
επικαιροποιηµένου αρχείου. Αυτό ανακοινώνει ο Οργανισµός 
Πληρωµών, µετά το πέρας της πίστωσης των αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων του 2022, µε συνολικό ποσό λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. 
Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό 
της προκαταβολής για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του έτους 
2021 ανερχόταν περί τα 103 εκατ. ευρώ. 

Ιανουάριο
 Σπάνιες Φυλές 

και υπόλοιπα 
Βιολογικών 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Λίγες ώρες πριν, λίγες ώρες µετά, και παρά τις 
παρασκηνιακές διεργασίες της δυναστείας του 
ΟΣ∆Ε για νέες καθυστερήσεις εις βάρος ουσι-
αστικά των αγροτών, οι πληρωµές ξεκίνησαν 
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η αρχή έ-
γινε µε την ενίσχυση για την αγορά λιπασµά-
των, συνολικού ποσού περί τα 60 εκατ. ευρώ, 
για να ακολουθήσει η εκκαθάριση της βασικής 
ενίσχυσης ύψους 320 εκατ. ευρώ, το πρασίνι-
σµα για το 2022 µε ποσό της τάξης των 495 ε-
κατ. ευρώ και οι νεαροί γεωργοί, στους οποί-
ους πιστώθηκαν 28 εκατ. ευρώ. Μέχρι την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµ-
µατισµός έδειχνε πίστωση και της εξισωτικής 
αποζηµίωσης των 256 εκατ. ευρώ, πριν τα Χρι-
στούγεννα, καθώς οι διαδικασίες είχαν προλά-
βει να ολοκληρωθούν και οι διασταυρωτικοί η-
λεκτρονικοί έλεγχοι να γίνουν.

Στο επόµενο βήµα, από τις αρχές του νέου έ-
τους ξεκινούν κατά τα γνωστά οι διορθώσεις 
για να γίνουν συµπληρωµατικές πληρωµές, ε-
νώ πρώτη στη σειρά των πιστώσεων έρχεται η ε-

πιδότηση των ζωοτροφών, που αφορά ένα κον-
δύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατα-
νεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βά-
σει του µεγέθους των µονάδων τους. 

Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέ-
τρου 22, οι παραγωγοί περιµένουν να ανοίξει η 
σχετική πλατφόρµα  που φιλοξενείται στο gov.
gr για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πλη-
ρωµής. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα έδινε προ-

θεσµία µέχρι τις 29 του µήνα, ωστόσο ο φόρ-
τος εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση µε την ε-
ξόφληση των υποχρεώσεων ενιαίας ενίσχυσης, 
καθυστέρησαν τη λειτουργία της πλατφόρµας, 
παρά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
ότι η εν λόγω εφαρµογή θα άνοιγει από τη ∆ευ-
τέρα 19 ∆εκεµβρίου. Η τελευταία ενηµέρωση, 
πάντως, λέει ότι η εν λόγω εφαρµογή θα ανοί-
ξει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των άµεσων 
πληρωµών και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 
γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτό σηµαίνει ότι 
µια παράταση της διαδικασίας θα πρέπει να θε-
ωρείται δεδοµένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι 
ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς 
των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα µέσα 
στον Ιανουάριο. Υπενθυµίζεται ότι η πρόσκλη-
ση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βο-
οτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Στα πρακτικά, τώρα, µετά τη λήξη της διαδι-
κασίας υποβολής των αιτήσεων από τους παρα-
γωγούς, η υπηρεσία διαχείρησης του ΠΑΑ θα 
προβεί σε διοικητικό έλεγχο, που θα γίνει µη-
χανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών 
αιτήσεων και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ε-
λέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. ΟΣ, 
ΟΠΣΚ, ΑΡΤΕΜΙΣ κ.λπ.), σχετικά µε το εµπρόθε-
σµο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης 
και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας 
δικαιούχων, τον προσδιορισµό της κλάσης επι-
λέξιµου αριθµού ζώων/τόνων/σφαγών και του 
αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης και την αποφυ-
γή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντιστάθµι-
σης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα. 
Αµέσως µετά θα δηµιουργηθεί προσωρινός πί-
νακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσε-
ων, µε τους υποψήφιους δικαιούχους να έχουν 
πέντε εργάσιµες ηµέρες για να υποβάλλουν εν-
δικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά. Μόλις γίνει 
και ο διοικητικός έλεγχος και η αξιολόγηση των 
ενστάσεων δηµιουργείται ο οριστικός πίνακας 
παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων, η 
σχετική απόφαση αναρτάται στη ∆ιαύγεια και 
βγαίνει παρτίδα πληρωµής. 

Γιορτές με τσεκ,
λιπάσματα, εξισωτική, 
αργότερα οι ζωοτροφές 
Πολύ πιθανή μια μικρή παράταση στην προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών

Βροχές 
Οι βροχοπτώσεις 
δεν καλύπτονται 
από τον ΕΛΓΑ, 
αλλά η Κυβέρνηση 
έχει αποφασίσει 
την ενίσχυση 
ροδάκινων 
(συµπύρηνων και 
επιτραπέζιων), 
νεκταρινιών, 
µήλων κ.α, 
σύµφωνα µε 
τον υπουργό 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Εξισωτική 
Αναρτήθηκε 
στη ∆ιαύγεια 
η απόφαση 
µε την οποία 
εγκρίνεται η 
διάθεση πίστωσης 
ποσού 260 
εκατ. ευρώ για 
την πληρωµή 
της εξισωτικής 
αποζηµίωσης

Μελισσοκοµία 
Έκτακτη 
ενίσχυση για 
την αντιµετώπιση 
του αυξηµένου 
κόστους 
παραγωγής 
ζητούν οι 
µελισσοκόµοι

Το 30% για τις ζηµιές του 
προανθικού έως τέλος έτους 

Το υπόλοιπο 30% από τις αποζηµιώσεις για 
ζηµιές στο προανθικό στάδιο λόγω παγετού 
του 2021 δροµολογείται µέχρι το τέλος του 
έτους, ενώ η αποζηµίωση των παραγωγών 
µήλου µέσω de minimis προγραµµατίζεται 
για τον Ιανουάριο και θα λαµβάνει υπόψιν 
τα εξατοµικευµένα πορίσµατα. Αυτό 
ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
στον βουλευτή Πέλλας ∆ιονύση Σταµενίτη, 
µε τον οποίο συναντήθηκε.  

ΑΓΟΡΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

60 320 495

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΝΕΑΡΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΙ

28
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Από τον 
Ιανουάριο 
τιμολογιέρα 
για πώληση 
αγροτικών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανατροπές στον τρόπο λογιστικής διαχείρισης 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αλλά και στις 
ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών επιφυ-
λάσσει το 2023, µε τους αγρότες να καλούνται 
να προσαρµοστούν από τις πρώτες κιόλας ηµέ-
ρες του έτους σε αυτό το νέο περιβάλλον. 

Πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές, που ό-
πως όλα δείχνουν θα επιβαρυνθούν µε ένα ε-
πιπλέον 9% και στις έξι κλάσεις οι οποίες αφο-
ρούν στην ασφάλιση των αγροτών στον ΕΦΚΑ, 
το 2023 θα βάλει µπρος στις τιµολογιέρες των 
εκµεταλλεύσεων, µε τις δύο αυτές περιπτώσεις 
να διαµορφώνουν τις βασικές αλλαγές στα α-
σφαλιστικά και λογιστικά πρότυπα των αγροτών.

Σε σύνδεση µε MyData
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, περιπτώσεις 

παραγωγών οι οποίοι πουλάνε την παραγωγή 
τους εκδίδοντας οι ίδιοι τιµολόγια πώλησης επι-
βαρύνονται µε νέες «µηχανογραφικές απαιτή-
σεις», αφού θα χρειαστεί να αναρτούν τα τιµο-
λόγια πώλησης την αµέσως επόµενη ηµέρα της 
έκδοσης τους στο MyData. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι οι αγρότες οι οποί-
οι παράγουν για παράδειγµα τριφύλλι και διαθέ-
τουν το σύνολο της παραγωγής τους σε κτηνοτρό-
φους. Αντίθετα, αρκετοί αγρότες κατά την πώληση 
των προϊόντων τους παραλαµβάνουν τιµολόγιο 
το οποίο εκδίδουν για λογαριασµό τους οι έµπο-
ροι, µε τη διαδικασία της αυτοτιµολόγησης. Σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια ανάγκη 
αναπροσαρµογής από την πλευρά του αγρότη.

Επί της ουσίας, η υποχρέωση που µέχρι σήµε-
ρα έχουν όσοι αγρότες τηρούν λογιστικά βιβλία, 
να ενηµερώνουν δηλαδή την ΑΑ∆Ε στο τέλος κά-
θε τριµήνου για το λογιστικό και φορολογικό α-
ποτέλεσµα τους, θα πρέπει να γίνεται τµηµατικά, 

κάθε φορά που κόβουν ένα τιµολόγιο. Η απαίτη-
ση διαβίβασης σε συγκεκριµένο χρόνο των τιµο-
λογίων, θα υποχρεώσει αρκετές αγροτικές επιχει-
ρήσεις στο να χρησιµοποιήσουν ένα λογισµικό 
(software), για να τιµολογούν και να εκδίδουν α-
ποδείξεις ή τιµολόγια. Σ’ αυτή τη φάση, για όσους 
παραγωγούς δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην 
τσέπη, υπάρχει µια δωρεάν κρατική τιµολογιέρα, το 
λογισµικό timologio. Πρόκειται για µια εφαρµογή 
που παρέχει χωρίς κάποια οικονοµική επιβάρυνση 
η ΑΑ∆Ε για την ψηφιακή έκδοση των παραστατι-
κών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή 
τους στo myDATA. Είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο 
www.aade.gr/timologio. Την ίδια στιγµή, κυκλο-
φορούν στην αγορά αρκετά παρόµοια προϊόντα, 
που όµως παρέχουν και περισσότερες δυνατότη-
τες, οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να µην είναι απα-
ραίτητες σε όλους τους παραγωγούς.

Αυξηµένες τουλάχιστον 11 ευρώ 
οι εισφορές στον ΕΦΚΑ 

Την ίδια στιγµή, αυξηµένη κατά τουλάχιστον 11 
ευρώ θα είναι όπως όλα δείχνουν, η ασφαλιστική 
εισφορά των αγροτών στον ΕΦΚΑ από το 2023. Αν 
και ακόµα δεν έχουν υπάρξει επίσηµες ανακοινώ-
σεις, φαίνεται πως το κυβερνητικό επιτελείο θα 
προχωρήσει, εφόσον ο πληθωρισµός στην Ελλά-
δα κλείσει το 2022 µε ποσοστό 9% µε 10%, σε µια 

Αυξημένη κατά τουλάχιστον 11 ευρώ θα είναι όπως όλα δείχνουν, 
η ασφαλιστική εισφορά των αγροτών στον ΕΦΚΑ από το 2023

Αν και ακόµα δεν 
έχουν υπάρξει επίσηµες 
ανακοινώσεις, φαίνεται πως 
το κυβερνητικό επιτελείο 
θα προχωρήσει, εφόσον ο 
πληθωρισµός στην Ελλάδα 
κλείσει το 2022 µε ποσοστό 
9% µε 10%, σε µια αντίστοιχη 
αύξηση των εισφορών.
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αντίστοιχη αύξηση των εισφορών, όπως προβλέ-
πεται στο υφιστάµενο πλαίσιο. 

Με δεδοµένο ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγο-
ρία για τους αγρότες, ανέρχεται στα 125 ευρώ, έ-
ναντι των 220 που πληρώνουν στην αντίστοιχη 
ασφαλιστική κλάση οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
η αύξηση που φαίνεται ότι θα επέλθει στις εισφο-
ρές τους (κατά 9%) θα διαµορφώσει το νέο ποσό 
στα 136,25 ευρώ. 

Κατά 30,51 ευρώ φαίνεται ότι θα αυξηθεί η έ-
κτη ασφαλιστική κατηγορία που σήµερα ανέρχε-
ται στα 339 ευρώ. Θα διαµορφωθεί δηλαδή στα 
369,51 ευρώ.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά το 
ύψος του πληθωρισµού του περασµένου έτους, εί-
ναι µια διάταξη που προβλέπεται στον περίφηµο 
ασφαλιστικό νόµο Βρούτση που οδήγησε στην αλ-
λαγή του συστήµατος εισφορών των µη µισθωτών 
από 1η Ιανουαρίου 2020, αποσυνδέοντάς τες από 
το φορολογητέο εισόδηµα και προέβλεπε το πάγω-
µα των εισφορών το 2021-2022, στο αρχικό ύψος.

Η επερχόµενη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, έχει προκαλέσει ηχηρές αντιδράσεις, κυρίως 
στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελµατιών, 
ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο υπουργός 
Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, σχολίασε πως η 
όλη συζήτηση γίνεται για «µια πολύ µικρή αύξη-
ση των εισφορών».

Τους απαραίτητους χειρισµούς ώστε να 
µην πληρούν τα κριτήρια του κατ’ επάγ-
γελµα αγρότη θα χρειαστεί να κάνουν νε-
οεισερχόµενοι που εγγράφτηκαν από το 
2021 και µετά στο Μητρώο Αγροτών, εφό-
σον φιλοδοξούν να µπουν στο πρόγραµ-
µα των Νέων Αγροτών που αναµένεται ό-
τι θα προκηρυχτεί µέσα στο 2023. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, οι Νέοι Αγρότες θα εί-
ναι από τις πρώτες προκηρύξεις που θα εκ-
δοθούν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που ε-
νεργοποιείται σε µερικές ηµέρες, ενώ µε 
το πριµ να παραµένει σε υψηλά επίπεδα 
(30.000-42.500 ευρώ), φαίνεται πως το εν-
διαφέρον θα είναι µεγάλο.  Σύµφωνα µε το 
στρατηγικό σχέδιο, αίτηση στο πρόγραµµα 
θα µπορούν να κάνουν όσοι εγκαταστά-
θηκαν για πρώτη φορά στη γεωργία έως 
και 24 µήνες πριν υποβάλουν αίτηση. Τι 
σηµαίνει αυτό πρακτικά: Εφόσον βγει για 
παράδειγµα η πρόσκληση Οκτώβριο του 
2023, θα µπορούν να µπουν στο Μέτρο ε-
κείνοι που πήραν βεβαίωση από το ΜΑΑΕ 
ως «νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα» 
από τον Οκτώβριο του 2021 και µέχρι και 
την ηµεροµηνία αίτησης δεν τηρούν τις 
προϋποθέσεις για να οριστούν ως κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότες. Οι πληροφορίες ανα-

φέρουν πως ήδη υπάρχουν κάποιες σκέ-
ψεις από τις διαχειριστικές αρχές για δι-
εύρυνση του 24µηνου σε 36µηνο, ώστε 
να µπορέσουν να µπουν στο πρόγραµµα 
και κάποιοι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες που 
δεν κατάφεραν να µπουν στην πρόσκλη-
ση του 2021. Αυτό είναι κάτι που θα ξεκα-
θαριστεί µε την προδηµοσιεύση της νέας 
πρόσκλησης, που αναµένεται πιθανότατα 
πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Φυσικά, ένας υποψήφιος µπορεί να απο-
κλειστεί και λόγω ηλικίας (έως 41 ετών κα-
τά την ηµεροµηνία προκήρυξης), ιστορικού 
των αιτήσεων ΟΣ∆Ε µε βάση την Τυπική Α-
πόδοση, αιτήσεων ΟΣ∆Ε του/της συζύγου.

Από εκεί και πέρα, το βέβαιο είναι ότι 
θα πρέπει να ξεχάσουν µελετητές και εν-
διαφερόµενοι νέοι τον πίνακα τυπικών α-
ποδόσεων που ίσχυε σε όλη την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο. Οι διαχειριστικές 
αρχές ετοιµάζουν έναν νέο πίνακα µε δι-
αφορετικές αποδόσεις τζίρου για την κά-
θε καλλιέργεια και ίσως υπάρχει και σχε-
τικός διαχωρισµός ανά περιοχή (π.χ ορει-
νή, νησιωτική) ή Περιφέρεια. Αυτό είναι 
πολύ σηµαντικό και θα επηρεάσει άµεσα 
τα αγροτεµάχια/εκτροφές που απαιτούνται 
για την ένταξη στο πρόγραµµα.

Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
έως τέλη Ιανουαρίου για Νέους του 2022

Νεοεισερχόμενοι που ψάχνουν 
θέση στους Νέους του 2023

πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κά-
ποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτο-
τελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευρώ πλέ-
ον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Για τους Νέους Αγρότες, διακιβεύονται πε-
ρισσότερα, όπως είναι η απένταξή τους από το 
πρόγραµµα. Συνοπτικά, οι υποχρεώσεις των 
Νέων Αγροτών είναι:

 Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ε-
ντός 12 µηνών από την ένταξη.

 ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση 12.000 ευρώ κά-
θε ενδιάµεσο έτος.

 Εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία που 
αναγράφει η βεβαίωση ΜΑΑΕ ότι αποκτήθηκε 
η ιδιότητα του νέου γεωργού, να αποκτηθεί η 
ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη.

 Εκπαίδευση εντός τριών ετών.
 Πραγµατοποίηση τιµολογηµένου τζίρου.
 Αύξηση της Τυπικής Απόδοσης της εκµε-

τάλλευσης.

Εν προκειµένω, αυστηροί είναι και οι όροι 
της εξωγεωργικής απασχόλησης. Οι Νέοι Α-
γρότες, θα χρειαστεί να δείξουν προσοχή στην 
εξωγεωργική τους δραστηριότητα ώστε να µην 
χάσουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα και α-
πενταχθούν από τους Νέους Αγρότες. Οι Νέοι 
θα πρέπει ετησίως το 30% του χρόνου της απα-
σχόλησης να καταγράφεται στη γεωργία και το 
50% των δηλωµένων εισοδηµάτων να είναι α-
πό γεωργικές δραστηριότητες για 7-8 χρόνια.

Στην υπόθεση της υπαγωγής τους στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ µέχρι τα τέλη του Ιανουαρί-
ου 2023 θα πρέπει να διευθετήσουν οι Νέοι Α-
γρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα τους 
προηγούµενους µήνες, διαφορετικά θα κινδυ-
νέψουν µε απένταξη, δεδοµένου ότι η προθε-
σµία των µετατάξεων στα καθεστώτα ΦΠΑ τε-
λειώνει συνήθως µε την πάροδο των πρώτων 
30 ηµερών κάθε έτους. 

Στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01.01/30.01) 
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το 
σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προ-
ηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ια-
νουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να 
ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς 
βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε πε-
ρίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν 
ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βι-
βλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Σηµειώνεται, πως για αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος οι οποίοι θα χρειαστεί φέτος να υ-
παχθούν στο κανονικό καθεστώς, η µη τήρηση 
της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται πρόστιµα. 
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ειδικού συνερ-
γάτη της Agrenda, φοροτεχνικού Γιώργου Πα-
παδηµητρίου, η συνειδητή µη ένταξη στο κα-
νονικό καθεστώς, θα στοιχίσουν στον αγρότη 
409,60 ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε 
προσαυξήσεις (η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές 
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Να η ευκαιρία 
Το πράσινο μοντέλο 
ευνοεί την ελληνική 
εκτατική κτηνοτροφία
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι αποζημιώσεις 
ύψους 23 δις ευρώ κλείνουν φάρμες στην Ολλανδία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε πλεονεκτική θέση εισέρχεται η ελ-
ληνική κτηνοτροφία, σε µια συγκυ-
ρία κατά την οποία οι πολιτικές προ-
τεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
φράζει το δρόµο στο µοντέλο της ε-
ντατικής εκτροφής, διευκολύνοντας 
ένα µαζικό κλείσιµο µονάδων στην 
Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη, η λει-
τουργία των οποίων έβγαλε εκτός 
ανταγωνισµού το εγχώριο εκτατικό 
µοντέλο. Η είδηση ότι η ολλανδική 
κυβέρνηση θα πληρώσει 23 δισ. ευ-

ρώ ως αποζηµίωση σε κτηνοτρόφους 
µε µεγάλες εκµεταλλεύσεις, προκει-
µένου να τις κλείσουν, όσο εντυπω-
σιακή και αν ακούγεται από µόνη 
της, θα µπορούσε να επιφυλάσσει 
ακόµα πιο εντυπωσιακά επακόλου-
θα για την Ελλάδα. Εφόσον ο σχεδι-
ασµός των Ολλανδών πετύχει, µέσα 
στην επόµενη δεκαετία, το 1/3 του 
ζωικού κεφαλαίου της χώρας θα χα-
θεί. Αυτό θα µεταφραστεί σε ένα κε-
νό στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος, 
γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρέ-
ατος που θα είναι σχεδόν ακατόρθω-
το να καλυφθεί, ειδικά σε περίπτωση 
που περισσότερες χώρες, όπως είναι 
η Γερµανία ή η Γαλλία, συµµορφω-
θούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
στην επιταγή της αποµάκρυνσης α-
πό την εντατική κτηνοτροφία. 

Για την αλλαγή των προτεραιοτή-

των στην ευρωπαϊκή αγροτική παρα-
γωγή έχουν γραφτεί πολλά, ειδικά α-
πό τότε που άνοιξε η συζήτηση για το 
Green Deal και το Farm to Fork, αλλά 
θα µπορούσε να πει κανείς πως αυτό 
είναι η πρώτη χειροπιαστή περίπτω-
ση του τι φέρνει ο σχεδιασµός αυτός. 

Από µόνος του ο περιορισµός της 
παραγωγής γάλακτος και κρέατος στην 
Ολλανδία αναµένεται ότι θα έχει άµε-
σο αντίκτυπο στις ισορροπίες της προ-
σφοράς και της ζήτησης στην ελληνι-
κή αγορά. Λιγότερες παγοκολόνες συ-
νεπάγονται ελλείψεις στη βιοµηχανία 
γάλακτος που θα υποχρεωθεί να δι-

ατηρήσει στα υψη-
λά τις τιµές για το 
γάλα. Για όσο και-
ρό δε η ελληνική 
αγροτική παραγω-
γή διατηρεί χαµηλές 
περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις, η νέα ι-
σορροπία θα έδινε 
κίνητρα για εκσυγ-
χρονισµό και µεγέ-
θυνση των υφιστά-
µενων µονάδων. 

Ωστόσο, η µεγά-
λη ευκαιρία, έγκει-

ται στην εκτατική κτηνοτροφία, η ο-
ποία γίνεται το επιζητούµενο σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Με την εγχώρια 
παραγωγή να βασίζεται στο µοντέλο 
αυτό, αναµένεται µια διπλή ενίσχυ-
ση της ζήτησης τόσο εξαιτίας του κε-
νού στην αγορά όσο και της παράλ-
ληλης στροφής της κατανάλωσης στα 
προϊόντα εκτατικής κτηνοτροφίας. Εν 
προκειµένω, η Ελλάδα διαθέτει τόσο 
την τεχνογνωσία, όσο και τους χρή-
σιµους πολιτισµικούς δεσµούς (πα-
ράδοση) που δίνουν στα τελικά προ-
ϊόντα βάθος και προστιθέµενη αξία. 
Βέβαια, επενδυτικά βήµατα και θεσµι-
κές διευκολύνσεις όπως εξασφάλιση 
εκτάσεων σε ορεινούς, µετακινούµε-
νους κτηνοτρόφους για µεταποίηση 
προϊόντων, είναι απαιτούµενα προ-
κειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως αυ-
τή η νέα ευκαιρία. 

∆ηµόσιες 
εκτάσεις 
για ορεινούς 
Μια απλή κίνηση προς τη σωστή 
κατεύθυνση µε άµεσα αποτελέσµατα, 
θα ήταν η παραχώρηση δηµόσιων 
εκτάσεων σε κτηνοτρόφους, ιδίως στα 
ορεινά όπου υπάρχει και πλεόνασµα, 
κάτι το οποίο φέρεται να εµπίπτει στον 
προγραµµατισµό της κυβέρνησης, αλλά 
έχει καθυστερήσει να φτάσει προς 
ψήφιση στη Βουλή. Οι πληροφορίες 
περιγράφουν ένα θεσµικό πλαίσιο 
που θα τροποποιήσει το νόµο 4061/12 
«∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». 
Με την παρέµβαση αυτή δροµολογείται 
η απόδοση εκτάσεων σε ορεινούς 
κτηνοτρόφους, σε µια ρύθµιση µε 
την οποία οι ιθύνοντες εκτιµούν ότι 
ευνοείται η ορεινή κτηνοτροφία. 
Ο σχεδιασµός δεν περιορίζεται 
στην παραχώρηση βοσκοτόπων για 
βοσκή αλλά προβλέπεται να δίνεται 
η δυνατότητα σε ορεινούς και 
µετακινούµενους κτηνοτρόφους, να 
διαµορφώνουν βασικές δοµές πρώτης 
µεταποίησης καθώς και φ/β για την 
ενεργειακή αυτάρκεια των υποδοµών. 

Επιστροφή στο µοντέλο 
κτηνοτροφίας ανοικτού 
τύπου, ελεύθερης 
βοσκής, µπορούν να 
σηµάνουν οι τελευταίες 
αποφάσεις της ΕΕ. 

Περιθώρια 
ανάπτυ-
ξης της 
εγχώριας 
κτηνοτρο-
φίας αφή-
νουν οι 
τελευταίες 
ρυθµίσεις 
της ΕΕ για 
φάρµες µε 
λιγότερες 
εκποµπές 
αζώτου.
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Σε φουλ ρυθμούς συγκομιδής βρίσκονται 
αυτή την περίοδο οι παραγωγοί της λίγης 
χειμερινής πατάτας σε Βοιωτία, Δυτική 
Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου, με την τι-
μή παραγωγού να τσιμπάει μερικά λεπτά 
κάθε βδομάδα. Εσχάτως η καθαρή τιμή έ-
σπασε το φράγμα των 70 λεπτών το κιλό 
στη Βοιωτία, προσεγγίζοντας τα 75 λεπτά 
και με βλέψεις για υψηλότερα. Τα αίτια πί-
σω από την άνοδο της τιμής εντοπίζονται 
στις μειωμένες αποδόσεις και την έλλειψη 
προϊόντος από τα ράφια της λιανικής, με 

τη μέση απόδοση των φυτεύσεων να υπο-
λογίζεται μόλις στους 2 με 2,5 τόνους ανά 
στρέμμα έναντι 4,5 – 5 τόνων στην ανοι-
ξιάτικη πατάτα, όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο γεωπόνος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Θήβας Στέλιος Παναγίτσας. Οι μειωμένες 
αποδόσεις και τα αυξημένα κόστη, που α-
νέρχονται περί τα 1.200 με 1.500 ευρώ α-
νά στρέμμα πλέον, δημιουργούν μία τά-
ση εγκατάλειψης της καλλιέργειας χειμε-
ρινής πατάτας, με την προσοχή πλέον να 
στρέφεται στην εαρινή σεζόν. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Με 80 λεπτά «φεύγει» η πατάτα
 Μειωμένες αποδόσεις και έλλειψη του προϊόντος από τα ράφια της λιανικής 
 Τα αυξημένα κόστη στρέφουν τους παραγωγούς στην εαρινή καλλιέργεια
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Η 
χρονιά κλείνει με αναιμική ζήτη-
ση, καθυστερήσεις σε φορτώσεις 
παλιότερων και ακριβότερων συμ-
βολαίων και αφιξάριστα σύσπορα 

στην εγχώρια αγορά βάμβακος. Είναι μια αβέ-
βαιη χρονιά στην οποία χάθηκαν οι καλές ευ-
καιρίες, αναφέρουν οι αναλυτές. Τουρκικά κλω-
στήρια προσπαθούν να ρολάρουν τις φετινές 
αγορές τους στη νέα σοδειά, ενώ από την Αίγυ-
πτο η έλλειψη ρευστότητας σε δολάριο δημιουρ-
γεί ανυπόφορες καθυστερήσεις σε φορτώσεις.     

       Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου, κυ-
ρίως λόγω των ημερών τα πράγματα είναι υπο-
τονικά. Η αλήθεια είναι πως οι πωλητές αδυ-
νατούν για την ώρα να χωνέψουν τις πραγμα-
τικές τιμές που μπορούν να βγουν νέες πωλή-
σεις, ενώ οι αγοραστές όντας καλυμμένοι δεν 
αγχώνονται. Οι αναλυτές περιμένουν νεότερα 
με το νέο έτος. Οι τιμές στη νέα λίστα της Φότζια 
παρέμειναν σταθερές, με την πρώτη ποιότητα 
στα 495-500 ευρώ ο τόνος, ενώ στη Γαλλία ση-
μειώθηκε στα επίπεδα των 460 ευρώ ο τόνος.  

  Στα μέσα του επόμενου μήνα και με καλή 
παραγωγή και καλή ποιότητα, δεδομένου ότι 
δεν καταγράφηκαν προβλήματα από τον και-
ρό, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες κοπές 
στα μανταρίνια ποικιλίας Ορτανίκ, σε συνέχεια 
του καλού εμπορικού τέμπου και της ποικιλίας 
Nova στη Λακωνία, που έδωσε 30 με 35 λεπτά 
στον παραγωγό. Την ίδια ώρα, στην Αιτωλοα-
καρνανία, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μι-
κρή σοδειά, δεδομένου ότι στρέφονται σε άλλες, 
όψιμες ποικιλίες. Πέρυσι, αντίστοιχα, η σεζόν 
για τα Ορτανίκ ξεκίνησε στα 22-23 λεπτά, για 
να φτάσει τα επίπεδα των 30 λεπτών περίπου. 

Χωρίς πράξεις 
μικρή άνοδος  
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

17/11 24/11 01/12 12/12 21/12

462,01
463,69

458,75

451,64

459,60

Τρίμηνο 
Μέχρι και τρεις μήνες μπορεί να 
διατηρηθεί αναλλοίωτη η πατάτα 
για όσους θέλουν καλύτερη τιμή

Αχαΐα
Από τα 5.000 στρέμματα 

πέρυσι, φέτος φυτεύτηκαν 
μόλις 500-1.000 στρέμματα 
τον Αύγουστο στην Αχαΐα

50% 
Έως και 50% μειωμένες  

ήταν οι φυτεύσεις χειμερινής 
πατάτας στη Βοιωτία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

515

420

350

290

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

345

282

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

278

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

278

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

276

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

276

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 21/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

4,74

86,70 83,92 87,25 83,22 81,22

4,94

5,11 5,30 5,34

88,61

5,44

Τιμή παραγωγού
 (λεπτά το κιλό) 

Δεκέμβριος 2021 45-50

Δεκέμβριος 2022 70-75
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Κατσίκι   9,5 

Αρνί   8,5

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανακάμπτει πάνω 
από τα 70 λεπτά η 
αγορά του σύσπορου 

Περιθώρια από τα 
θεμελιώδη για νέα 
υψηλά στο ελαιόλαδο 

Μπορεί και τα 80 λεπτά 
η χειµερινή πατάτα
Με µειωµένες αποδόσεις και ελλείψεις 
στην αγορά συνεχίζουν τη συγκοµιδή 
χειµερινής πατάτας οι παραγωγοί σε 
Βοιωτία, ∆υτική Ελλάδα και νησιά του 
Αιγαίου. Η τιµή έσπασε το φράγµα των 
70 λεπτών, µε βλέψεις για υψηλότερα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κοντά στα 10 
ευρώ το κατσίκι 
των γιορτών
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Αρχές Ιανουαρίου θα τεθεί σε πλήρη λει-
τουργία το νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων 
Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας» που θα 
χρηµατοδοτεί µε κεφάλαια από 3.000 έ-
ως 25.000 ευρώ πολύ µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές επιχει-
ρήσεις, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
Αυτό προέκυψε κατά την συνάντηση που 
είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωρ-
γαντάς µε τον πρόεδρο της HDB, Γιώργο 
Ζαββό και την διευθύνουσα σύµβουλο, 
Αθηνά Χατζηπέτρου στα γραφεία της HDB.

Υπενθυµίζεται ότι τα συνολικά κεφά-
λαια που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ξε-
περάσουν τα 40 εκατ. ευρώ και αναµέ-
νεται να ωφεληθούν πάνω από 2.500 α-
γροτικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις. 
Στα πλεονεκτήµατα του νέου εργαλείου:

 100% επιδότηση επιτοκίου για τα 
δύο πρώτα έτη του πενταετούς δανείου

 50% µειωµένο επιτόκιο για τα υπό-
λοιπα τρία έτη του δανείου

 Επιχορήγηση συµβουλευτικής υπο-
στήριξης (mentoring).

Το παράθυρο εδραίωσης της εκτα-
τικής κτηνοτροφίας µέσα σε αυτήν 
τη νέα συνθήκη που ξεδιπλώνεται 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
είναι µικρό, αν αναλογιστεί κανείς 
το µέγεθος του κλάδου σε χώρες 
της κεντρικής Ευρώπης, που δεν 
θα ήθελε να βρεθεί εκτός αγοράς 
έτσι απλά. Ήδη FrieslandCampina, 
Rabobank και Lely κινούνται προς 
την κατεύθυνση ενίσχυσης της βι-
ωσιµότητας στις µεγάλες µονάδες 
εκτροφής αγελάδων γαλακτοπα-
ραγωγής και ενώνουν τις δυνάµεις 
τους για να µειώσουν τις εκποµπές 
αζώτου. Στο πλαίσιο αυτής της συ-
νέργειας, η FrieslandCampina θα 
παρέχει οικονοµική συνεισφορά 
στα αγροκτήµατα, η Lely θα δίνει 
έκπτωση στην αγορά ενός εξει-
δικευµένου συστήµατος µείωσης 
των εκποµπών και η Rabobank θα 
προσφέρει δάνειο µε ευνοϊκούς ό-
ρους. Το εγχείρηµα αφορά την ε-
γκατάσταση 96 συστηµάτων «Lely 
Spheres», σε όλες τις ολλανδικές 
επαρχίες. Το Lely Sphere είναι µια 
εγκατάσταση που µειώνει τις εκπο-
µπές αζώτου έως και 70% στον αχυ-
ρώνα µιας φάρµας γαλακτοπαρα-
γωγής. Πρόκειται για ένα κυκλικό 
σύστηµα αχυρώνα που διαχωρίζει 
τη στερεά κοπριά και τα ούρα και 

µετατρέπει τις εκποµπές αζώτου 
σε πολύτιµο λίπασµα. Με αυτή τη 
συνεργασία η FrieslandCampina, 
η Rabobank και η Lely θέλουν να 
κάνουν την επένδυση στο σύστη-
µα «Lely Sphere» προσβάσιµη για 
τους αγρότες. Επιπλέον, πιστεύουν 
ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ενθαρ-
ρύνει επίσης τις περιφερειακές και 
εθνικές αρχές να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες για την τόνωση της βιώ-
σιµης γεωργίας µέσω της καινοτο-
µίας και να διαθέσουν τους απα-
ραίτητους οικονοµικούς πόρους. 

«Μαζί µε τη FrieslandCampina και 
τη Rabobank, θέλουµε να συµβά-
λουµε σε εναλλακτικές λύσεις για 
τα τρέχοντα σχέδια της κυβέρνη-
σης σχετικά µε την εθνική πρόκλη-
ση για το άζωτο», δήλωσε ο André 
van Troost, διευθύνων της Lely. 
«Αντί να µειώσουµε τα ζώα και να 
αποζηµιώσουµε τους γαλακτοπα-
ραγωγούς, πιστεύουµε στην επέν-
δυση της έρευνας και της καινο-
τοµίας για την τόνωση της κυκλι-
κής κτηνοτροφίας και την ενίσχυ-
ση της βιώσιµης γεωργίας. Κάνου-
µε την επένδυση στο Lely Sphere 
πιο προσιτή για τους αγρότες, δί-
νοντάς τους τη δυνατότητα να ερ-
γαστούν για ένα βιώσιµο µέλλον 
για την επιχείρησή τους».

Αρχές Γενάρη 
το Ταμείο 
μικροδανείων 
αγροτών

Παράθυρο βιωσιμότητας
με λιγότερες εκπομπές αζώτου 

«Το νέο αυτό χρηµατοδοτικό 
εργαλείο έχει σκοπό να ενισχύσει 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του 
αγροτικού τοµέα σε όλες τις περιοχές 

της υπαίθρου ακόµη και στις 
γνωστές ως «Λιγότερο Ευνοηµένες 

Περιοχές», τόνισε η διευθύνουσα της 
HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Από αριστερά: 
Γ. Κουτσουδάκης 
(Εθνική Τράπεζα), 
Μ. Η. Οικονοµάκης, 
(Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ) και 
Ν. Μαντζούφας, 
(ΕΥΣΤΑ).

H ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο επένδυσης
της Πετρόπουλος ΑΕΒΕ για πράσινη µετάβαση 

∆ανειακή σύµβαση για πραγµατοποίηση µίας νέας, σηµαντικής επένδυσης, 
για την πράσινη µετάβαση, αλλά και την καινοτοµία στην ελληνική 
παραγωγή υπέγραψαν η Εθνική Τράπεζα και η Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ. Η επένδυση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, µε την ονοµασία 
Ecoshift, προϋπολογισµού 10 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
εστιάζει στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας 
και συνεισφέρει στην πράσινη µετάβαση της οικονοµίας και στην 
προώθηση της µικρο-κινητικότητας. Η επένδυση αφορά την κατασκευή 
γραµµής παραγωγής και συναρµολόγησης ηλεκτρικών οχηµάτων πόλης, 
για επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, µε στόχο εξυπνότερες, πιο πράσινες, 
ευέλικτες και οικονοµικές, αστικές µετακινήσεις. Περιλαµβάνει επίσης, 
τη δηµιουργία φορητών µονάδων µπαταριών αποθήκευσης ενέργειας για 
ηλεκτρικά οχήµατα ή οικιακή χρήση, καθώς και µεγάλων συσσωρευτών 
για αποθήκευση ενέργειας σε βιοµηχανίες και µεγάλες εγκαταστάσεις, 
µέσω χρήσης επαναχρησιµοποιηµένων συσσωρευτών οχηµάτων. 

Προσφορές
Η FrieslandCampina 

θα παρέχει οικονοµική 
συνεισφορά στα 

αγροκτήµατα, η Lely 
θα δίνει έκπτωση στην 

αγορά ενός εξειδι-
κευµένου συστήµατος 

µείωσης των εκπο-
µπών και η Rabobank 
θα προσφέρει δάνειο 
µε ευνοϊκούς όρους
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περαιτέρω άνοδο στην τιµή του ελαιο-
λάδου, σταθεροποίηση λίγο πιο χαµη-
λά για τα σιτηρά και πιέσεις σε καλα-
µπόκι και βαµβάκι, δείχνει µια προσε-
κτική ανάγνωση των συνθηκών αγο-
ρά και των αναλύσεων που βλέπουν 
των φως της δηµοσιότητας για την ει-
κόνα των εµπορευµάτων τη νέα χρο-
νιά. Βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από 
αστάθµητους παράγοντες, όπως  είναι 
ο πόλεµος στην Ουκρανία, ο πληθω-
ρισµός, η ανάπτυξη στην Ευρώπη και 
φυσικά η εξέλιξη των καιρικών συνθη-
κών διεθνώς. Σε κάθε περίπτωση οι τι-
µές δεν πρόκειται να γυρίσουν σύντο-
µα στα προ πανδηµίας και ενεργειακής 
κρίσης επίπεδα.   Λίγες ηµέρες πριν το 
2023 και οι τιµές για τα περισσότερα 
αγροτικά εµπορεύµατα βρίσκονται αρ-
κετά σκαλοπάτια κάτω από τα υψηλά 
που διαµορφώθηκαν µέσα στη χρο-
νιά που τελειώνει και πλέον, αρκετοί 
επενδυτικοί οίκοι στης ετήσιες προ-
βλέψεις τους για τις αγορές, προκρί-
νουν τώρα ως επικρατέστερο ενδεχό-
µενο το τέλος της διόρθωσης. Και αυ-
τό παρά την ανάκαµψη των σοδειών 
ιδίως στα δηµητριακά, την οποία προ-
εξοφλούν Strategy Grains και Coceral 
στην Ευρώπη.

Το τοπίο είναι αρκετά θολό για µια 
εκτίµηση µε περισσότερη αυτοπεποί-
θηση και το µόνο σίγουρο στην υφι-
στάµενη συγκυρία µάλλον είναι η έ-
ντονη µεταβλητότητα στις αγορές η 
οποία θα παραµείνει και το 2023. 

Στην πράξη αυτό εντοπίζεται για πα-
ράδειγµα στην αγορά βάµβακος, η 
οποία µέσα σε διάστηµα τριών ηµε-
ρών µπορεί να γράφει 10 σεντς η λί-
µπρα κέρδη και στις υπόλοιπες δύο 
συνεδριάσεις της εβδοµάδας διορθώ-
νει και πάλι στα χαµηλά του εύρους. 

Η µεταβλητότητα αυτή αποδίδεται 
µέχρις ενός σηµείου στην στρέβλω-
ση που επιφέρει στα θεµελιώδη το 
αφήγηµα της ύφεσης της παγκόσµι-
ας οικονοµίας. Οι µειωµένες σε γε-
νικές γραµµές σοδειές σε δηµητρια-
κά, βαµβάκι και ελαιόλαδο αλλά και 
τα εξαντληµένα εδώ και δύο χρόνια 
αποθέµατα θα µπορούσαν από µό-
να τους να διατηρήσουν τις τιµές κο-
ντά στα υψηλά που έγραψαν οι δεί-
κτες µέσα στο 2022. Η αγορά όµως, 
που κατά κανόνα προεξοφλεί, έσπευ-
σε να διορθώσει. 

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί από 

τους παράγοντες που πυροδότησαν 
σε πρώτη φάση τον ανοδικό κύκλο 
των εµπορευµάτων πίσω στο 2020 ε-
ξακολουθούν να υφίστανται, κάτι το 
οποίο υπογραµµίζει και η Goldman 
Sachs, η οποία αναµένει αποδόσεις 
43% στα εµπορεύµατα εν γένει. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, µια ασφα-
λής εκτίµηση θα ήθελε τις τιµές να δι-
ατηρούνται κοντά στα σηµερινά επί-
πεδα, που βρίσκονται µε ιστορικούς 
όρους στην άνω ζώνη του εύρους, αλ-
λά κάτω από τις κορυφές που σηµειώ-
θηκαν προς τα τέλη της περασµένης 
άνοιξης και µεταφράστηκαν στην ελ-
ληνική αγορά σε αλώνια σκληρού σί-
του µε 50 λεπτά στον παραγωγό. Εν 
προκειµένω, τα συµβόλαια για τα α-
λώνια του 2023 έχουν γράψει τα 38 
λεπτά, δηλαδή 10 λεπτά κάτω από 
τα υψηλά του 2022 και 18 περίπου 
λεπτά πάνω από τις τιµές του 2019. 

Μετρημένη υποχώρηση των τιμών 
στα αγροτικά εμπορεύματα διεθνώς
Περαιτέρω άνοδος στο ελαιόλαδο, μικρή πτώση στα σιτηρά, αβεβαιότητα για το βαμβάκι 

Tέλος διόρθωσης
Αρκετοί επενδυτικοί 

οίκοι στις ετήσιες προ-
βλέψεις τους για τις 
αγορές, προκρίνουν 
τώρα ως επικρατέ-

στερο ενδεχόµενο το 
τέλος της διόρθωσης

Ανάκαµψη 
σοδειών

Την ανάκαµψη 
σοδειών στα δηµη-

τριακά προεξοφλούν 
Strategy και Grains 

Coceral στην Ευρώπη

Οι µακροοικονοµικές εξελίξεις 
αναµένεται να καθορίσουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό τις τιµές των 
αγροτικών προϊόντων το 2023.

Αύξηση 
επιτοκίων 
κατά 1% κόβει 
σε βάθος 
τριµήνου 13% 
από τις τιµές
τροφίµων
Ενδιαφέρον έχουν και οι 
πρόσφατες εκτιµήσεις του ∆ΝΤ 
ότι οι πληθωριστικές πιέσεις 
στα τρόφιµα θα διατηρηθούν 
για την επόµενη διετία, 
πεποίθηση που µοιράζονται 
και αναλυτές της Κοµισιόν. 
Με βάση τους υπολογισµούς 
ο αντίκτυπος που µπορεί να 
έχουν στις τιµές των 
εµπορευµάτων εξελίξεις όπως 
η αύξηση των επιτοκίων από 
τις κεντρικές τράπεζες, η 
µείωση των παραγωγών λόγω 
κλιµατικών φαινοµένων ή η 
αύξηση των τιµών πετρελαίου:  

 Μια πτώση 1% στις 
παγκόσµιες συγκοµιδές 
αυξάνει τις τιµές των βασικών 
προϊόντων διατροφής 8,5%.

 Μια αύξηση 1% στο βασικό 
επιτόκιο της Fed µειώνει τις 
τιµές βασικών τροφίµων κατά 
13% µετά από ένα τρίµηνο.

 Μια αύξηση 1% στις τιµές 
των λιπασµάτων, ενισχύει τις 
τιµές των βασικών προϊόντων 
διατροφής κατά 0,45%.

 Μια αύξηση 1% στις τιµές 
του πετρελαίου αυξάνει τις 
τιµές των βασικών προϊόντων 
διατροφής κατά 0,2%.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 
περίπτωση που µπλόκαραν τα 
σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας 
στα λιµάνια της εµπόλεµης 
ζώνης, αυτό θα µείωνε την 
παγκόσµια προσφορά σιταριού 
και καλαµποκιού κατά 1,5%, 
και θα µπορούσε να αυξήσει 
τις τιµές δηµητριακών κατά 
10% σε ένα χρόνο.

8,5% MΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AΥΞΗΣΗ 

AΥΞΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

AΥΞΗΣΗ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

AΥΞΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

MΕΙΩΣΗ 

AΥΞΗΣΗ 
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Έλκη λαιμού 
σε εσπεριδοειδή
Επάλειψη με βορδιγάλειο πάστα 
πάνω σε κάθε πληγή στα δέντρα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι µύκητες του γένους Phytophthora 
µεταδίδονται µέσω του εδά-
φους και προκαλούν προβλή-
µατα στα δέντρα των εσπεριδο-
ειδών. Συνήθως οι προσβολές 
εντοπίζονται στο λαιµό, τις ρί-
ζες, τον κορµό ή τους πλησί-
ον κλάδους, συχνά όµως και 
στους καρπούς, οπότε και πα-
ρουσιάζονται σήψεις πάνω 
στο δέντρο. 

Tα συνηθέστερα είδη που 
προσβάλλουν γενικώς τα εσπε-
ριδοειδή είναι τα Phytophtora. 
nicotianae var. parasitica και 
P.citrophora, ενώ προσβολές 
στους καρπούς εσπεριδοειδών 
µπορούν να προκαλέσουν και 
τα P. hibernalis και P. syringae.

Οι συγκεκριµένοι µύκητες εί-
ναι παθογόνα εδάφους που ε-
πιβιώνουν στο έδαφος για πολ-

λά χρόνια ακόµη και όταν επι-
κρατούν δυσµενείς περιβαλλο-
ντικές συνθήκες (π.χ. παρατε-
ταµένη ξηρασία). 

Οι προσβολές είναι γνωστές 
και ως «έλκη ή σήψεις του λαι-
µού» και εµφανίζονται τόσο 
σε πυρηνόκαρπα και εσπερι-
δοειδή, όσο και σε ποώδη φυ-
τά, φιστικιές και αµπέλια. Χα-
ρακτηριστικό σύµπτωµα προ-
σβολής αποτελεί το σκίσιµο 
στο φλοιό και η επακόλουθη 
έκκριση κολλώδους κόµµι, ε-
νώ εσωτερικά παρατηρείται κα-

στανός µεταχρωµατισµός του 
φλοιού και του καµβίου που 
φτάνει µέχρι το ξύλο. Στα ασθε-
νή δέντρα, αναλόγως της φά-
σης και έκτασης της προσβο-
λής αλλά και των περιβαλλο-
ντικών συνθηκών, παρουσι-
άζεται µία µερική ή καθολική 
χλώρωση των φύλλων σε συν-
δυασµό µε καχεκτική βλάστη-
ση και φαινόµενα φυλλόπτω-
σης, ενώ εντός 1 έως 3 καλλι-
εργητικές περιόδους επέρχεται 
ξήρανση του δέντρου. 

Επάλειψη 
µε βορδιγάλειο πάστα

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα 
γεωπόνων, η επάλειψη του 
κορµού των δέντρων µέχρι 1 
µέτρο από το έδαφος και λίγο 
κάτω από την επιφάνεια του ε-
δάφους µε βορδιγάλειο πάστα 
(πριν την άνοιξη) προστατεύει 
από την εµφάνιση της ασθένει-

ας, όπως επίσης και η ύπαρξη 
κατάλληλου συστήµατος απο-
στράγγισης, καθώς ένα ιδιαίτε-
ρα υγρασιασµένο και µη απο-
στραγγισµένο έδαφος αποτελεί 
παράδεισο για την ανάπτυξη 
παθογόνων µυκήτων. Θετικά 
επιδράει και η χρησιµοποίηση 
υγιών δενδρυλλίων από δεν-
δροκοµία µε παράλληλη φύ-
τευσή τους στο ίδιο βάθος που 
ήταν και στο φυτώριο. 

Ειδική µνεία γίνεται στην α-
νάγκη αποφυγής δηµιουργίας 
πληγών στις ρίζες και το λαι-
µό των δέντρων κατά την διε-
νέργεια καλλιεργητικών ερ-
γασιών. Σε περίπτωση έντο-
νης προσβολής συνίσταται η 
εκρίζωση των ξηρών ή έντονα 
προσβεβληµένων δέντρων µα-
ζί µε τις ρίζες και αποµάκρυν-
σή τους από το δενδροκοµείο 
και η απολύµανση του αρδευ-
τικού νερού µε θειϊκό χαλκό.

Έλεγχοι στα πρέµνα για πιθανά σηµάδια βοθρίωσης
Η βοθρίωση του κορµού της αµπέλου αποτελεί ουσιαστικά ένα σύµπλοκο 
ασθενειών που περιλαµβάνει τέσσερις σοβαρές ασθένειες: την αυλάκωση του 
κορµού του Kober, τον φελλώδη φλοιό, την αυλάκωση του κορµού του LN33 
και την βοθρίωση του κορµού του Rupestris. Κάθε µία από τις ασθένειες 
προσβάλλει συγκεκριµένες ευαίσθητες ποικιλίες αµπέλου και εκφράζεται 
εποµένως διαφορετικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα προσβεβληµένα 

πρέµνα παρουσιάζουν µειωµένη ανάπτυξη, καθυστερηµένη ή καθόλου βλάστηση, νανισµό 
και δεν παράγουν πρακτικά σταφύλια. Τα παθογόνα µεταδίδονται µε το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και τον εµβολιασµό, ενώ δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφορές για µετάδοσή τους 
µε τα καλλιεργητικά εργαλεία. Τα έντοµα-φορεί µεταδίδουν τους ιούς εντός λίγων ωρών, 
ενώ η µολυσµατικότητά τους δε διατηρείται µετά την έκδυση. Η διάγνωση των ιών γίνεται 
µε εµβολιασµό και µε ορολογικές και µοριακές µεθόδους. Ευαίσθητες ποικιλίες είναι οι 
Ραζακί, Σουλτανίνα, Σαββατιανό και Κορινθιακή, ενώ οι Ροδίτης και Μοσχάτο θεωρούνται 
ανεκτικές ποικιλίες. Συνιστάται ο εντοπισµός, η αποµάκρυνση και η καταστροφή των 
προσβεβληµένων πρέµνων για να σταµατήσει η µετάδοση της ασθένειας στον αµπελώνα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πληγές
Ακάλυπτες πληγές στον 
οπωρώνα η συνηθέστερη 

πύλη εισόδου των 
µυκήτων στα δέντρα

Βακτηρίωση στις καρυδιές
Η ασθένεια προκαλείται από τον 
µύκητα Xanthomonas campestris
και επιφέρει σηµαντικές ζηµιές 
στα άνθη της καρυδιάς, όπου 
επέρχεται και πτώση των θηλυκών, 
ενώ προσβάλλει και τους καρπούς 
όπου και προκαλεί πτώση των µικρών 
καρπών και µαύρισµα της ψίχας. 
Οι προσβεβληµένοι ιστοί παίρνουν 
ένα χρώµα βαθύ πράσινο ελαιώδες 
και αργότερα γίνονται καστανοί µέχρι 
καστανόµαυροι µε τελικό αποτέλεσµα 
να ξεραίνονται. Στους νεαρούς 
καρπούς οι προσβολές συνήθως 
ξεκινούν από την άκρη, στην περιοχή 
του αποξηραµένου στίγµατος. Οι µικροί 
καρποί πέφτουν, ενώ αν η µόλυνση 
γίνει αργότερα έχουµε µαύρισµα της 
ψίχας και πρώιµη πτώση του καρυδιού.
Οι ευνοϊκότερες θερµοκρασίες για τις 
µολύνσεις είναι µεταξύ 12 - 200C. Έχει 
διαπιστωθεί πως η συνεχής διαβροχή 
µε νερό των φύλλων συντελεί κατ’ 
εξοχήν στην εκδήλωση επιδηµιών. 
Σε περίπτωση προσβολής οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους καλλιεργητές 
κλάδεµα και καταστροφή µε φωτιά 
των έντονα προσβεβληµένων βλαστών 
όπως και ψεκασµό µε εγκεκριµένο 
για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο.

Αφίδες στην πατάτα
Ιδιαίτερη προτίµηση στις καλλιέργειες 
πατάτας δείχνουν διαφορά είδη 
αφίδων, µε τη συχνότητα και 
τη σοβαρότητα των προσβολών να 
διαφοροποιούνται σηµαντικά σε ετήσια 
βάση και ανά περιοχή. Σηµαντικές 
ζηµιές στην παραγωγή προκαλούν όταν 
συγκεντρωθούν υψηλοί πληθυσµοί 
που αποµυζούν και εξασθενούν 
τους φυτικούς οργανισµούς, όµως 
καλό είναι ο καλλιεργητής να γνωρίζει 
πως οι αφίδες αποτελούν εξαιρετικούς 
φορείς ιώσεων, οπότε ακόµη και µικροί 
πληθυσµοί τους µπορούν να καταστούν 
καταστροφικοί. Οι αφίδες βρίσκονται 
συνήθως στην κάτω επιφάνεια του 
φύλλου πατάτας, όπου σχηµατίζουν 
αποικίες, µε χαρακτηριστική την 
παραγωγή µελιττώµατος. Σε σοβαρές 
προσβολές τα φύλλα καρουλιάζουν 
και µεταχρωµατίζονται. Σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαϊας, 
η καταπολέµηση των αφίδων µπορεί 
να συνδυαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους µε την καταπολέµηση 
της Φθοριµαίας και του ∆ορυφόρου της 
πατάτας, κάνοντας χρήση κατάλληλων 
και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Gazelle 20 SP, Mavrik 
Aquaflow 24 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στη θεσµοθέτηση ενός συστήµατος «bonus – 
malus» µε κίνητρα και µε αντικίνητρα, προ-
κειµένου να ξαναµπούν στο παιχνίδι της 
καλλιέργειας µεγάλες εκτάσεις γης σε όλη 
τη χώρα, που παραµένουν αναξιοποίητες ε-
πειδή οι κάτοχοί τους τις έχουν παρατήσει, 
προσανατολίζεται το υπουργείο αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων. 

«Τώρα που χρειαζόµαστε παντού καλλι-
εργήσιµη γη, για λόγους και επισιτιστικής 
ασφάλειας, θα το δούµε το θέµα συνολικά 
ως κεντρική διοίκηση και θα δούµε πώς θα 
δώσουµε κίνητρα ή αντικίνητρα για να µι-
σθώνεται και να καλλιεργείται η γη», τόνισε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, Γιώργος Γεωργαντάς, µιλώντας στο 
πλαίσιο εκδήλωσης για την νέα ΚΑΠ, στο 
Κιλκίς. Ο ίδιος, σηµείωσε ότι είναι µια κου-
βέντα που ξεκίνησε ήδη και πως ο ίδιος εί-
ναι αποφασισµένος να δηµιουργήσει προϋ-
ποθέσεις για να δοθεί λύση στο πρόβληµα. 

«Η γη δεν είναι για κάποιον που του την 
άφησε ο πατέρας του και τώρα βρίσκεται 
στην πόλη και έχει αποφασίσει να την παρα-
τήσει. Όχι. Είναι µεν ιδιοκτησία του ναι, αλ-
λά θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί προκειµέ-
νου να καλλιεργήσουν όσοι θέλουν να καλ-
λιεργήσουν», ανέφερε και τόνισε πως «δεν 
µπορεί να µένει ακαλλιέργητη η γη που έ-
γινε διανοµή από το ελληνικό κράτος σε 
κάποιους, τη χρησιµοποίησαν και την άφη-
σαν τώρα κληρονοµιά σε κάποιους άλλους 

οι οποίοι απλά λένε δεν το νοικιάζω. Τί θα 
πει δεν το νοικιάζεις; ∆ικαίωµά σου, αλλά 
θα έχουµε ως επίσηµη πολιτεία, τα κίνητρα 
και τα αντικίνητρα, για να µπορέσει να δο-
θεί σε ανθρώπους που τη θέλουν. ∆εν λέω 
τίποτε άλλο, αλλά να ξέρετε πως είµαι απο-
φασισµένος και ήδη οι σκέψεις και η κου-
βέντα άρχισαν».

Η «πίτα» µένει ολόκληρη 
Εστιάζοντας στις αλλαγές που επέρχονται 

από τη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός χαρακτήρισε 
εύλογες τις ανησυχίες των παραγωγών, κα-
θώς µπαίνουµε σε ένα διαφορετικό πεδίο, 
αλλά σηµείωσε πως υπάρχει κι ο χρόνος της 
προσαρµογής. «Τα χρήµατα παραµένουν 
στα 19,3 δισ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι η πί-

τα είναι ολόκληρη, πάλι», τόνισε και πρό-
σθεσε πως «γενική αρχή είναι ότι όχι απλά 
δεν θα χαθεί εισόδηµα, αλλά µπορεί και να 
κερδηθεί από τους παραγωγούς, αν γίνουν 
οι σωστές επιλογές κι αυτό θα πρέπει να το 
δει ο καθένας µε τη βοήθεια του γεωπόνου 
και συµβούλου του». Επισήµανε ακόµη πως 
για τις αροτραίες καλλιέργειες που εκτείνο-
νται σε µεγάλες εκτάσεις στην Κεντρική Μα-
κεδονία, «δεν χρειάζεται ανησυχία γιατί και 
φέτος θα είµαστε ουσιαστικά στην ίδια κα-
τάσταση. Εκεί κοντά στην άνοιξη, αλλά και 
νωρίτερα, θα υπάρχει ενηµέρωση, µε εστί-
αση στην κάθε περιοχή, για να µπορέσει ο 
κόσµος χωρίς ανησυχία να λειτουργήσει. Εί-
ναι µια λίστα δυναµική. Η πρώτη χρονιά ε-
φαρµογής έχει αυτή τη λογική. Μπορούµε 

να προσθέσουµε πράγµατα. Έχουµε πάρει 
αυτή την απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Είναι µεταβατικό στάδιο, είµαστε εδώ για να 
κάνουµε προσαρµογές, κανένα κράτος δεν 
είναι απολύτως έτοιµο στο τί θέλει να κάνει 
και για αυτό µας έδωσαν αυτά τα δύο χρό-
νια τα µεταβατικά. Ειδικά τον πρώτο χρόνο 
θα είµαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι». 

Νωρίτερα ο γενικός γραµµατέας Κώστας 
Μπαγινέτας ανέφερε πως µπορεί µε τη νέα 
ΚΑΠ η βασική ενίσχυση να µειώνεται από το 
1,2 δισ. ευρώ στα 900 εκατ. ευρώ, όµως πλέ-
ον υπάρχουν άλλα 460 εκατ. ευρώ από τα 
οικολογικά σχήµατα, από τα οποία όσοι κά-
νουν δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, 
µπορούν να αποσπάσουν πρόσθετες ενισχύ-
σεις. Μια δεύτερη µεγάλη αλλαγή τόνισε ο ί-
διος είναι ότι πλέον ο έλεγχος γίνεται πιο αυ-
στηρός, καθώς από το σύστηµα συµµόρφω-
σης, πάµε στο σύστηµα των επιδόσεων. «Πλέ-
ον ελεγχόµαστε µε νούµερα, όσα είπες θα κά-
νεις, να τα κάνεις. Αν δεν το έκανες, οριζό-
ντιο πρόστιµο. Πρέπει να µιλάµε µε νούµερα 
και δείκτες σε όλα τα επίπεδα, από το χωρά-
φι µέχρι το υπουργείο», επισήµανε και εξή-
γησε πως «οι έλεγχοι δεν θα είναι επιτόπιοι, 
αλλά αποµακρυσµένοι και µε δορυφόρους. 
Ένα τέτοιο πιλοτικό έγινε µε το monitoring 
σε τρεις νοµούς και θα γίνει καθολικό πλέ-
ον σε όλη την επικράτεια. Άρα, οτιδήποτε έ-
χετε σε γκρίζα ζώνη, να το διευθετήσετε για-
τί µετά θα δυσκολέψει το πράγµα. Αλλάζει 
και αυστηροποιείται πάρα πολύ ο έλεγχος».

«Η γη δεν είναι για κάποιον που 
του την άφησε ο πατέρας του και 

τώρα βρίσκεται στην πόλη και έχει 
αποφασίσει να την παρατήσει», 

ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς στο Κιλκίς.

Κίνητρα για μίσθωση
ακαλλιέργητων αγροτεμαχίων   
Χωράφια που μένουν αναξιοποίητα στα χέρια αστών πρέπει να βγουν στην παραγωγή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

888,2 
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

ΠΑΑ 2023-2027

∆εσµεύσεις και 
µη παραγωγικές 
επενδύσεις για 
το κλίµα

829,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Εξισωτική 
αποζηµίωση

24,8% 23,2%
16,5%

7,1% 4,1% 4,0% 3,6%

14,7%

2,1%

590,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Νέοι 
Γεωργοί

255,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Προγράµµατα 
Leader

145,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Εκπαίδευση & 
Συµβουλές

141,4
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Παρεµβάσεις
συνεργασίας

130,5
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

∆εσµεύσεις 
& επενδύσεις 
∆άση

526,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Επενδυτικά 
Σχέδια

73,4
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

Επενδύσεις 
Ευζωίας
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Δεν θα ενταχθούν επιπλέον 
επιλαχόντες στους Νέους
Ερωτηθείς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
για το αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν πό-
ροι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραµµα νέων 
γεωργών και όλοι όσοι µένουν απέξω επειδή ε-
ξαντλήθηκαν τα διαθέσιµα κονδύλια, επισήµα-
νε πως «για όλη την Ελλάδα το κονδύλι που α-
παιτείται είναι 88 εκατ. ευρώ, και ως εκ τούτου 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν». Υπο-
γράµµισε όµως πως «θα πάµε πολύ σύντοµα σε 
ένα πρόγραµµα νέων αγροτών. Κοιτάµε κάποια 
πράγµατα, ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώ-
σιµο αυτή τη στιγµή». 

Ενεργοποιείται τον Ιανουάριο το ταµείο 
µικροπιστώσεων 

Στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Μανέτας, υπηρε-
σιακό στέλεχος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως για το 
νέο ταµείο µικροπιστώσεων µε χαρτοφυλάκιο 
40 εκατ. ευρώ (σ. σ. τα 21,5 εκατ. ευρώ θα δώσει 
το ΠΑΑ και τα υπόλοιπα οι χρηµατοπιστωτικοί 
φορείς που θα µετάσχουν σε αυτό), στο οποίο έ-
χουν εκδηλώσει ενδιαφέρον όλες οι συνεταιρι-
στικές, η Πειραιώς και η Eurobank, «πιστεύουµε 
ότι µέσα στον Ιανουάριο θα έχουµε τη δυνατότη-
τα να ενεργοποιηθεί πλήρως αυτό το Ταµείο. Με 
δυνατότητες παροχής επενδυτικών δανείων και 
για κεφάλαιο κίνησης. Με επιδότηση επιτοκίου 

και συµβουλευτική υποστήριξη µέσω τραπεζών». 
Γνωστοποίησε ακόµη πως στο πρόγραµµα ευ-

ζωίας των ζώων, περί τα 25 εκατ. ευρώ θα προκη-
ρυχθούν για τη χοιροτροφία, ότι εντός του 2023 
θα τρέξει ένα νέο πρόγραµµα για να ενθαρρυνθεί 
η συγκρότηση νέων συλλογικών σχηµάτων και 
πως υπάρχει στα σκαριά ένα πρόγραµµα για την 
πιστοποίηση κατά Agro στο βαµβάκι, για το οποίο 
θα διατεθεί το ποσό των 41 εκατ. ευρώ. 

Παρουσίασε επίσης στοιχεία βάσει των οποίων 
από την τρέχουσα ΚΑΠ, ποσό 6,7 δισ. ευρώ είναι 
δεσµευµένο σε νέες εντάξεις και συνεχιζόµενα έρ-
γα (σ.σ. υπάρχει υπερδέσµευση 119% της δηµόσι-
ας δαπάνης του, είπε), µε πληρωµές που ανέρχο-
νται αυτή τη στιγµή στα 4,9 δισ. ευρώ. «Η απορ-
ρόφηση της κοινοτικής συµµετοχής είναι από τις 
υψηλότερες στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 88%, µε χρο-
νικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των δράσεών µας, το 
2025», ανέφερε και συµπλήρωσε πως «το 2022 
θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις απορροφήσεις του 
προγράµµατος µε τη βοήθεια και της βιολογικής 
γεωργίας που πληρώνει προκαταβολές και των 
πριµ πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών. 

Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, θα πληρωθούν µε 
το τέλος του χρόνου, γεγονός που συνιστά την 
καλύτερη επίδοση σε σχέση µε κάθε άλλη προ-
γραµµατική περίοδο».

ΠΑΑ
Πάνω από 1,2 
δισ. ευρώ, θα 

πληρωθούν µε 
το τέλος του 

χρόνου, γεγονός 
που συνιστά την 

καλύτερη επίδοση 
σε σχέση µε κάθε 
άλλη προγραµµα-

τική περίοδο

Σύµβουλοι
Στο πρόγραµµα 

γεωργικών συµβού-
λων έχουν κατα-
τεθεί 110 αιτήσεις 

από φορείς και 
εταιρείες. Η αξιολό-
γησή αναµένεται να 

τελειώσει µέσα 
στον Ιανουάριο

Τελειώνει 
η τεχνική λύση,
έρχονται
τα διαχειριστικά
σχέδια 
βόσκησης 
Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης 
που οργανώθηκε την Κυριακή 18 
∆εκεµβρίου στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, 
µε σκοπό να παρουσιαστούν οι αλλαγές 
που φέρνει στον εγχώριο πρωτογενή 
τοµέα η νέα ΚΑΠ, από την 1η 
Ιανουαρίου του 2023, ο κ. Γεωργαντάς 
αποκάλυψε ακόµη πως σε ό,τι αφορά 
στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης 
εντός του µήνα θα υπάρξουν εξελίξεις. 
«∆υστυχώς δεν προχώρησαν από τις 
περιφέρειες που είχαν την ευθύνη στο 
χρόνο που έπρεπε να ολοκληρωθούν, µε 
αποτέλεσµα να εφαρµόζεται η τεχνική 
λύση, σε ένα βαθµό που ξέφυγε του 
πρώτου ρόλου τον οποίο έπρεπε να 
υπηρετήσει και αυτή τη στιγµή βλέπουµε 
φαινόµενα που δεν θα έπρεπε να 
βλέπουµε. Τελειώνει αυτό», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός και 
γνωστοποίησε πως «συνεννοήθηκα 
µε τους περιφερειάρχες και εντός 
του µήνα θα αποφασιστεί ποιες από 
τις περιφέρειες θα προχωρήσουν µόνες 
στην εκπόνηση των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης µε τη βοήθεια του 
υπουργείου. Για τις υπόλοιπες θα έρθει 
το υπουργείο να τα κάνει για δικό τους 
λογαριασµό για να ξέρει η κάθε 
περιφέρεια τί χώρους έχει, όσον 
αφορά στους βοσκοτόπους και τη 
βοσκοϊκανότητά τους σε σχέση µε 
τον αριθµό των ζώων και να υπάρχει 
η ανάλογη ενίσχυση των κτηνοτρόφων 
της κάθε περιοχής, ώστε να µην 
υπάρχουν τα φαινόµενα που βλέπουµε». 
Σηµειώνεται εδώ πως η κατάρτηση 
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 
έχει λάβει παράταση έως το τέλος 
του 2023, µε την αντίστοιχη διορία 
να ήταν ο ∆εκέµβριος του 2022. 

Έως το τέλος 
του 2023

Η κατάρτηση 
των διαχειρι-

στικών σχεδίων 
βόσκησης έχει 

λάβει παράταση 
έως το τέλος 

του 2023

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναφορά στα οικολογικά σχήµατα, έκανε από 
την πλευρά της, η Γιώτα Παπαλουκοπούλου, 
προϊσταµένη στο τµήµα κλιµατικής αλλαγής και 
περιβάλλοντος του ΥπΑΑΤ, επισηµαίνοντας ότι 
«είναι το καινούριο που φέρνει η νέα ΚΑΠ. Είναι 
προγράµµατα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία 
που θα ενισχύονται µε βάση την πραγµατική 
έκταση που αυτά εφαρµόζονται» και θα µπορούν 
να αξιοποιούνται συνδυαστικά. Αρκετοί αγρότες, 
πάντως, εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι µέσα 
από την εφαρµογή των οικολογικών σχηµάτων 
τελικά θα µειωθεί το ποσό που εισπράττουν ως 
ενίσχυση, σε σχέση µε ό,τι έπαιρναν έως τώρα.

Ανήσυχοι 
οι παραγωγοί
για τον τρόπο

εφαρµογής
του νέου

πρασινίσµατος
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
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ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

∆ΑΝΕΙΑ 

250.000 

4,0% 
4,0% 

0 
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ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

∆ΑΝΕΙΑ 

500.000 ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

4,0% 
3,1% 

74.938,00  
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Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτών

Mόλις 362 εγγυημένα 
δάνεια εγκρίθηκαν 
για αγρότες σε 2 χρόνια

 Από το στόχο μόχλευσης 400 εκατ. ευρώ, στην αγορά 
έχουν πέσει 23,7 εκατ. ευρώ, με το πρόβλημα ρευστότητας 
του αγροτικού χώρου να γίνεται πιο έντονο το 2023

 Στο 3,5% το μέσο επιτόκιο για όσους κατάφεραν να εξασφαλίσουν 
δανεισμό. Χωρίς εξασφαλίσεις η πλειοψηφία των δανείων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μόλις 362 δάνεια ύψους 23,7 ε-
κατ. ευρώ έχουν εκταµιευθεί µέ-
σω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, στα δύο πρώ-
τα χρόνια λειτουργίας του, κά-
τι που έρχεται να επιβεβαιώσει 
εµφατικά το σοβαρό πρόβληµα 
του αγροτικού τοµέα να βρει α-
νταπόκριση στα αιτήµατα δανει-
σµού του από τις τράπεζες, ακό-
µη και αν το δάνειο είναι εγγυη-
µένο στο 80%. Πρόκειται για ένα 
εργαλείο που όταν ανακοινώθη-
κε από το ΥΠΑΑΤ είχε στόχο να 
µοχλεύσει πόρους 400 εκατ. ευ-
ρώ, και όπως φαίνεται σύµφωνα 
µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, 
έχει καταφέρει να πιάσει κάτι πα-
ραπάνω από το 5% του στόχου του. 

Και όλα αυτά όταν σύµφωνα µε 
µελέτη πάνω στην οποία βασίστη-
κε ο σχεδιασµός του συγκεκριµέ-
νου εργαλείου, υπολογίστηκε χρη-
µατοδοτικό κενό που έφτανε τα 4 
δις ευρώ στον τοµέα της αγροτι-
κής παραγωγής και µεταποίησης 
αγροδιατροφικών προϊόντων. Πα-
ράλληλα, ούτε οι αγρότες που εί-
ναι σε Σχέδιο Βελτίωσης, «ζεστά-
θηκαν» ιδιαίτερα από τις παροχές 
του συγκεκριµένου εργαλείου, κα-
θώς όχι µόνο κόβει ο εγγυηµένος 
δανεισµός από την ενίσχυσή τους 
ένα ποσό (Ακαθάριστο Ισοδύνα-
µο Ενίσχυσης) αλλά υπήρξαν και 
προβλήµατα ως προς την πληρω-
µή των δαπανών τους. 

Σηµειώνεται εδώ πως από το 
2023 και µετά σχεδιάζεται το συ-
γκεκριµένο εργαλείο να είναι σε 
θέση να προσφέρει αυτόνοµο κε-
φάλαιο κίνησης (που δεν συνδυ-
άζεται µε επένδυση) ανεξαρτή-
τως αν ο δικαιούχος δραστηριο-

Κυρίως σε µικροεπενδύσεις χαµη-
λού ρίσκου όπως η αγορά λίγων 
αγροτεµαχίων, ζώων και µεταχει-
ρισµένου εξοπλισµό στοχεύουν 
τα αγροτικά δάνεια 3.000-25.000 
ευρώ, τα οποία θα είναι διαθέσι-
µα τις πρώτες ηµέρες του Ιανου-
αρίου. Όποιος θέλει µαζί µε αυτά 
να αγοράσει και µία παλέτα λίπα-
σµα, σπόρους και να πληρώσει και 
τη ∆ΕΗ, δηλαδή να αποκτήσει και 
κάποιου είδους κεφάλαιο κίνησης 
θα µπορεί, αρκεί να «δένεται» µε 
επένδυση. Αλλιώς, αυτόνοµο κε-
φάλαιο κίνησης δεν προσφέρεται 
όπως γνωστοποίησε το στέλεχος 
των διαχειριστικών αρχών, Ιωάν-
νης ∆ανιηλίδης, κατά τη διάρκεια 
της περασµένης Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του ΠΑΑ. 

Από εκεί και πέρα, µπορεί ό-
ποιος θέλει να βάλει ως περίοδο 
αποπληρωµής τα 2 έτη. Αν το κά-
νει αυτό θα επιστρέψει στην τρά-
πεζα µόνο το κεφάλαιο, καθώς θα 
είναι άτοκο. Για πάνω από 2 έτη θα 
πληρώνει το µισό επιτόκιο από αυ-
τό που θα πλήρωνε. Όσον αφορά 

τις εξασφαλίσεις, τονίζεται ότι το 
δάνειο αυτό θα δίνεται υποχρεω-
τικά χωρίς υποθήκη (εµπράγµατη) 
αλλά µπορεί να ζητηθεί εγγυητής 
τρίτο πρόσωπο. «Τα συνολικά κε-
φάλαια που θα λάβουν οι δικαιού-
χοι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευ-
ρώ και αναµένεται να ωφεληθούν 
πάνω από 2.500 αγροτικές και µε-
ταποιητικές επιχειρήσεις», υποστη-
ρίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης σε σχετική του ανακοίνω-
ση που αναφέρει ότι «µέσα στις 

Κεφάλαιο κίνησης μόνο με

ποιείται σε κλάδο «πληττόµενο α-
πό τον COVID», όπως είναι σήµε-
ρα η προϋπόθεση. 

Η πορεία του Ταµείου
Το Ταµείο Εγγυήσεων ξεκίνησε 

τη λειτουργία του τον ∆εκέµβριο 
του 2020. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που έφερε στη δηµοσιότητα το στέ-
λεχος της Μονάδας Θεσµικής Υπο-
στήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ, Ιωάννης ∆ανιηλίδης κατά την 
Επιτροπή Παρακολούθησης, ο µέ-
σος όρος του επιτοκίου που δανεί-
στηκαν οι αγρότες και οι επιχειρή-
σεις που πήραν δάνειο ανέρχεται 
στο 3,5% (περίπου το µισό από το 
επιτόκιο της αγοράς). 

Από τα 362 δάνεια που έχουν ε-
κταµιευτεί ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, 
τα 300 δόθηκαν µε µηδενικές εξα-
σφαλίσεις. Στα υπόλοιπα 62 δά-
νεια ζητήθηκαν εξασφαλίσεις ύ-
ψους 1,7 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος έφε-
ρε ως παράδειγµα δύο περιπτώσεις 
δανειοληπτών:  ∆άνειο 250.000 ευ-
ρώ µε επιτόκιο 4,0% µε µηδενικές 
εξασφαλίσεις. ∆άνειο 500.000 ευ-
ρώ µε επιτόκιο 3,1% µε εξασφαλί-
σεις 74.938,00 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι ο δανεισµός πα-
ρέχεται από επτά Τράπεζες για πο-
σά 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ, µε 
περίοδο αποπληρωµής έως 15 έτη 
και περίοδο χάριτος.

Μηδενικές εξασφαλίσεις
Από τα 362 δάνεια που έχουν 
εκταµιευτεί ύψους 23,7 εκατ. 

ευρώ, τα 300 δόθηκαν µε 
µηδενικές εξασφαλίσεις 

Με τα πλέον 
πρόσφατα 
στοιχεία, το Ταµείο 
έχει καταφέρει να 
πιάσει µόλις κάτι 
παραπάνω από το 
5% του στόχου 
του. 
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Πόροι
Το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στα δύο 
πρώτα χρόνια λειτουργίας του, 
είχε στόχο να µοχλεύσει πόρους 
400 εκατ. ευρώ.

3,5% 
Το Ταµείο Εγγυήσεων ξεκίνησε 
τη λειτουργία του τον ∆εκέµβριο 
του 2020, µε το µέσο όρο του 
επιτοκίου που δανείστηκαν οι 
αγρότες και οι επιχειρήσεις που 
πήραν δάνειο να ανέρχεται στο 
3,5% (περίπου το µισό από 
το επιτόκιο της αγοράς). 

Επτά
Ο δανεισµός παρέχεται από 
επτά Τράπεζες για ποσά 10.000 
έως 10 εκατ. ευρώ, µε περίοδο 
αποπληρωµής έως 15 έτη 
και περίοδο χάριτος.
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∆ΑΝΕΙΑ 

500.000 ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

4,0% 
3,1% 

74.938,00  
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επενδύσεις Ένταξη για ακόµα 843
στους Νέους Γεωργούς  
Το «πράσινο φως» για ένταξη 
στο πρόγραµµα «Νέων Γεωργών» 
ακόµη 843 νέων δικαιούχων, 
οι οποίοι θα ενισχυθούν µε 
ένα συνολικό ποσό της τάξεως 
των περίπου 30,5 εκατ. ευρώ, 
«άναψαν» οι αρµόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, µε την έκδοση 
των επικαιροποιηµένων 
αποτελεσµάτων. Πλέον ο πίνακα 
δικαιούχων περιλαµβάνει 2343 
φυσικά πρόσωπα µε συνολικό 
ποσό δηµόσιας δαπάνης τα 
85.475.000 ευρώ. Στην τελική 
λίστα βρίσκονται και 394 
επιλαχόντες που δεν επαρκούν τα 
κονδύλια ώστε να ενισχυθούν. Για 
να ικανοποιηθούν και οι δυνάµει 
νέοι αγρότες της συγκεκριµένης 
κατηγορίας, απαιτούνται πρόσθετα 
κονδύλια ύψους άλλων περίπου 
15 εκατ. ευρώ, τα οποία θα γίνει 
προσπάθεια να εξασφαλιστούν 
από τις τοπικές αρµόδιες 
υπηρεσίες οι οποίες θεωρούν 
πως είναι αδικία να µείνουν απέξω 
αυτά τα παιδιά, καθώς πληρούν 
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

πρώτες µέρες του Ιανουαρίου θα 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο 
«Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγρο-
τικής Επιχειρηµατικότητας» που 
έχει στόχο τη χρηµατοδότηση πο-
λύ µικρών, µικρών και µεσαίων ε-
πιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στον αγροτικό και µεταποιη-
τικό κλάδο». Το «µπαλάκι» πλέον 
είναι στα χέρια των τραπεζών για 
το αν θα τρέξει τελικά σωστά το Ερ-
γαλείο, ή, όπως το Ταµείο Εγγυή-
σεων θα οδεύσει προς τα βράχια.
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Αμφίβολο το πριμ
της Δάσωσης και
για τη νέα ΚΑΠ 
«Το Μέτρο της ∆άσωσης ακυ-
ρώθηκε λόγω της επισιτιστικής 
κρίσης εντός του 2022 η οποία 
µας οδήγησε στο να δώσουµε 
προτεραιότητα σε δράσεις που 
αφορούν την παραγωγική γη 
και όχι σε δράσεις που µετατρέ-
πουν την παραγωγική γη σε δά-
σος». Τα παραπάνω ανέφερε ο 
προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΠΑΑ, Νί-
κος Μανέτας κατά τη διάρκεια 
της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του ΠΑΑ στις 14 του µήνα. 
Όπως φαίνεται θα χρειαστούν 
ακόµη χρόνια ώστε να δουν οι 
ενδιαφερόµενοι να προκηρύσ-
σεται Μέτρο ∆άσωσης, το οποίο 
οµολογουµένως έχει συναντή-
σει αρκετές δυσκολίες κατά και-
ρούς µε κύρια να είναι η εµπλο-
κή του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και των ∆ασαρχείων. Όσο 
εµπλέκονται στο πρόγραµµα αυ-
τές οι δύο αρχές, πάντως τόσο 
θα είναι αµφίβολο αν τελικώς 
θα υπάρξει κάποια πρόσκληση.

Σηµειώνεται πως έγινε προ-
σπάθεια να αναµορφωθεί το συ-
γκεκριµένο Μέτρο λίγες ηµέρες 

αφότου ανέλαβε καθήκοντα γε-
νικού γραµµατέα στο ΥΠΑΑΤ, ο 
∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης, µε το 
θεσµικό πλαίσιο να αλλάζει όπως 
και ο πίνακας των ενισχύσεων.

Η πρόβλεψη του Μέτρου 
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ

Στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ πά-
ντως προβλέπεται η προκήρυξη 
ενός τέτοιου Μέτρου, κάτι που 
προφανώς όπως φάνηκε και κα-
τά το παρελθόν δεν σηµαίνει ότι 
θα υλοποιηθεί κιόλας. 

Υπενθυµίζεται πως το πρόγραµ-
µα της ∆άσωσης προέβλεπε την 
κάλυψη των εξόδων αγοράς και 
εγκατάστασης δασικής φυτείας 
σε αγροτεµάχια, και την ενίσχυ-
ση µε τη µορφή ετήσιας πριµο-
δότησης, ανά στρέµµα, για την 
κάλυψη του κόστους διαφυγό-
ντων γεωργικών εισοδηµάτων, 
ως συνέπεια της δάσωσης της 
γεωργικής γης. Το ποσό της ε-
νίσχυσης είναι ανάλογα µε το εί-
δος της καλλιέργειας που αντι-
καθίσταται από την δασική φυ-
τεία και θα δινόταν για 12 έτη.

Επιπλέον επιδοτούνταν, ερ-
γασίες εγκατάστασης/βελτίω-
σης τριτεύοντος αρδευτικού δι-
κτύου, εφόσον προταθεί ως α-
ποτελεσµατικότερη µέθοδος άρ-
δευσης και η έκταση είναι ήδη 
αρδευόµενη ή η σχετική έκταση 
είναι σε περιοχή Σ∆ΛΑΠ που η 
ποιότητα των νερών από άποψη 
ποσοτική είναι καλή.

∆ασαρχεία
Θα χρειαστουν ακόµη 

χρόνια, µέχρι να δουν οι 
ενδιαφερόµενοι να προκη-
ρύσσεται Μέτρο ∆άσωσης, 
αν τελικά συνεργαστούν 

σωστά τα δασαρχεία

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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.

Σχέδια Βελτίωσης
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.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η κατασκευάστρια SAME κυκλοφορεί τη τρί-
τη γενιά των τρακτέρ Virtus που αποτελείται 
από τα µοντέλα Virtus 115 µε ισχύ 81,2 kW 
(110 ίπποι), Virtus 125 µε 88,2 kW (120 ίπ-
ποι) και Virtus 135 µε 94,6 kW (129 ίπποι). 
Τα τρακτέρ είναι παρόµοια µε τη νέα σειρά 
Deutz-Fahr 6C, αλλά µε το Same Virtus να 
έχει κινητήρα όµως Farmotion αντί για κι-
νητήρα Deutz και µια εντυπωσιακήείναι νέα 
σχεδίαση. Το Virtus 115 έχει κινητήρα 3,8 

λίτρων Stage V Farmotion 45 µε turbo και 
intercooler. Τα µεγαλύτερα Virtus 125 και 
Virtus 135 έχουν πάλι ένα Stage V σύνολο 
3,8 λίτρων Farmotion 45 Ultra.

Όπως και µε τη σειρά Deutz-Fahr 6C-Series, 
είναι διαθέσιµο γι’ αυτά ένα κιβώτιο ταχυ-
τήτων υψηλής αντοχής και κιβώτια ταχυτή-
των powershift. Το µικρότερο µοντέλο της 
νέας σειράς Virtus διατίθεται µε κιβώτιο τα-
χυτήτων 20+20 και 40+40 powershift µε µέ-
γιστη ταχύτητα 40 χλµ./ώρα και προαιρετι-
κό αυτόµατο powershift.

Τα Virtus 125 και Virtus 135 διατίθενται µε 

Προσιτή, ανοιχτού 
πεδίου τρίτη γενιά 
SAME Virtus   
Tα Virtus γίνονται πιο αποδοτικά, με ισχυρό pto 
και αναβαθμισμένα κιβώτια στα μεγαλύτερα μοντέλα

Εξοπλισµός Manitou 
µε υδρογόνο
Αφού εξηλέκτρισε πρό-
σφατα µηχανήµατά της, 
η Manitou εξετάζει τώρα 
και το υδρογόνο ως µεσο-
πρόθεσµη εναλλακτική λύ-
ση, προκειµένου να υπο-
στηρίξει τις εφαρµογές κά-
θε χρήστη. Συνολικά, έχει 
στόχο το 43% των προϊό-
ντων θα διατίθενται στην 
αγορά το 2030 να κινείται 
µε εναλλακτικά καύσιµα.

Aπό 90 έως 115 
ίππους Kioti HX

Τα νέα Kioti HX φτάνουν 
στην Ευρώπη διαθέσιµα 
µε 90, 100 και 115 ίππους, 
φέροντας έναν νέο τετρα-
κύλινδρο κινητήρα 3,8 λί-
τρων. Τα τρακτέρ της σει-
ράς HX της κορεάτικης 
εταιρείας είναι εξοπλισµέ-
να µε µηχανικό κιβώτιο τα-
χυτήτων 32/32 που ενσω-
µατώνει, στάνταρ, ηλεκτρι-
κό διαχωριστή και ανα-
στροφέα υπό φορτίο.

Μικρά τρακτέρ 
Bobcat στην Ευρώπη
Η Bobcat ανοίγει την 
εµπορική της ακτίνα για 
τα νέα µικρά της τρακτέρ, 
τα οποία, τα προσφέρει 
πλέον και στην ευρωπαϊκή 
αγορά, αλλά επεκτείνεται 
στην Μέση Ανατολή και 
στην Αφρική. Η Bobcat έρ-
χεται µε τις σειρές 1000, 
2000 και 4000, συνολικά 
µε εννέα νέα µοντέλα σχε-
διασµένα να καλύπτουν τις 
ανάγκες των πελατών.

∆ιακρίσεις για τη 
Massey Ferguson
Ο όµιλος AGCO έλαβε συ-
νολικλα δέκα βραβεία 
AE50 από τον οργανισµό 
American Society of 
Agricultural and 
Biological Engineers 

Νέο drone DJI 
για τη γεωργία
Η DJI Agriculture κυκλο-
φόρησε στην πραγµατικό-
τητα το νέο Mavic 3 
Multispectral µε στόχο την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης 
της γεωργίας ακριβείας σε 
παγκόσµια κλίµακα. Αυτή η 
νέα έκδοση του DJI Mavic 
3 είναι εξοπλισµένη µε ένα 
σύστηµα πολυφασµατικής 
απεικόνισης ικανό να απο-
κτά δεδοµένα για την ανά-
πτυξη των καλλιεργειών 
µε εκπληκτική ταχύτητα 
και ακρίβεια, επιτρέποντας 
την αύξηση της αποδοτικό-
τητας της παραγωγής.

(ASABE) για το 2023. Στο 
επίκεντρο, µεταξύ άλλων, 
βρέθηκε η νέα τετράγωνη 
χορτοδετική LB 2200 της 
Massey Ferguson. Το συ-
γκεκριµένο µηχάνηµα συν-
δυάζει την αξιοπιστία των 
προηγούµενων µοντέλων 
µε τις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις αιχµής. ∆ιαθέτει 
νέο σχεδιασµό πικ απ που 
βελτιώνει την τροφοδοσία 
του χορτοδετικού.
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Πατάει για λίγο
και τα 72 λεπτά

Ανοιχτό παράθυρο
για 90 σεντς,
μικρές αντοχές
για διατήρηση

Ανακάµπτει ως 
τα 72 λεπτά το 

κιλό η εγχώρια αγορά  σύσπορου 
βάµβακος τα τελευταία 24ωρα. Α-
φορµή δίνει µια αφύπνιση των αγο-
ραστών στο Χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης που είδε τη διεθνή τιµή για 
την παλιά σοδειά (συµβόλαια Μαρ-
τίου 2023) να ανακαταλαµβάνει την 
περιοχή των 86,5 σεντς ανά λίµπρα. 
Η κινητικότητα αυτή, επέτρεψε µια 
ανάκτηση περίπου 4 λεπτών το κιλό 
περίπου στην τιµή του σύσπορου, 
το οποίο πριν από δέκα ηµέρες είχε 
πιεστεί στα 66 λεπτά παραδοτέο, µε 
το ενδιαφέρον αρκετών παραγωγών 
που δεν είχαν κλείσει τιµές να επα-
νέρχεται και πλέον πολλοί από αυ-
τούς εξετάζουν το ενδεχόµενο φιξα-
ρίσµατος. Προς το παρόν τα µεγα-
λύτερα εκκοκκιστήρια της χώρας έ-
χουν δώσει προθεσµία µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου για να κλείσουν οι πα-
ραγωγοί τιµή για το σύσπορο βαµ-
βάκι που έχουν παραδώσει. Η αρχι-
κή καταληκτική ηµεροµηνία φιξα-
ρισµάτων, ήταν η 15η ∆εκεµβρίου 

αλλά δόθηκε µια παράταση µε τις 
κινήσεις στην αγορά να δικαιώνουν 
την επιλογή αυτή, αφού η ανοδικό-
τητα ξεκίνησε να εκδηλώνεται στις 
19 ∆εκεµβρίου. Κάποια εγχώρια εκ-
κοκκιστήρια έχουν δώσει τη δυνα-
τότητα φιξαρίσµατος τις πρώτες η-
µέρες του Ιανουαρίου, αφού αρκε-
τοί προσδοκούν µια βελτίωση των 
συνθηκών της αγοράς. Σε γενικές 
γραµµές πάντως, η αγορά βάµβα-
κος βρίσκεται σε καθοδική πορεία 
και θα χρειαστούν ενθαρρυντικές ει-
δήσεις που δεν διαφαίνονται στον 
ορίζοντα για µέχρι το τέλος του έ-
τους, προκειµένου να υπάρξει µια 
νέα ανοδική αντίδραση που θα έ-
στελνε την τιµή του σύσπορου στα 
75 λεπτά το κιλό, έναν στόχο αρκε-
τών παραγωγών. Αν και κατά γενική 
οµολογία αναλυτών, η τιµή βάµβα-
κος είναι «υπερπουληµένη», δηλα-
δή πολύ χαµηλή τη δεδοµένη στιγ-
µή, η πληθωριστική φωτιά έκαψε το 
10 µε 15% της ζήτησης για ίνα, κά-
τι το οποίο δύσκολα θα µπορούσε 
να παραβλέψει σήµερα η αγορά.

Η αγορά έχει επιβεβαιώσει σε πολλές 
περιπτώσεις ότι τα χαµηλά του εύρους 
για τη δεδοµένη περίοδο δεν µπορούν 
να βρεθούν κάτω από τα 78 σεντς ανά 
λίµπρα. Αντίστοιχα έχει δείξει πως τα υ-
ψηλά των 87 σεντς η λίµπρα δύσκολα 
µπορούν να διασπαστούν, µε την κίνη-
ση µέσα σε αυτό το εύρος των 10 σεντς 
περίπου να διατηρείται εδώ και περίπου 
ένα µήνα. Αναλυτές δεν αποκλείουν την 
υπέρβαση των 90 σεντς τις επόµενες ε-
βδοµάδες, ακόµα και µε τις σηµερινές 
συνθήκες της αγοράς, ωστόσο όπως ε-
κτιµούν το η διάρκεια παραµονής του 
χρηµατιστηρίου σ’ αυτό το εύρος δεν 
µπορεί παρά να είναι σύντοµη, για όσο 
δεν υπάρχουν υποστηρικτικά µηνύµα-
τα από την φυσική αγορά. Με την πα-
γκόσµια κατανάλωση για την τρέχου-
σα εµπορική περίοδο να συρρικνώνε-
ται κατά επιπλέον 3,5 εκατ. δέµατα στην 
τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτη-
σης του USDA, οι προσδοκίες δεν δικαι-
ολογείται να είναι ανεβασµένες. Μάλι-
στα, δεν αποκλείεται και η πρώτη έκθε-
ση της νέας χρονιάς να δώσει µια νέα 
µείωση της κατανάλωσης ή έστω των 
αµερικανικών εξαγωγών.

Τα 82 σεντς, που «δείχνουν» τα συµβόλαια που λήγουν ∆εκέµβριο του 2023,  «δεν εµπνέουν» 
τους Αµερικανούς παραγωγούς που κινούνται πάντα βάσει των χρηµατιστηριακών δεδοµένων

Το αφήγημα ύφεσης και ισοτιμίας

ΒΑΜΒΑΚΙ

Με τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
που λήγουν ∆εκέµβριο του 2023 και αναφέρονται 
στη σοδειά που θα σπαρθεί την προσεχή άνοιξη 
στην Ελλάδα, να διαπραγµατεύονται στα 82 σεντς, 
όλο και περισσότεροι αναλυτές προεξοφλούν µείωση 
των εκτάσεων, αφού η τιµή αυτή «δεν εµπνέει» τους 
Αµερικανούς παραγωγούς που κινούνται πάντα βάσει 
των χρηµατιστηριακών δεδοµένων. Βέβαια πολλά θα 
εξαρτηθούν από τις τιµές σε ανταγωνιστικές σπορές, 
όπως σόγια και καλαµπόκι, δυο προϊόντα που παρά την 
γενική διόρθωση των αγορών, διατήρησαν περισσότερα 
από τα κέρδη που έγραψαν οι δείκτες τιµών το 2022.
Πάντως, όσο οι ανησυχίες για τη ζήτηση παραµένουν, 
η προοπτική των χαµηλότερων εκτάσεων βάµβακος, 
δύσκολα θα κινούσαν την αγορά σε επίπεδα πέριξ 
του δολαρίου, εκείνα δηλαδή που υπαγόρεψαν πέρυσι 
την άνοιξη µια εκτίναξη 20% των εκτάσεων στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το αφήγηµα της ύφεσης 
αποδυναµωθεί, η αγορά θα µπορούσε να δοκιµάσει ξανά 
την περιοχή πάνω από τα 90 σεντς, ενώ αν πράγµατι η 
ισοτιµία ευρώ/δολαρίου διατηρηθεί κοντά στο απόλυτο 
1, µαζί µε τα πριµ ποιότητας, στην Ελλάδα το σύσπορο 
παραµένει µια ενδιαφέρουσα επιλογή. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

ΣΥΣΠΟΡΟ 

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

86,5

78-87

ΤΙΜΗ
 ΣΥΣΠΟΡΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

	700.000

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

∆ΕΜΑΤΑ

	3,5

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

70
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κιβώτιο ταχυτήτων 30+30 και 60+60 powerhift 
µε µέγιστη ταχύτητα 40 χλµ./ώρα και αυτό-
µατο powershift από τον βασικό εξοπλισµό. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων RCShift 20+16 προ-
σφέρει µέγιστη ταχύτητα 40 χλµ./ώρα ή 50 
χλµ./ώρα και διαθέτει αυτόµατο powershift 
και cruise control τον βασικό εξοπλισµό.

Οι ταχύτητες pto εξαρτώνται από το κιβώτιο 
ταχυτήτων. Για παράδειγµα, το Virtus 115 µε 
powershift διατίθεται µε PTO 540/1000 σ.α.λ. 
και PTO 540/540E/1000/1000E προαιρετικά. Για 
το Virtus 125 και το Virtus 135 µε powershift, 
ένα ισχυρό PTO 540/540E/1000/1000E σ.α.λ. 
ανήκει στον βασικό εξοπλισµό. Σηµειωτέον 
ότι µαζί µε το κιβώτιο ταχυτήτων RVShift, 
όλα τα µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε PTO 

540/540E/1000 σ.α.λ.. Η τυπική υδραυλι-
κή αντλία του Virtus 115 µε powershift έ-
χει παροχή 55 λίτρων ανά λεπτό και προαι-
ρετικά µπορεί να εξοπλιστεί και µε υδραυλι-
κή αντλία απόδοσης 90 λίτρων το λεπτό. Τα 
Virtus 125 και Virtus 135 µε powershift και 
τα µοντέλα µε RVShift έχουν τυπική υδραυ-
λική παροχή 90 λίτρων ανά λεπτό. 

Η ανυψωτική ικανότητα του πίσω συνδέ-
σµου στα Virtus 115, λέει η εταιρεία, είναι 
5.410 κιλά.

Ο πίσω σύνδεσµος των τρακτέρ, µε εξαίρε-
ση το Powershift Virtus 115, µπορεί να ανυ-
ψώσει 5.000 κιλά και η δυνατότητα µπορεί 
να επεκταθεί στα 7.000 κιλά. Το Powershift 
Virtus µπορεί να σηκώσει 5.410 κιλά από τον 
βασικό εξοπλισµό. Το βάρος του Powershift 
Virtus 115 είναι 4.600 κιλά και το βάρος των 
Virtus 125/135 powershift είναι 5.000 κι-
λά, ενώ τα τρακτέρ µε το κιβώτιο RVShift ζυ-
γίζουν 5.500 κιλά.

Η νέα γκάµα Virtus διατηρεί όλα τα αντα-
γωνιστικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες 
που ήδη διέθετε στάνταρ η προηγούµενη γε-
νιά, όπως δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, 
µία εντυπωσιακή µέγιστη γωνία διεύθυνσης 
55°, ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόµενο µπλοκέ 
διαφορικό (εµπλοκή 100%) και τετρακίνηση.

Ανυψωτική δυνατότητα
Ο πίσω σύνδεσµος των τρακτέρ, 

µε εξαίρεση το Powershift Virtus 115, 
µπορεί να ανυψώσει 5.000 κιλά 
και η δυνατότητα αυτή µπορεί 
να επεκταθεί στα 7.000 κιλά

Η σημασία θρέψης 
με Κάλιο στην 
ελαιοκαλλιέργεια
Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής 
εξαρτάται  σηµαντικά από την λίπανσή της και τον εφοδι-
ασµό της µε θρεπτικά στοιχεία. Ένα από τα κύρια θρεπτι-
κά στοιχεία, το κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση από πλευράς 
σπουδαιότητας στην θρέψη της ελιάς. Αυτό το συµπέρα-
σµα προέρχεται  τόσο από την συχνότητα εµφάνισης  της  
τροφοπενίας καλίου όσο και από τον υπολογισµό των α-
φαιρούµενων ποσοτήτων καλίου ετησίως , από τον συ-
γκοµισµένο καρπό  και το κλάδεµα  (φύλλων, βλαστών). 

Η επίδραση του καλίου στο ελαιόδενδρο
 Αυξάνει το βάρος του καρπού, µέσω της αύξησης των 

σάρκας και της περιεκτικότητας σε λάδι.
 Αυξάνει την παραγωγή.
 Βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου (όσον αφορά 

τα λιπαρά οξέα και τις φαινολικές ενώσεις).
 Αυξάνει το ποσοστό της σάρκας στον καρπό
 Προσδίδει ένα βαθµό ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς 

παράγοντες (ξηρασία, ψύχος κτλ).
  Αυξάνει την περιεκτικότητα σε λάδι.
   Βοηθάει  στην ωρίµανση του καρπού 

Οι ποσότητες Καλίου που απαιτούνται ετησίως από έ-
να ελαιόδενδρο  είναι:

Patentkali: Λίπασµα θειικού 
καλίου µε µαγνήσιο 

Είναι ένα ειδικό λίπασµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο σε ιδανική αναλογία. ∆ιαλύ-
εται εύκολα στο έδαφος και επειδή τα στοιχεία είναι σε 
θειική µορφή είναι ευδιάλυτα και απορροφούνται εύκο-
λα από το ριζικό σύστηµα, ανεξάρτητα από το pH του εδά-
φους. Το µαγνήσιο στο Patentkali προέρχεται από το φυ-
σικό ορυκτό Κιζερίτη για αυτό και είναι άµεσα αφοµοιώσι-
µο σε αντίθεση µε άλλες πηγές µαγνησίου. Το κάλιο στο 
Patentkali είναι σε µορφή Θειικού Καλίου απαλλαγµένο 
από χλώριο, ιδανικό για υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Πλεονεκτήµατα:
 Αύξηση της παραγωγής και της περιεκτικότητας σε λάδι.
 Υψηλή ποιότητα λαδιού σε  (γεύση -άρωµα).
 Βοηθάει στην ωρίµανση του καρπού & στο βάρος 

του καρπού.
  Συνδυάζεται µε όλους τους τύπους λιπασµάτων.
  Αυξάνει την ανθεκτικότητα του δένδρου στην ξηρα-

σία και στους παγετούς.
 Ενδείκνυται σε όλα τα προγράµµατα ολοκληρωµέ-

νης διαχείρισης.
 Λόγω της φυσικής του προέλευσης και παραγωγής 

του έχει έγκριση για χρήση και στην βιολογική γεωργία 
σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 834/2007 & 889/2008.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ,  MSC MARKETING 

BUSINESS PARTNER OF K+S FOR BALKAN REGION

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Patentkali
Θειικό Καλιοµαγνήσιο

KALISOP
Θειικό Κάλιο

Μεσαίο ύψος 2.5 – 3.5 κιλά ή 1.5 – 2.0 κιλά 

Υψηλή παραγωγή 3.5 – 5.0 κιλά ή 2.0 – 3.0 κιλά 

0,95kg / 100kg Καρπού 0,28kg / 50 kg Φύλλων 0,195kg / 50kg Ξύλου
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Ο γυμνός 
αυτοκράτωρ 

∆ιαχρονικό: Προτιµώ να είµαι 
στη φάρµα µου από το να είµαι ο 
αυτοκράτωρ του κόσµου. George 
Washington, ΗΠΑ.

Περιβάλλον: Κάθε τι που µας 
περιβάλλει: φυσικό, τεχνικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, 
οικονοµικό, τεχνολογικό κλπ. Ο 
εξ επαγγέλµατος φροντιστής του 
περιβάλλοντος είναι ο αγρότης.

Φάρµες στην ΕΕ: Στην ΕΕ 
χάνονται 800 φάρµες κάθε µέρα, 
κυρίως κάτω των 50 στρεµµάτων. 
Έκλεισαν 5,3 εκατ. φάρµες (το 
37%) από 2005 έως το 2020. 
Οι πολύ µικρές και µικρές 
εκµεταλλεύσεις εξακολουθούν 
να αποτελούν την πλειονότητα. Το 
2020 το 42% των εκµεταλλεύσεων 

είχαν µέγεθος 
έως 20 
στρέµµατα, 
κατέχοντας 
όµως µόλις 
το 3% της 
συνολικής 
καλλιεργήσιµης 
γης, και το 22% 

από 20 έως 50 στρέµµατα, µε το 
5% της συνολικής καλλιεργήσιµης 
γης. Το µέσο µέγεθος αγροτικής 
εκµετάλλευσης κυµαίνεται στα 174 
στρέµµατα από 132 στρέµµατα το 
2010. Eurostat. powergame.gr. 
agrocretanews.gr, 15/12/2022

Πλαστική βροχή: Η πλαστική 
βροχή είναι γεγονός. ∆εν µπορούµε 
να δούµε να πλαστικά, ούτε να τα 
νιώσουµε, να τα µυρίσουµε ή να τα 
γευτούµε. Κατά µέσο όρο 5.000 
µικροπλαστικά πέφτουν σε κάθε 
τετραγωνικό µέτρο των οροφών 
των σπιτιών κάθε µέρα. Αυτό 
σηµαίνει 74 τόνους πλαστικών 
κάθε χρόνο, ισοδύναµο µε 3 εκατ 
πλαστικά µπουκάλια. Τα αερογενή 
πλαστικά είναι πλέον τόσο 
διαδεδοµένα στην ατµόσφαιρα που 
µπορεί να επηρεάζουν το κλίµα, 
απορροφώντας και διασκορπίζοντας 
φως και θερµότητα. Κανείς δε 
γνωρίζει ακόµα τις επιπτώσεις που 
µπορούν να έχουν τα αερογενή 
µικροπλαστικά στην ανθρώπινη 
υγεία, αλλά το µόνο σίγουρο είναι 
πως µπορούν να απορροφηθούν 
από τα κύτταρά µας. Πανεπιστήµιο 
Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία. newsbeast.
gr, 18/12/2022.      *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Αναβιώσεις τοπικών ποικιλιών, στρο-
φή στα µονοποικιλιακά κρασιά, µε πα-
ραδοσιακές, αλλά και σύγχρονες µεθό-
δους οινοποίησης, κυρίως από µικρά 
οινοποιεία, που προσπαθούν να βγουν 
από τα στενά σύνορα της περιοχής εί-
ναι κάποια από τα στοιχεία που «φω-
τογραφίζουν» το παρόν και δίνουν µια 
γεύση από το µέλλον του αµπελο-οινι-
κού τοµέα στην περιφέρεια Φθιώτιδας.

«Η περιοχή διαθέτει µακρά οινική 
ιστορία. Θα δούµε οινοποιεία που ξε-
κίνησαν από παππούδες, παππούδων 
και έφτασαν να έχουν µεγάλη απήχηση 
στην ελληνική αγορά, όσο και στο εξω-
τερικό, αλλά και πολλά άλλα, συνήθως 
µικρότερα, τα οποία κινούνται εµπορι-
κά µόνο εντός της τοπικής αγοράς» ε-
ξήγησε η γεωπόνος και sommelier, ∆ή-
µητρα Βλάχου, µιλώντας σε εκδήλωση 
που οργάνωσε το Επιµελητήριο Φθιώτι-
δας στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 
τουρισµού Philoxenia, στη Θεσσαλονί-
κη. «Μεγάλη αντίθεση υπάρχει και στη 
φιλοσοφία που διακρίνει τον κλάδο. Α-
πό τη µια έχουµε οινοποιεία τα οποία 
προσεγγίζουν τη διαδικασία της οινο-

ποίησης µε τη µερακλήδικη µατιά του 
παππού, που συνεχίζουν από γενιά σε 
γενιά µε τις ίδιες ποικιλίες, τον ίδιο τρό-
πο για την οινοποίηση και να βγάζουν 
το ίδιο κρασί κι από την άλλη βλέπου-
µε και νεανικές µατιές, µε σύγχρονες 
µεθόδους παραγωγής κρασιών, που 
έχουν φανατικούς οπαδούς», τόνισε.

Στη Φθιώτιδα λειτουργούν περίπου 
25 οινοποιεία, µεταξύ των οποίων των 
Χατζηµιχάλη, Γκανή και Παντρά, αλλά 
περί τα 10 από αυτά παράγουν απο-
στάγµατα ή έχουν πολύ µικρές παραγω-
γές και «βγαίνουν από το κεντρικό κά-
δρο». Όσον αφορά τις ποικιλίες, εκτός 
από µαλαγουζιά, sauvignon, cabernet,  
syrah και ροδίτη, τα τελευταία χρόνια 
η προσοχή των οινοποιών έχει εστια-
στεί και στην αναβίωση παλαιών ποι-

κιλιών όπως µαυρούδι και κοντοκλάδι. 
Για παράδειγµα, την ερυθρή ποικιλία 
Κοντοκλάδι την αναβιώνει το οινοποι-
είο Ευσταθίου, για την παραγωγή ροζέ 
κρασιού ενώ την ερυθρή ποικιλία µαυ-
ρούδι, η οποία δίνει ξηρούς οίνους, σε 
οινοποιούς όπως ο Γκιρλέµης.

Πολλοί οινοποιοί στρέφονται περισ-
σότερο πλέον σε ξενικές ποικιλίες, ό-
πως sauvignon, syrah ή cabernet, ανα-
ζητώντας νέες εκφράσεις τους και όλα 
αυτά µονοποικιλιακά. «Ενώ είχαµε συ-
νηθίσει να βλέπουµε χαρµάνια κρασιών 
για πιο βελτιωµένες εκφράσεις, πιο γε-
µάτες εντάσεις και πιο γεµάτο στόµα, 
τώρα βλέπουµε ότι οι νέοι παραγωγοί 
δουλεύουν και µονοποικιλιακά κρασιά, 
µε τις λευκές ποικιλίες να κερδίζουν έ-
δαφος», σχολίασε η ίδια.

Στη Φθιώτιδα το οινικό προφίλ
με τη μερακλίδικη ματιά 
της παράδοσης και σύγχρονες
οινοποιήσεις Ξενικές ποικιλίες, αλλά και στροφή από τα 

χαρμάνια σε μονοποικιλιακά, συνθέτουν 
την εικόνα του αμπελώνα της Φθιώτιδας

Εκδήλωση του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας, 
στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia.

Οίνοι µε γεµάτο σώµα και αρώµατα που ταιριάζουν 
µε το διατροφικό προφίλ της Φθιώτιδας

Στη Φθιώτιδα τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται µια τεράστια προσπάθεια να 
αναπτυχθεί περισσότερο η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης. Νέοι 
άνθρωποι εισέρχονται στον κλάδο, επενδύουν σε σύγχρονα µηχανήµατα, 
εκπαιδεύονται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και ξεκινούν νέες δουλειές 
και καινούριες ετικέτες, στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, να ξεφύγουν 
από τα στενά όρια του νοµού και της Ελλάδας και να προσφέρουν κάτι νέο 
στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των οίνων της Φθιώτιδας µε την 
εστίαση, η κ. Βλάχου υποστήριξε πως τα κρασιά των τοπικών οινοποιείων σε 
µεγάλο βαθµό ακολουθούν τη Φθιωτική διατροφή και ως εκ τούτου, 
διακρίνονται για το γεµάτο σώµα και τα αρώµατα που ταιριάζουν µε την 
κρεατοφαγία, αλλά και µε ζυµαρικά, βούτυρα και γαλακτοκοµικά, προϊόντα, 
δηλαδή, στα οποία η περιοχή έχει επίσης µακρά παράδοση.

Νέοι
Νέοι άνθρωποι 

εισέρχονται 
στον κλάδο, 

ξεκινούν νέες 
δουλειές και 
νέες ετικέτες

25
Στη Φθιώτιδα 
λειτουργούν 

25 οινοποιεία, 
µεταξύ των 
οποίων των 

Χατζηµιχάλη, 
Γκανή και 
Παντρά

Terroir
Το terroir της 

Φθιώτιδας 
εκφράζεται 
διαφορετικά 

σε κάθε 
ποικιλία

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Tην αξιοπιστία, καθαρότητα και διαφο-
ροποίηση των ΠΟΠ αυγοτάραχο Μεσο-
λογγίου και σταφίδα Vostizza, από προ-
ϊόντα που παράγονται σε άλλες περιο-
χές του κόσµου, επιχειρούν µέσω ανα-
λύσεων της γενετικής τους ταυτότητας 
Έλληνες επιστήµονες µε όχηµα το πρό-
γραµµα «Ερευνώ Καινοτοµώ».

Τα εν λόγω προϊόντα υποβλήθηκαν 
σε ανάλυση DNA, σε µια προσπάθεια 
να προκύψει, µε µοριακές τεχνικές, έ-
νας κώδικας που θα πιστοποιεί την προ-
έλευση και τη γνησιότητά τους και θα 
τα προστατεύει απέναντι σε φαινόµε-
να νοθείας. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστηµό-
νων, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Πα-
τρών, Απόστολο Βανταράκη, «αυτό δεν 
έχει γίνει άλλη φορά σε ΠΟΠ προϊό-
ντα.. Θέλουµε να δείξουµε την αξιοπι-
στία και την καθαρότητά τους και να τα 
διαφοροποιήσουµε από προϊόντα που 
παράγονται σε άλλες περιοχές του κό-
σµου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυγο-
τάραχο παράγεται και στην Αυστραλία. 
Συνεπώς, µέσα από την DNA ανάλυση 
προσπαθούµε να κάνουµε ιχνηλασιµό-
τητα της προέλευσης του προϊόντος. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο και τις µεθοδολογίες 
που έχουµε αναπτύξει, θα µπορεί να α-
ποδειχθεί ότι το αυγοτάραχο προέρχε-
ται από το Μεσολόγγι και η σταφίδα α-
πό το Αίγιο» σηµειώνει χαρακτηριστικά 
ο κ. Βανταράκης, µε αφορµή την παρου-
σίαση της σχετικής έρευνας στο 13ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Έ-
νωσης Βιοεπιστηµόνων. 

Ο κ. Βανταράκης τονίζει ότι η διαδι-
κασία προσδιορισµού της γεωγραφικής 
προέλευσης και της γνησιότητας προϊό-
ντων «ουσιαστικά µπορεί να τους προσ-
δώσει µια ταυτότητα, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι αυτό που παίρνει ο κατα-
ναλωτής είναι αυτό που δηλώνεται και 
δεν υπάρχει νοθεία. Συνεπώς η γενετι-
κή ταυτότητα που δηµιουργείται προσ-

δίδει µεγαλύτερη αξία στα προϊόντα, µε 
οφέλη και για τους παραγωγούς». ∆ι-
ευκρινίζει, παράλληλα, ότι η διαδικασία 
πιστοποίησης του αυγοτάραχου Μεσο-
λογγίου και της σταφίδας Vostizza γί-
νεται πλέον στην Ελλάδα µε καινούριες, 
καινοτόµες, µοριακές µεθοδολογίες.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχει ήδη το 
νοµοθετικό πλαίσιο για την πιστοποίη-
ση των προϊόντων ΠΟΠ ενώ µε την ο-
λοκλήρωση του προγράµµατος «Ερευ-
νώ Καινοτοµώ» στις αρχές του 2023, θα 
προκύψει ένα λογισµικό στο οποίο θα 
προσβλέπει ο καταναλωτής και θα ανα-
φέρει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
Συνεργασία υπάρχει ήδη µεταξύ του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών και των αντίστοι-
χων εταιρειών οι οποίες επιθυµούν πο-
λύ την εφαρµογή ενός συστήµατος γε-
νετικής ταυτότητας των προϊόντων τους.

Το DNA θωρακίζει την ταυτότητα 
στα ΠΟΠ σταφίδα Vostizza
και Αυγοτάραχο Μεσολογγίου 

Προώθηση βιώσιμων γεωργικών 
τροφίμων της ΕΕ με 186 εκατ. ευρώ
Mε 185,9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδο-
τήσει η Κοµισιόν το 2023 δράσεις 
προώθησης βιώσιµων και υψηλής 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, τόσο εντός του µπλοκ 
όσο και παγκοσµίως, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Από το αγρόκτη-
µα στο πιάτο». Τα επιλεγµένα για 
το 2023 έργα προώθησης αναµέ-
νεται να αναδείξουν και να ευνοή-
σουν προϊόντα που συµµορφώνο-
νται µε στόχους όπως: η βιωσιµότη-
τα της γεωργίας, η προώθηση της 
καλής διαβίωσης των ζώων και η 
προώθηση της κατανάλωσης νω-
πών φρούτων και λαχανικών, κα-
θώς και υγιεινών και βιώσιµων δι-
ατροφικών συνηθειών. Τα διαθέ-
σιµα ποσά για τις επιλεγµένες εκ-
στρατείες κατανέµονται σχεδόν ε-
ξίσου µεταξύ της προώθησης στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρί-
τες χώρες, µε 83,3 εκατ. ευρώ και 
83,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εκτός της ΕΕ, οι χώρες και οι πε-
ριφέρειες µε υψηλό δυναµικό ανά-
πτυξης προσδιορίζονται ως κύριοι 
στόχοι προώθησης. Σ’ αυτές περι-
λαµβάνονται Κίνα, Ιαπωνία, Νότια 
Κορέα, Σινγκαπούρη και Βόρεια Α-
µερική. Η Νέα Ζηλανδία και η Αυ-

στραλία µπορούν επίσης να απο-
τελέσουν νέες ευκαιρίες αγοράς 
για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. 

Τέλος, το Ηνωµένο Βασίλειο πα-
ραµένει µία από τις κύριες εξαγωγι-
κές αγορές για τα γεωργικά προϊό-
ντα διατροφής της ΕΕ, καθώς απορ-
ροφά το 25% αυτών. Οι επιλεγµέ-
νες εκστρατείες θα ενηµερώνουν 
τους καταναλωτές, τόσο στην ΕΕ 
όσο και παγκοσµίως, σχετικά µε 
τα διάφορα συστήµατα και σήµα-
τα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεω-
γραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά 
προϊόντα. Η τελευταία αυτή κατη-
γορία θα λάβει χρηµατοδότηση έ-
ως 28 εκατ. ευρώ για την τόνωση 
της ζήτησης βιολογικών προϊόντων.

Επιπλέον 36 εκατ. ευρώ θα στη-
ρίξουν την προώθηση βιώσιµων 
γεωργικών πρακτικών επωφελών 
για το κλίµα, το περιβάλλον και την 
καλή διαβίωση των ζώων, από τους 
καταναλωτές και την κατανάλωση 
γεωργικών προϊόντων διατροφής 
που παράγονται µε βιώσιµο τρόπο.

Για να ενθαρρυνθούν πιο υγιει-
νές και ισορροπηµένες διατροφικές 
συνήθειες, πάνω από 19 εκατ. ευρώ 
θα προορίζονται για την προώθηση 
νωπών φρούτων και λαχανικών.

Με άλλο
πρωτόκολλο
το αφρώδες
«Rainbow»
της Πουλτσίδη
Η οινοποιία Πουλτσίδη 
εµφιάλωσε πρόσφατα 
ένα αφρώδες κρασί 
που ακολουθεί 
διαφοροποιηµένο 
πρωτόκολλο 
οινοποίησης, το οποίο 
το κατατάσσει στα 
χαµηλόβαθµα κρασιά 
από πλευράς αλκοόλ. 
Κύριο χαρακτηριστικό 
της νέας ετικέτας 
κρασιού που φέρει την 
ονοµασία «Rainbow», 
είναι ότι έχει 
περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ, µεταξύ 6-7 
βαθµών. Η παραγωγή 
του γίνεται µε 
αζύµωτα σάκχαρα και 
φυσικό αφρισµό και η 
ζύµωση γίνεται σε 
ανοξείδωτες 
δεξαµενές. Προέρχεται 
από την ποικιλία µαύρο 
µοσχάτο Τυρνάβου. 

Ο Απόστολος Βονταράκης, 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Βιοεπιστηµόνων.

Από Ιανουάριο 
Οι προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων 
για τις προσεχείς 

εκστρατείες του 2023 
θα δηµοσιευτούν τον 
Ιανουάριο του 2023

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023 (ΕΥΡΩ)

 83,0
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ

ΕΚΑΤ.

ΕΚΑΤ.83,1
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΚΑΤ.185,9 
ΣΥΝΟΛΟ
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Κατά την έναρξη της πα-
ραγωγικής της δραστη-
ριότητας, το 1981, η Φάρ-
µα Αραπογιώργη επικε-
ντρώθηκε στην εκτροφή 
βοοειδών. Στη συνέχεια τα 
αδέρφια ∆ηµήτρης και Πα-
ρασκευάς Αραπογιώργης, α-
ποφάσισαν να στραφούν στην α-
νάπτυξη τη αυτόχθονης φυλής του ελλη-
νικού µαύρου χοίρου, διακρίνοντας ότι θα 
µπορούσε να προσφέρει προστιθέµενη αξία 
στην κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Ε-
πένδυσαν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, ξε-
κίνησαν να αναπαράγουν τα ζώα της συγκε-
κριµένης φυλής και να τα διαθέτουν σε επι-
λεγµένα κρεοπωλεία και σηµεία πώλησης 
ανά την Ελλάδα. Το κοπάδι τους σήµερα α-
ποτελείται από 50 χοιροµητέρες και έχει τη 
δυνατότητα παραγωγής περίπου 300 ζώων 
ετησίως, ενώ περίπου το 90% των πρώτων 

υλών για ζωοτροφές αποτελούν 
προϊόν ιδιοπαραγωγής στις εκτά-
σεις που διατηρούν στην περι-
οχή των Πολιτικών Ευβοίας. 

Όπως λέει στην Agrenda, o 
Παρασκευάς Αραπογιώργης, 

«αποφασίσαµε να αναπτύξουµε 
τη συγκεκριµένη φυλή έχοντας 

λάβει το πιστοποιηµένο DNA των 
συγκεκριµένων πριν από περίπου έ-

ξι χρόνια. Η φιλοσοφία µας επικεντρώ-
νεται στην παραγωγή για επιλεγµένους πε-
λάτες, µε τους οποίους συνεργαζόµαστε και 
βρισκόµαστε σε πλήρη συνεννόηση εκ των 
προτέρων, προκειµένου να προχωρήσου-
µε σε εκτροφή ζώων για λογαριασµό τους». 

«Κάναµε τη στροφή στον µαύρο χοίρο σε 
µία περίοδο που ήταν κορεσµένη η αγορά 
µοσχαριού. Ταυτόχρονα όµως προχωρή-
σαµε σ’ αυτή την επιλογή καθότι µας αρέ-
σει η κτηνοτροφία και θέλαµε να παρου-
σιάσουµε ένα διαφοροποιηµένο προϊόν», 
συµπληρώνει.
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Φάρμα Αραπογιώργη

Μαύρος χοίρος 
με κωδικό «QR»  
στη συσκευασία
Ανοίγουν δρόμο στην ιχνηλασιμότητα με επένδυση στην 
τυποποίηση του μαύρου χοίρου τα αδέρφια Αραπογιώργου

Στόχος της Φάρµας να 
βγάλει στην αγορά και 
εξειδικευµένες κοπές κρέατος 
και παρασκευάσµατα από 
κρέας µαύρου χοίρου όπως 
αλλαντικά ή λουκάνικο.

Τα αδέρφια ∆ηµήτρης και Παρασκευάς Αραπογιώργος δηµιούργησαν 
την πρώτη τους φάρµα εκτροφής βοοειδών το 1981 και στη συνέχεια 
αποφάσισαν να στραφούν στην εκτροφή µαύρου χοίρου.

Παρασκευάς Αραπογιώργος

Σκανάρισµα 
Στα σκαριά η πλήρης 
ιχνηλασιµότητα του 

παραγόµενου κρέατος, 
ώστε ο καταναλωτής 

να σκανάρει πάνω 
στη συσκευασία τον 
κωδικό «QR» και να 
γνωρίζει από ποιον 
παραγωγό και από 

ποια φάρµα παρήχθη
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Η µεγαλύτερη δυσκολία µε τους µαύ-
ρους χοίρους έγκειται στο ότι πρόκει-
ται για µία ειδική εκτροφή, ενώ και 
η τιµή πώλησης του κρέατος είναι 
σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε 
το συµβατικό χοιρινό κρέας. Σε ό,τι 
αφορά τα χαρακτηριστικά που πα-
ρουσιάζει το κρέας µαύρου χοίρου, 
περιέχει Ω3 λιπαρά, ενέχει υψηλή 
διατροφική αξία και αυξηµένη πο-
σότητα ενδοµυϊκού λίπους γεγονός 
που συµβάλλει στην ευγευσία του, 
σύµφωνα µε τον κ. Αραπογιώργη. 

Τα δύο αδέρφια θα προχωρήσουν 
το επόµενο διάστηµα στη δηµιουρ-
γία εγκαταστάσεων τυποποίησης, 
προκειµένου το κρέας που παρά-
γουν να διατίθεται συσκευασµένο. 
Επιδιώκουν να προσφέρουν πλήρη 
ιχνηλασιµότητα του παραγόµενου 
κρέατος, ώστε οποιοσδήποτε το α-
γοράζει να σκανάρει πάνω στη συ-
σκευασία τον εµφανιζόµενο κωδι-
κό «QR» και την ίδια στιγµή να γνω-
ρίζει από ποιον παραγωγό και από 
ποια φάρµα παρήχθη. «Επιθυµία 
µας είναι επίσης να παρουσιάσουµε 
στην αγορά και εξειδικευµένες κο-
πές κρέατος, καθώς και παρασκευ-

άσµατα από κρέας µαύρου χοίρου 
όπως αλλαντικά ή λουκάνικο». Το 
συνολικό ύψος της επένδυσης υπο-
λογίζεται πάνω από 100.000 ευρώ. 

Στόχος η δηµιουργία οργάνωσης 
παραγωγών µαύρου χοίρου

Ο παραγωγός προτάσσει το ζήτη-
µα της ιχνηλασιµότητας, κυρίως λό-
γω του ότι πολλοί καταναλωτές πλη-
ρώνουν για να αγοράσουν ελληνι-
κό µαύρο χοίρο, ωστόσο αυτό που 
τους προσφέρουν είναι συχνά το α-
πλό χοιρινό κρέας. «Η καταγραφή 
της διαδροµής του ζώου από τη φάρ-
µα εκτροφής έως και το ψυγείο πώ-
λησης είναι κυρίαρχης σηµασίας», 
σχολιάζει ο κτηνοτρόφος. 

Στην Ελλάδα επί του παρόντος 
υφίστανται µεµονωµένες παραγω-
γικές προσπάθειες στην παραγωγή 
µαύρου χοίρου. Ο Παρασκευάς Α-
ραπογιώργης βλέπει ως µονόδρο-
µο τη δηµιουργία µίας οργάνωσης 
παραγωγών, που θα προασπίζει τα 
συµφέροντα των εκτροφέων της φυ-
λής, συντείνοντας στην περαιτέρω α-
ναγνώριση και διασφάλιση της ποι-
ότητας του παραγόµενου κρέατος. 

Δημιουργία εγκαταστάσεων τυποποίησης 
και βήμα για ιχνηλασιμότητα του κρέατος

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το κοπάδι της Φάρµας Αραπογιώργη
 σήµερα αποτελείται από 50 χοιροµητέρες

 και έχει την δυνατότητα παραγωγής περίπου 300 
ζώων ετησίως, ενώ περίπου το 90% των πρώτων 

υλών για ζωοτροφές αποτελούν προϊόν 
ιδιοπαραγωγής στις εκτάσεις που διατηρούν

 στην περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας.

Αντί µοσχαριού 
Η στροφή στον µαύρο 

χοίρο έγινε µία περίοδο 
που ήταν κορεσµένη 
η αγορά µοσχαριού

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΥΒΟΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ-PMI
Αντιπρόεδρος 
Ευρώπης 
ο Χρ. Xαρπαντίδης
Νέα εποχή ξεκινάει το 2023 για την 
Παπαστράτος, µε κοµβικό ρόλο για 
την Ελλάδα και την εταιρεία, που 
µετεξελίσσεται σε ∆ιοικητικό Κέντρο 
των Λειτουργιών της Philip Morris 
International (PMI) για τη ΝΑ 
Ευρώπη. Επικεφαλής ο Χρήστος 
Χαρπαντίδης, ως αντιπρόεδρος 
Ευρώπης, µε τοµέα ευθύνης 
τις 12 χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και έδρα την Ελλάδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ
Τρία νέα πρόσωπα
στη διοίκηση
Με απόφαση του υπουργού Γιώργου 
Γεωργαντά, τρία νέα µέλη ανέλαβαν 
καθήκονα στη ∆ιοίκηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα αντιπρόεδρος στη 
θέση του Πέτρου Τζαβέλλα 
η Γεωργία Αθανασάκη, στη γενική 
διεύθυνση η Όλγα Μωραΐτου - Ζώη, 
στη θέση του Αντώνη Κοροβέση και 
τακτικό µέλος ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Οικονοµικών Βασίλης 
Γιαννακουλόπουλος.

Beverage World
Κλαίρη Χαρόγιαννη 
επικεφαλής 
μάρκετινγκ            
Την Κλαίρη Χαρόγιαννη, ένα από τα 
πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς 
αλκοολούχων και µη-αλκοολούχων 
ποτών, επέλεξε η Beverage World, 
µέλος του Οµίλου Φώτος Φωτιάδης, 
ως επικεφαλής Marketing και 
Trade Marketing. Η κ. Χαρόγιαννη 
έχει συνεργαστεί µε την Pernod 
Ricard και τη Red Bull.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Προσβολή προς την επιστήμη της γεωπονίας και 
κίνηση που υπονομεύει δύο σχολές μετά από 85 χρόνια 

λειτουργίας, η απόφαση του υπουργείου Παιδείας 
να καταργήσει ως αυτοτελείς νομικές οντότητες τα 

Ταμεία Διοίκησης και Διαχείρισης του «Αγροκτήματος 
Θεσσαλονίκης» και των «Πανεπιστημιακών Δασών 

Περτουλίου και Ταξιάρχη» του ΑΠΘ

Φωτιές έχει ανάψει στις τάξεις της ακα-
δηµαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, η από-
φαση του υπουργείου Παιδείας να κα-
ταργήσει, από την 1/1/2023, ως αυτο-
τελείς νοµικές οντότητες, τα Ταµεία ∆ι-
οίκησης και ∆ιαχείρισης του «Αγροκτή-
µατος Θεσσαλονίκης» και των «Πανε-
πιστηµιακών ∆ασών Περτουλίου και 
Ταξιάρχη» του Αριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου (ΑΠΘ).

Ο αιφνιδιασµός που επιχειρήθηκε, 
εµφανίζοντας την τελευταία στιγµή τα 
επίµαχα δύο άρθρα στο σχετικό νοµο-
σχέδιο, σε συνδυασµό µε την παντελή 
απουσία προηγούµενης διαβούλευσης 
και την επιµονή του υπουργείου να κω-
φεύει στο εύλογο ερώτηµα «Γιατί;», έ-
χει εξοργίσει τους καθηγητές, τους φοι-
τητές, αλλά και αποφοίτους της Γεωπο-
νικής και της ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου, που 
µιλούν για παραπλάνηση και απαξίωση 
των δύο ιστορικών σχολών.

Το γεγονός δε, ότι παρόµοια ΝΠ∆∆ 
σε άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της 
χώρας, όπως το Αγρόκτηµα στην Αθή-
να ή τα νοσοκοµεία Αρεταίειο και Αιγι-

νήτειο, παραµένουν στο «απυρόβλητο», 
δηµιουργεί συνειρµούς ότι ίσως να µη 
κινείται στη σφαίρα της φαντασίας η υ-
φέρπουσα κατά τα άλλα φηµολογία που 
διακινείται στη Θεσσαλονίκη το τελευ-
ταίο διάστηµα. Ό,τι δηλαδή µύχιος στό-
χος της κατάργησης των δύο νοµικών 
προσώπων και η απορρόφησή τους α-
πό το ΑΠΘ είναι η αξιοποίηση του πα-
ραθαλάσσιου «φιλέτου» των περίπου 
1.800 στρεµµάτων, που έχει στην κα-
τοχή του το «Αγρόκτηµα» του ΑΠΘ, και 
πως απλώς τα δάση στο Περτούλι (σ. σ. 
35.000 στρέµµατα) και στον Ταξιάρχη 
(σ. σ. 9.000 στρέµµατα), είναι παράπλευ-
ρη απώλεια, για αποπροσανατολισµό.

«Ο απόλυτος αιφνιδιασµός»
Το κλίµα καχυποψίας για τα ελατή-

ρια της κίνησης, µάλιστα, επέτεινε κι 
η έκδοση του «ΦΕΚ 6357», µε το οποίο 
«µπαίνει το τελευταίο καρφί στο φέρε-
τρο» της «εκδηµίας» των δύο Ταµείων 
∆ιαχείρισης, δεδοµένου ότι δηµοσιεύ-
τηκε στις 15 ∆εκεµβρίου, λίγο, δηλα-
δή, πριν στερέψει η άµµος στην κλε-
ψύδρα και πάνω στις εορτές των Χρι-
στουγέννων, στερώντας τη δυνατότητα 
στους θιγόµενους να αξιοποιήσουν το 
χρόνο για ενέργειες που σχετίζονται µε 
την προσβολή του ΦΕΚ στη ∆ικαιοσύνη.

«Ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασµός. Χω-
ρίς να έχουν αναφέρει οτιδήποτε προ-
ηγουµένως, χωρίς να γίνει δηµόσια δι-
αβούλευση, όπως συνηθίζεται πάντο-
τε µε τα νοµοσχέδια, εµφανίστηκαν 

Αρέσει πολύ 
σαν οικόπεδο 

το Αγρόκτημα 
Θεσσαλονίκης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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τα άρθρα για τα δύο Ταµεία. Ήταν κα-
θαρή παραπλάνηση αυτό που έγινε», α-
ναφέρει ο πρόεδρος του Τµήµατος Γε-
ωπονικής του ΑΠΘ, καθηγητής Στέφα-
νος Κουνδουράς, ενώ για «κεραυνό εν 
αιθρία» κάνει λόγο ο Αλέξανδρος ∆η-
µητρακόπουλος, ο οµόλογός του καθη-
γητής στο Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου.

Όπως εξήγησαν στην Agrenda οι δύο 
πανεπιστηµιακοί καθηγητές, το πρόβλη-
µα που γεννάται µε την «άδικη, άστοχη 
και απαξιωτική» για τα δύο Τµήµατα α-
πόφαση είναι και λειτουργικό, καθώς 
βάζει σε κίνδυνο το πρόγραµµα σπου-
δών τους, αλλά και ηθικό. 

«Η εκπαίδευση και η έρευνά µας, εξαρ-
τάται από το πόσο καλά θα γίνει η προε-
τοιµασία του χωραφιού για να µπουν µετά 
οι φοιτητές. Πρέπει κάποιος να το φρεζά-
ρει, να το ετοιµάσει, να φροντίσει τα ζώα, 
γιατί αν πάθουν κάτι δεν θα υπάρχει ζωι-
κό κεφάλαιο. Ποιος θα τα κάνει αυτά; Και 
το ίδιο ισχύει και για τη δασολογία», ανέ-
φεραν για το λειτουργικό κοµµάτι των δυ-
σχερειών που προκύπτουν, ενώ για το η-
θικό είπαν πως «αυτό µας βαραίνει λίγο 
παραπάνω. Γιατί είναι σαν το πανεπιστή-
µιο να έχει 41 παιδιά, εκ των οποίων δύο 
είναι αποπαίδια. Έτσι αισθανόµαστε. Μας 
πονά αυτό, διότι είµαστε από τα καλύτε-
ρα τµήµατα που δεν έχουν δηµιουργήσει 
ποτέ κανένα πρόβληµα και θέλουµε κά-
ποια στιγµή τόσο το Υπουργείο όσο και η 
Πρυτανεία να πει κάτι και για εµάς κι αυ-
τό που συµβαίνει µε τα δύο ταµεία. Γιατί 
το να µην λες τίποτε, δεν είναι άποψη».

Χωρίς καµία προετοιµασία
Προβλήµατα, όµως, δηµιουργούνται 

και από το ό,τι το επίµαχο ΦΕΚ µε τις ρυθ-
µιστικές οδηγίες, βγήκε τελευταία στιγ-
µή και δεν επιτρέπει και την οµαλή µε-
τάβαση στην επόµενη µέρα. «Καταρχάς 
15 ηµέρες πριν τη µετάβαση στο νέο κα-
θεστώς, να προλάβουµε να κάνουµε τί; 
Αυτό θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και 
µήνες για να προετοιµαστούµε. Πλέον ο 
χρόνος εξαντλείται και οδεύουµε προς 
το σηµείο µηδέν, το τέλος εποχής, χω-
ρίς κανείς να γνωρίζει τί θα ισχύσει από 
την 1η Ιανουαρίου του 2023», µας λένε 
οι συνοµιλητές µας και σηµειώνουν µε 
πικρία ότι «ενώ στο άρθρο 296, ενώ δεν 
υπήρχε τίποτε πριν, παρά µόνο οι φοι-
τητικές λέσχες, ξαφνικά κάτι που το φο-
βόµασταν, λέγαµε να µη γίνει, εµφανί-
ζεται ο νόµος που πάει για ψήφιση στη 
Βουλή και έχουν βάλει τα δύο Ταµεία».

Το οξύµωρο στην ιστορία, όπως σηµει-
ώνουν αµφότεροι µε εµφανή την απογο-
ήτευση, είναι ότι τόσο το Αγρόκτηµα όσο 
και τα δάση, δόθηκαν από το υπουργείο 
Γεωργίας, ως µη όφειλε, στο ΑΠΘ για χρή-
ση από τα τµήµατα Γεωπονίας και ∆ασο-
λογίας, για να βοηθήσει τη γεωπονική και 
δασολογική επιστήµη και έρχεται σήµερα 
το υπουργείο Παιδείας, µετά από 85 χρό-
νια να «τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια» 
των δύο σχολών, αντί να επικροτεί και να 
στηρίζει την πρωτοβουλία εκείνη.

«Τί κάνει ουσιαστικά µε αυτή την κίνη-
ση; Μειώνει δύο επιστήµες, δύο κλάδους, 
δύο ιστορικά τµήµατα. Μας υποβιβάζει. 
Στην ουσία καταργεί δύο απόλυτα επιτυ-
χηµένα και λειτουργικά ταµεία και µας α-
παξιώνει µε το να µην µας συµπεριλαµβά-
νει σε καµία συζήτηση, καµία διαδικασία 
διαλόγου. Αποφασίζουν για εµάς, χωρίς 
εµάς. Αυτό που ψέλλισαν στο ανεπίσηµο 
κάποια στιγµή ότι γίνεται για οικονοµίες 
κλίµακας, θα γίνει το αντίθετο στο τέλος, 
διότι θα χαθούν και κάποια έσοδα που έ-
χουν τα δύο ταµεία αυτή τη στιγµή από ε-
πιδοτήσεις. Εξάλλου, πρόκειται για αυτάρ-
κη νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν µε 
πρότυπη διαχείριση και δεν παίρνουν ού-
τε ευρώ από το δηµόσιο», υπογραµµίζουν 
και κάνουν έκκληση «ακόµη και την τε-
λευταία στιγµή, τώρα, παρά τις διαφωνίες 
µας, θα µπορούσε να έρθει και να µας πει, 
σε εµάς που έχουµε τη γνώση των δύο αυ-
τών Ταµείων και του σκοπού τους, να βο-
ηθήσουµε να γίνει µια οµαλή µετάβαση. 
Ούτε και τώρα όµως βρίσκουν ευήκοα ώ-
τα οι εκκλήσεις µας».

Χάνεται η ευελιξία
Οι αντιδράσεις των δύο τµηµάτων σχε-

τίζονται µε την ανησυχία ότι µε τη µετά-
βαση στο νέο καθεστώς, από ευέλικτες 
δοµές, θα περάσουν κάτω από ένα δύ-
σκαµπτο και βραδυκίνητο, λόγω µεγέ-
θους, οργανισµό, όπως χαρακτηρίζουν 
το ΑΠΘ, που παρά τις καλές προθέσεις, 
δεν θα µπορεί να παρεµβαίνει µε την ί-
δια ταχύτητα στη διαχείριση του Αγροκτή-
µατος και των ∆ασών, όπως γίνεται σή-
µερα, επηρεάζοντας τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, σηµειώνουν πως αν δεν αλ-
λάζει τίποτε στη λειτουργία των δύο «οντο-
τήτων», τότε γιατί το κάνουν; «Αυτονόητα 
πάει το µυαλό, χωρίς να µπορεί να το πει 
κανείς σίγουρα, ότι το κάνουν ίσως διό-
τι ο τελικός σκοπός που έχουν στο µυαλό 
τους, είναι τελείως διαφορετικός από το 
σκοπό τον οποίο είµαστε εµείς ενταγµέ-
νοι τώρα», αναφέρουν οι δύο καθηγητές.

Εκτός από το να έχουν «ξεσηκώσει τον 
κόσµο» µε τις ενστάσεις τους τα δύο τµή-
µατα, κάνουν κι ό,τι περνά από το χέρι 
τους, για να αποτρέψουν την εφαρµογή 

του νόµου, µέσω της ∆ικαιοσύνης. Στο 
πλαίσιο αυτό ήδη έχουν προσφύγει αρ-
χικά κατά του νόµου και προσανατολί-
ζονται τώρα που βγήκε το ΦΕΚ, να προ-
σβάλλουν και το περιεχόµενό του -αν 
και δεν βοηθά το ό,τι έρχονται οι γιορ-
τές- και παράλληλα έχουν καταθέσει και 
ασφαλιστικά µέτρα προς το ΑΠΘ, µε το 
σκεπτικό να του δώσουν τη δυνατότητα, 
εάν πραγµατικά επιθυµεί να στηρίξει τις 
Σχολές να κάνει χρήση των ασφαλιστι-
κών µέτρων και να µην εφαρµόσει, του-
λάχιστον για ένα διάστηµα τον νόµο. 

«Μπορεί να το κάνει. Τους δώσαµε αυ-
τή τη δυνατότητα για να µας δείξουν και 
πόσο θέλουν να µας στηρίξουν. Θέλου-
µε να βγουν και να µιλήσουν ανοικτά ό-
λοι. ∆εν υπάρχει πλέον καιρός. Σε λίγες 
ηµέρες θα φτάσουµε στο σηµείο µηδέν. 
Τουλάχιστον να µιλήσουν ανοικτά και να 
µας πουν ποια είναι η θέση τους», επιση-
µαίνουν χαρακτηριστικά και συµπληρώ-
νουν πως «δεν θέλουµε να µας δώσουν 
λεφτά. Ποτέ δεν το ζητήσαµε. Να µας α-
φήσουν όπως είµαστε θέλουµε. Να µην ε-
φαρµοστεί ο νόµος, να µην καταργηθούν 
τα δύο ΝΠ∆∆. Από την άλλη, αν αυτό δεν 
µπορεί να γίνει δυνατό, τουλάχιστον να 
έχουµε µια συζήτηση για το πώς θα γίνει 
αυτή η µετάβαση µε το λιγότερο δυνατό 
πλήγµα. Το οποίο δεν φαίνεται προς το 
παρόν από πουθενά ότι µπορεί να γίνει».

Το περιεχόµενο του ΦΕΚ
Το επίµαχο ΦΕΚ 6357 της 15ης ∆εκεµ-

βρίου 2022 αναφέρει πως «τα Ταµεία ∆ι-
οίκησης και ∆ιαχείρισης Αγροκτήµατος 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ιδρύθη-
κε το 1936) και Πανεπιστηµιακών ∆α-
σών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(ιδρύθηκε το 1951) «καταργούνται την 
31η.12.2022 ως αυτοτελή νοµικά πρόσω-
πα και συγχωνεύονται διά απορροφήσε-
ως από το ΑΠΘ. Το ΑΠΘ υπεισέρχεται αυ-
τοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε 
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώ-
µατα και σε όλες τις υποχρεώσεις των ως 
άνω φορέων, ως οιονεί καθολικός διάδο-
χος, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους 
ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσί-
ου ή των ΟΤΑ ή άλλων νοµικών προσώ-
πων, τηρουµένων των διατυπώσεων δη-
µοσιότητας για τα ακίνητα […] τυχόν ε-
µπορικές και λοιπές συναφείς δραστηρι-
ότητες των συγχωνευόµενων φορέων µε 
την επωνυµία «Ταµείο ∆ιοίκησης και ∆ι-
αχείρισης Αγροκτήµατος Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης» και «Ταµείο ∆ιοίκησης 
και ∆ιαχείρισης Πανεπιστηµιακών ∆ασών 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», συ-
µπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής δι-
αχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και 
εξής δύνανται να ανατίθενται στην Εται-
ρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της πε-
ριουσίας του Α.Π.Θ. σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού της, 
κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου ∆ιοί-
κησης (Σ.∆.), και έως τη συγκρότησή του 
Σ.∆. µε απόφαση του Πρυτανικού Συµ-
βουλίου, εάν κρίνεται αποτελεσµατικότε-
ρη η εξυπηρέτηση της διαχείρισής τους».

Από το 1936
Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης 
του Αγροκτήματος του ΑΠΘ ιδρύ-
θηκε με αναγκαστικό νόμο το 1936, 
με αποκλειστικό σκοπό την παροχή 
της απαραίτητης υλικοτεχνικής 
υποδομής, για την εκπαιδευτική 
και ερευνητική δραστηριότητα 
της Γεωπονικής Σχολής.

Το Αγρόκτηµα είναι ο φυσικός χώρος της Γεωπονικής 
Σχολής, όπου πραγµατοποιούνται οι εργαστηριακές 
ασκήσεις των περισσότερων µαθηµάτων, όλες σχεδόν 
οι πειραµατικές εργασίες, η επιστηµονική έρευνα από 
το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και η πρακτική.

Αγρόκτημα

Το πρόβληµα που γεννάται µε την «άδικη, άστοχη 
και απαξιωτική» για τα δύο Τµήµατα απόφαση είναι 
και λειτουργικό, καθώς βάζει σε κίνδυνο το πρόγραµµα 
σπουδών τους, αλλά και ηθικό, ανέφεραν οι καθηγητές 
Αλ. ∆ηµητρακόπουλος και Στ. Κουνδουράς.

Την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ενός 
νέου κτηρίου, στο οποίο, το καλοκαίρι του 2023, θα 
µετεγκατασταθούν όλα τα τµήµατα, καθώς στόχος είναι 
να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκού επιπέδου campus.

Σε κίνδυνο

Νέα κτήρια 
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Μετά την πίστωση της ενίσχυσης για τα λιπάσµα-
τα, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν µια 
υπεύθυνη δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε τα συνο-
λικά ποσά κρατικών ενισχύσεων που έχουν λά-
βει, σε περίπτωση που τους έχουν πιστωθεί επι-
δοτήσεις και από δύο προηγούµενους κύκλους 
που αφορούσαν ζωοτροφές και γουνοφόρα ζώα. 

Σηµειώνεται πως όσοι αγρότες -δικαιούχοι της 
ενίσχυσης λιπασµάτων - έχουν λάβει κρατική ε-

νίσχυση εντός του 2022 µόνο για τις ζωοτροφές 
(2% του τζίρου που πιστώθηκε την περασµένη ά-
νοιξη) δεν υπάρχει λόγος σύνταξης της υπεύθυ-
νης δήλωσης, αφού όπως επισηµαίνεται, αυτές 
καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη έχουν 
προσµετρηθεί κατά τον έλεγχο καταβολής της ε-
νίσχυσης του κόστους λιπασµάτων. 

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
και εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη δη-

µοσίευση της υπ’ αριθµ. 2300/384441/16-12-
2022 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι θα αποστείλουν Υπεύ-
θυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν: «∆η-
λώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
του νόµου, το ποσό της επιδότησης που έχω λά-
βει στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της 
ΕΕ C(2022)1890 final της 23/03/2022, δεν υπερ-
βαίνει / ή υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Το πο-
σό της επιδότησης που έχω λάβει είναι… ευρώ».

Υπεύθυνη δήλωση για τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων

Και οι αγρότες οι 
οποίοι υπέγραψαν 
το 2021 συμβάσεις 
συμβολαιακής για 
σκληρό σιτάρι ή 
κριθάρι, το οποίο 
παρέδωσαν στα 
αλώνια, μπορούν 
να τύχουν της 
έκπτωσης φόρου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη δυνατότητα ανάρτησης συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας που υπογρά-
φησαν το 2021 όµως οι παραδόσεις των 
προϊόντων έγιναν µέσα στο 2022 δίνει 
η τελευταία τροποποίηση της υπουργι-
κής απόφασης για την εφαρµογή της 
έκπτωσης φόρου 50% σε κατ’  επάγγελ-
µα αγρότες. 

Εδώ και µια περίπου εβδοµάδα έχει 
ανοίξει η σχετική πλατφόρµα της ΑΑ-
∆Ε στην οποία αναρτώνται οι συµβά-
σεις συµβολαιακής από τους παραγω-
γούς προκειµένου να τύχουν των ευνο-
ϊκών φορολογικών διατάξεων που φέρ-
νει η νέα νοµοθεσία. Η νέα τροποποίη-
ση που δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια, έρ-
χεται να επεκτείνει τη δυνατότητα κατο-
χύρωσης µειωµένου συντελεστή φορο-
λόγησης και για τη σοδειά του 2022, α-
φού προβλέπεται αναλυτικά: 

Για την εφαρµογή της απαλλαγής από 
τον φόρο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
επαγγελµατιών αγροτών σύµφωνα µε το 
άρθρο 1, τα στοιχεία των σχετικών συµ-
βάσεων συµβολαιακής γεωργίας που α-
φορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν 
διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός 
του 2022 βάσει συµβάσεων εντός του 
2022 ή νωρίτερα, δύνανται να υποβάλ-
λονται στην εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µέ-
χρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιώ-
νονται ή να απορρίπτονται από τον αγο-
ραστή µέχρι και τις 31.03.2023. Σε περί-
πτωση που η προθεσµία επιβεβαίωσης ή 

απόρριψης των στοιχείων από τον αγο-
ραστή παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται ό-
τι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβλη-
θέντα στοιχεία.

Αυτό σηµαίνει πως αγρότες οι οποίοι 
υπέγραψαν πίσω στο 2021 συµβάσεις 
συµβολαιακής καλλιέργειας για σκλη-
ρό σιτάρι ή κριθάρι, το οποίο παρέδω-
σαν στα περασµένα αλώνια, µπορούν να 
τύχουν της έκπτωσης φόρου, παράλλη-
λα, αυτήν την περίοδο θα χρειαστεί να 
αναρτήσουν τόσο τις συµβάσεις που υ-
πέγραψαν για τη νέα καλλιεργητική πε-
ρίοδο, όσο και αυτές που αντιστοιχούν 

στη σοδειά που αλώνισαν το περασµέ-
νο καλοκαίρι. 

Τα χρονικά περιθώρια για την εφαρ-
µογή της απαλλαγής από τον φόρο 30% 
διαφέρουν. Εδώ η είσοδος στην ευνοϊκή 
ρύθµιση γίνεται µε τα στοιχεία των σχε-
τικών συµβάσεων συµβολαιακής γεωρ-
γίας που συντάχθηκαν ή θα συνταχθούν 
από 26 Μαΐου 2022 και έως 31 ∆εκεµ-
βρίου 2022, για την εφαρµογή του ευερ-
γετήµατος από το επόµενο φορολογικό 
έτος. Οι συµβάσεις υποβάλλονται µέχρι 
και τις 28 Οκτωβρίου 2023 και επιβεβαι-
ώνονται ή απορρίπτονται από τον αγο-

Η νέα τροποποίηση 
επεκτείνει τη δυ-
νατότητα κατοχύ-
ρωσης µειωµένου 
συντελεστή φορο-
λόγησης και για τη 
σοδειά του 2022.

Ακόμα και για συμβάσεις 2021 
Με τιμολόγια 2022 
έκπτωση φόρου 50% 
στο εισόδημα αγροτών

50% Για παράδοση 
µε συµβόλαια 
ή σε συνεταιρισµό 
75% παραγωγής

30% Για παράδοση 
µε συµβολαιακή 
40% παραγωγής

ΕΩΣ 28 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 
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Στο 5,5% «παγώνει» για ένα χρόνο το επι-
τόκιο µε το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθµι-
σµένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά τα-
µεία, σύµφωνα µε τροπολογία του υπουρ-
γείου Εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας 
προχώρησε στην εν λόγω διάταξη, προκει-
µένου να κάνει πιο ελκυστικό τον διακα-
νονισµό των οφειλών, οι οποίες βάσει του 
αρχικού σχεδιασµού θα επιβαρύνονταν µε 

επιτόκιο 7%, κυρίως για τους µικροοφειλέ-
τες. Εξασφαλίζονται λοιπόν επιτόκια απο-
δεσµευµένα από τις αποφάσεις της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τουλά-
χιστον για ένα χρόνο, ωστόσο η διαχείρι-
ση της υπόθεσης δείχνει προς τους οφει-
λέτες πως πρόκειται για µια τελευταία ευ-
καιρία, πριν από την έναρξη των αναγκα-
στικών µέτρων είσπραξης. Αντίστοιχα, για 

τα χρέη που βρίσκονται εκτός ρύθµισης, το 
επιτόκιο «παγώνει» για ένα χρόνο στο 8% 
συν 0,5%, ήτοι 8,5% και όχι 10%. Υπενθυ-
µίζεται ότι, µε βάση την τελευταία διαθέ-
σιµη έκθεση του ΚΕΑΟ, στο τέλος Σεπτεµ-
βρίου, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ ήταν 
45,46 δισ. ευρώ. Οι συνολικές ενεργές ρυθ-
µίσεις ήταν 356.208 και το ρυθµισµένο πο-
σό ξεπερνούσε τα 4,2 δισ. ευρώ.

Παγώνουν στο 5,5% τα επιτόκια για οφειλές στον ΕΦΚΑ

Στην προοπτική δηµιουργίας ξεχωρι-
στής δράσης ένταξης στα οικολογικά 
σχήµατα (νέο πρασίνισµα) για τους πα-
ραγωγούς που δραστηριοποιούνται 
στον αττικό αµπελώνα αναφέρθηκε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς στο πλαίσιο ηµερίδας 
για τη διάσωση του αττικού αµπελώνα, 
που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβου-
λία της ΚΕΟΣΟΕ και τη συµµετοχή του 
συνόλου των οινοποιητικών συνεταιρι-
σµών της πρωτεύουσας. Όπως είπε, το 
2023 θα αποτελέσει µία νέα χρονιά δε-
δοµένης της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. 

«Σ’ αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να 
υπάρχει µία ξεχωριστή δράση ένταξης 
στα οικολογικά σχήµατα, των παραγω-
γών εκείνων που δραστηριοποιούνται 
στον αττικό αµπελώνα. Είναι µία δρά-
ση που µπορεί να υποστηριχθεί επι-
στηµονικά και έχει ήδη προηγηθεί σε 
άλλες περιοχές της χώρας. Προϋποθέ-
τει ορθές γεωργικές πρακτικές και φι-
λοπεριβαλλοντικό αποτύπωµα. Πεποί-
θησή µου είναι ότι η δράση αυτή µπο-
ρεί να υποστηριχθεί και να εγκριθεί. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για ένα 
µόνιµο συµπληρωµατικό εισόδηµα 
για όσους δραστηριοποιούνται εντός 
του αττικού αµπελώνα». 

Αυτό που τονίστηκε από όλους τους 
συµµετέχοντες στην ηµερίδα είναι η 
σταδιακή συρρίκνωση του αµπελώνα 
τα τελευταία 18 χρόνια κατά το ήµισυ. 

Έτσι, από το 2003 έως το 2021 η συνο-
λική επιφάνεια των εκτάσεων αµπελο-
καλλιέργειας στην Αττική µειώθηκαν 
κατά 50%, από 112.000 στρέµµατα στα 
65.000 στρέµµατα. «∆υστυχώς, ο αττι-
κός αµπελώνας έχει υποστεί σοβαρές 
απώλειες, έχει χάσει πολλά όχι όµως 
τη δυναµική του. Στην Αττική από το 
2003 έως το 2021 δεν αξιοποιήθηκαν 
όπως έπρεπε τα προγράµµατα αναδι-
άρθρωσης, µε λιγότερο 5% από το σύ-
νολο της χώρας. Αντίστοιχα δεν αξιο-
ποιήθηκαν ευρωπαϊκά προγράµµατα». 

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε 
ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ, Χρήστος Μάρ-
κου. Όπως είπε, εάν συνεχιστεί η συρ-
ρίκνωση των καλλιεργούµενων εκτάσε-
ων στον αττικό αµπελώνα, σε 10 χρό-
νια θα πάψει να υπάρχει. Η βασικότε-
ρη αιτία συρρίκνωσης κατά τον ίδιο εί-
ναι οι «απαράδεκτα χαµηλές τιµές της 
σταφυλικής παραγωγής που διαµορ-
φώνουν σχεδόν µηδενικό αγροτικό ει-
σόδηµα, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί ο 
αµπελουργός να συνεχίσει τις καλλιερ-
γητικές του φροντίδες». Στάθηκε ειδι-
κότερα στο γεγονός ότι ένα στρέµµα α-
µπελώνα µεσογίτικου µε µέση παραγω-
γή 700 κιλών το στρέµµα, µε τιµές του 
1994 και µετά την εκκαθάριση εξόδων 
και δαπανών, διαµορφωνόταν στα 4,14 
ευρώ ανά στρέµµα, όπως προκύπτει α-
πό στοιχεία του αµπελουργικού συνε-
ταιρισµού Σπάτων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ραστή µέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023. Σε 
περίπτωση που η προθεσµία επιβεβαίω-
σης ή απόρριψης των στοιχείων από τον 
αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρε-
ται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υ-
ποβληθέντα στοιχεία».

Για την έκπτωση φόρου εισοδήµατος 
κατά 50%, αρχής γενοµένης από το φο-
ρολογικό έτος 2022 (δηλαδή για τις φο-
ρολογικές δηλώσεις που θα συνταχθούν 
το 2023), η απαλλαγή χορηγείται σε αγρό-
τες που είτε είναι µέλη νοµικών προσώ-
πων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµ-
µένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών και άλλων συλλογικών φο-
ρέων και προµηθεύουν αυτό µε το 75% 
τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών 
προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβο-
λαιακής γεωργίας 75% τουλάχιστον της 
συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. 
Για την εφαρµογή της παρούσας υποπε-
ρίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχι-
στον µίας σύµβασης συµβολαιακής γεωρ-
γίας µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύ-
εται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε 
το 75% της παραγωγής του.

Στο µισό
Τονίστηκε από 

όλους στην ηµε-
ρίδα η σταδιακή 

συρρίκνωση 
του αµπελώνα 

τα τελευταία 18 
χρόνια κατά 

το ήµισυ 

Ειδικό μέτρο στο πρασίνισμα της νέας 
ΚΑΠ για τον Αττικό Αμπελώνα

∆υνατή η πώληση 
στο επόµενο έτος 
της παραγωγής 

Η πώληση προϊόντων 
µέσω συµβολαιακής 
γεωργίας στο επόµενο 
της παραγωγής του 
έτος δεν εµποδίζει την 
εφαρµογή της µείωσης 
φόρου εισοδήµατος 
50% σύµφωνα µε 
τη νέα τροποποίηση. 
Η απαλλαγή του φόρου 
υπολογίζεται στο 
φορολογικό έτος εντός 
του οποίου εκδίδεται 
το παραστατικό ή τα 
παραστατικά πωλήσεων 
των προϊόντων, ενώ 
δεν  παρέχεται για το 
εισόδηµα από αγροτική 
επιχειρηµατική 
δραστηριότητα για 
ΑΠΕ έως 500 KW.
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Υπόχρεοι 
για υπεύθυνη 
δήλωση στα 
λιπάσματα 
Με αφορµή τα ερωτήµατα 
δικαιούχων αγροτών, µελών 
των Αγροτικών Συνεταιρισµών στην 
ΕΘΕΑΣ στους οποίους καταβάλλεται 
σήµερα η ειδική ενίσχυση για τα 
λιπάσµατα σχετικά µε την υποβολή 
της υπεύθυνης δήλωσης 
διευκρινίζουµε τα ακόλουθα για 
την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.
Συγκεκριµένα:
1. Υπεύθυνη δήλωση θα καταθέσουν 
ΜΟΝΟ αυτοί που έχουν λάβει 
επιπλέον του 2% (ζωοτροφές) 
κρατική ενίσχυση, αυτό αφορά λίγους 
µεµονωµένους αγρότες και νοµικά 
πρόσωπα που έλαβαν πιθανά 
κρατικές ενισχύσεις.
2. Η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης 
για τα λιπάσµατα έγινε µε βάση 
την αξία των τιµολογίων λιπασµάτων 
που κατέθεσε κάθε δικαιούχος επί 
τον συντελεστή 10,95%. ∆ηλαδή 
για αξία τιµολογίων 1.000 ευρώ 
καταβάλλεται ενίσχυση 109,5 ευρώ.
3. Η υπεύθυνη δήλωση που 
αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της ενίσχυσης αλλά 
έχει απογραφικό χαρακτήρα ώστε 
να εντοπισθεί κάποιος που έχει λάβει 
σωρευτικά κρατικές ενισχύσεις 
που δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις 250.000 ευρώ.
4. Η πλειονότητα των δικαιούχων 
που έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις 
όπως αναφέρεται και στην 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά 
σε αυτούς που έλαβαν την ενίσχυση 
του 2% (ζωοτροφές) από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή αυτή η καταβολή 
είχε πραγµατοποιηθεί από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γνωστή και λήφθηκε 
υπόψη για την πληρωµή της ειδικής 
ενίσχυσης για τα λιπάσµατα. 
Εποµένως αυτοί οι δικαιούχοι που 
έλαβαν το 2% δεν χρειάζεται να 
καταθέσουν την υπεύθυνη δήλωση.

Τα τσακάλια του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και οι απλήρωτοι αγρότες
Η τελευταία φάση των πληρωμών επαναφέρει το ζήτημα ποιος κυβερνά το ΟΣΔΕ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το τσακάλι ή ο θώς είναι µεσαίου µεγέθους 
παµφάγο θηλαστικό του γένους Κύων. Ως 
τσακάλια ονοµάζονται τρία διαφορετικά εί-
δη. Το χρυσό τσακάλι Canis aureus, το ρι-
γωτό τσακάλι Canis adustus και το µελανό-
ραχο τσακάλι Canis mesomelas. Με όποιο 
τσακάλι και να µπλέξεις, πάντως, σίγουρα 
έχεις βρει το µπελά σου. 

Να πούµε ακόµα ότι το τσακάλι πρωτα-
γωνιστεί σε παραµύθια και τίτλους µυθι-
στορηµάτων στην παγκόσµια λογοτεχνία. 
Κατείχε, επίσης, έναν πολύ σηµαντικό ρό-
λο στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία. Ο 
θεός Ανούβις εµφανίζεται πολλές φορές 
σαν τσακάλι και άλλοτε µε ανθρώπινο σώ-
µα και κεφάλι τσακαλιού. Ο Άνουβις ήταν 
ψυχοποµπός, η θεότητα δηλαδή που µετέ-
φερε τους νεκρούς στον άλλο κόσµο. Αυ-
τό δείχνει το πόσο καλά γνώριζαν την πτω-
µατοφαγία του θηλαστικού. 

Τέλος στην ελληνική µυθολογία συνδέ-
εται µε τον θεό Ερµή και τον Κέρβερο. ∆εν 
λείπουν βέβαια και οι αναφορές του στη 
σύγχρονη λογοτεχνία, κατά βάση για να 
επισηµανθούν η πονηριά και η ασέβεια.   

Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχεδόν 
από τη σύσταση του Οργανισµού, τα τσα-
κάλια αλωνίζουν. Από τη µια το κοινοτικό 
χρήµα που ρέει άφθονο κι από την άλλη η 

σήψη της δηµόσιας διοίκησης, δηµιούργη-
σαν το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για 
την εκτροφή του είδους. Μέσα σε 15 χρό-
νια ο πληθυσµός τους αυξήθηκε µε φρενή-
ρεις ρυθµούς µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαί-
νει για τη διαχείριση των κρίσιµων υποθέ-
σεων του Οργανισµού. 

Κι εδώ που τα λέµε, δεν είναι εύκολο να 
ξεµπλέξεις από τα τσακάλια. Το προσπάθη-
σαν κατά καιρούς και κάποιοι υπουργοί. Οι 
περισσότεροι, πάντως, συµβιβάστηκαν νω-
ρίς µε την κατάσταση. Η βιβλιογραφία λέ-
ει ότι τα τσακάλια ζουν 8 µε 10 χρόνια, ο 
µέσος όρος θητείας ενός υπουργού, ειδι-
κά στο υπουργείο Γεωργίας, δεν υπερβαί-
νει τον 1,5 χρόνο. Πώς να τα βάλει λοιπόν 
ένας υπουργός µε τα τσακάλια; 

Αλλά και οι ελάχιστοι που το επιχεί-
ρησαν, µάλλον βρήκαν το µπελά τους. 
Ο Βαγγέλης Αποστόλου για παράδειγµα α-
πό τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Γεωργαντάς 

από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ο πρώτος έφυγε, 
όταν υποχρεώθηκε να πει το µεγάλο όχι στη 
συµβίωση µε τα τσακάλια. Όχι όταν άρχι-
σε να αµφισβητεί την κυριαρχία τους, γύ-
ρω στο 2017 αλλά όταν δεν συνεργάστηκε 
µαζί τους στη µεγάλη δουλειά της «ευφυ-
ούς γεωργίας». Τότε βλέπετε, τα τσακάλια 
είχαν «φυτέψει» δικό τους άνθρωπο, µέχρι 
και µέσα στο Μέγαρο Μαξίµου. 

Ο δεύτερος που βρήκε το θάρρος να τα 
βάλει µε τα τσακάλια, είναι βέβαια ο Γεωρ-
γαντάς. Θέλετε γιατί, ήταν από χωριό, θέ-
λετε γιατί, έτσι έκρινε τότε το Μέγαρο Μαξί-
µου, ο Γιώργος Γιωργαντάς έδειξε αποφα-
σισµένος από την πρώτη στιγµή να τα βά-
λει µε τα τσακάλια! Στην αρχή µάλιστα όλοι 
απορούσαν! Κάποιοι µιλούσαν για ελιγµό, 
πάντως κανείς δεν πίστευε ότι θα πάει την 
υπόθεση αυτή µέχρι τέλους. 

Σε λίγο κλείνει ένας χρόνος από τότε που 
ο Γεωργαντάς ανέλαβε την ευθύνη του υ-
πουργείου Γεωργίας. Η µάχη που δίνει, ει-
δικά από τον περασµένο Απρίλιο, όταν α-
νακοίνωσε τη µεταφορά των δεδοµένων 
του ΟΣ∆Ε στο gov.gr είναι µεγάλη. Ωστό-
σο τα τσακάλια είναι ακόµα εκεί. Άλλα µέ-
σα και άλλα έξω από το «φιλόξενο» δασά-
κι της ∆οµοκού. Καµιά φορά αλλάζουν και 
χρώµα. Το χρυσό τσακάλι, το ριγωτό τσα-
κάλι, το µελανόραχο τσακάλι. Όλα πάντως 
είναι τσακάλια. Που τρώνε... αγρότες! Ίσως 
στο τέλος φάνε και τον Γεωργαντά.      

Οι υπουργοί  
και τα τσακάλια

Πώς να τα βάλει ένας υπουργός 
µε τα τσακάλια; Αλλά και οι 

ελάχιστοι που το επιχείρησαν, 
µάλλον βρήκαν το µπελά τους
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Θετική κατάληξη είχαν οι διαπραγµατεύσεις στις 
Βρυξέλλες ανάµεσα σε Συµβούλιο, Ευρωβουλή 
και Κοµισιόν, σχετικά µε την αγορά άνθρακα 
και το ενδεχόµενο επιβάρυνσης της αγροτικής 
παραγωγής µε «φόρο εκποµπών». Η πολιτική 
συµφωνία προβλέπει την επιβολή δασµού 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις εισαγωγές 
σιδήρου, χάλυβα, τσιµέντου, λιπασµάτων, 
αλουµινίου και ηλεκτρικής ενέργειας, από τις 
αρχές του 2027. Η γεωργία και η αλιεία δεν θα 

συµπεριληφθούν στο πρόσφατα συµφωνηθέν 
Σχέδιο για την Εµπορία Εκποµπών Άνθρακα (ETS) 
της ΕΕ, όπως αποφασίστηκε στις 18 ∆εκεµβρίου. 
Το Σχέδιο προβλέπει κατάργηση «δικαιωµάτων 
ρύπανσης», µε την ΕΕ να καταλήγει σε συµφωνία 
για µια ευρεία µεταρρύθµιση της αγοράς άνθρακα, 
µετά από µαραθώνιες συνοµιλίες 30 ωρών.
«∆εν αγγίξαµε τη γεωργία και την αλιεία, γιατί 
βλέπουµε τις ευαισθησίες», εξήγησε ο Peter Liese, 
επικεφαλής διαπραγµατευτής του κοινοβουλίου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο είναι αυτόν το καιρό οι βασι-
κές εκκρεµότητες που προϋποθέ-
τουν οµοφωνία σε επίπεδο κρατών 
µελών και χρήζουν κοινής διαχεί-
ρισης από τα ευρωπαϊκά όργανα: 
η υπόθεση του κόστους παραγω-
γής εν µέσω ενεργειακής κρίσης 
(λιπάσµατα) και ο νέος κανονισµός 
για την φυτοπροστασία. 

Με αυτά τα δεδοµένα, τα συµ-
βούλια των υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ για το επόµενο εξάµηνο, υ-
πό την προεδρία της Σουηδίας, σε 
καµία περίπτωση δεν υπόσχονται 
«το σασπένς» από τα ξενύχτια στις 
Βρυξέλλες και το Στρασβούργο για 
την ολοκλήρωση της νέας ΚΑΠ το 
καλοκαίρι του 2021 ή την ένταση 
και τον πανικό που είχαν τα συµ-
βούλια του περασµένου Μαρτίου, 
λίγο µετά το ξέσπασµα του πολέ-
µου στην Ουκρανία.

Άλλωστε, η ατζέντα των Σουη-
δών εστιάζει σε άλλους τοµείς, ό-
πως είναι η νέα οδηγία για τα δά-
ση, η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου 
ή η προστασία των προσωπικών ι-
ατρικών δεδοµένων. 

Στα αγροτικά λοιπόν, τυχόν εξε-
λίξεις γύρω από τα λιπάσµατα, εί-
ναι λίγο έως πολύ προκαθορισµέ-
νες από προτάσεις που παρουσίασε 
η Κοµισιόν πριν από µερικές εβδο-
µάδες. Λύσεις όπως είναι η αποδέ-
σµευση του αποθεµατικού κρίσης 
του 2023 για κατανοµή ενισχύσε-
ων στα λιπάσµατα, γίνονται δεκτές 
µε ταχείες διαδικασίες, παρά την 
κριτική ότι οι παραχωρήσεις είναι 
µικρές. Συνεπώς εδώ, η διαιτησία 
των Σουηδών δεν θα είναι τόσο 
απαιτητική. ∆εν ισχύει το ίδιο για 
την πρόταση που παρουσίασε τον 
περασµένο Ιούλιο η Κοµισιόν, σχε-

τικά µε τη µείωση της χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων κα-
τά 50%. Εν προκειµένω οι αντιστά-
σεις είναι πολλές, µε 18 κράτη µέ-
λη να έχουν ακυρώσει επί της ου-
σίας την πρόταση της Κοµισιόν, η 
οποία ωστόσο ελπίζει σε µια οµό-
φωνη αντιπρόταση προς τις κατευ-
θύνσεις που η ίδια έχει δώσει προ-
κειµένου να ξεκινήσει έγκαιρα η 
τριµερής διαπραγµάτευση και να 
ενεργοποιηθεί το πλαίσιο. Ο χρό-
νος πιέζει, αφού εντός του 2024 
λήγει η θητεία της. 

Το θέµα λοιπόν, εφόσον ανοί-
ξει ο διάλογος µέσα στους επόµε-
νους έξι µήνες, είναι σίγουρο ότι 
θα φέρει νέες εντάσεις και διαφω-
νίες στην επιφάνεια. Ωστόσο οι πε-
ρισσότεροι πολιτικοί αναλυτές είναι 
σχεδόν βέβαιοι πως δεν θα ανοίξει 

ο διάλογος µε τους Σουηδούς στο 
τιµόνι της προεδρίας, όπως άλλω-
στε δεν συνέβη και τους προηγού-
µενους, µε τους Τσέχους. «Η καυ-
τή πατάτα» της φυτοπροστασίας, α-
ναµένεται πως θα περάσει έντεχνα 
στα χέρια των Ισπανών που αναλαµ-
βάνουν τον Ιούλιο του 2023 και θα 
έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος µε 
τον οποίο και η ισπανική προεδρεία 
θα επιχειρήσει να αποφύγει το δύ-
σκολο έργο του συµβιβασµού των 
κρατών σε µια τόσο αµφιλεγόµενη 
πρόταση. Γενικά η άτυπη στρατη-
γική των κρατών µελών βασίζεται 
σε ένα παιχνίδι µε τον χρόνο µε ο-
ρίζοντα τις Ευρωεκλογές του 2024. 

Μικρές εξελίξεις αναµένονται και 
στο µέτωπο του Nutri Score, κάτι 
το οποίο άγγιξε επίσης ελάχιστα η 
τσεχική προεδρία. Βάσει του προ-

γραµµατισµού των Σουηδών, η ε-
πικείµενη σουηδική προεδρία θα 
δώσει προτεραιότητα στην αναθεώ-
ρηση του κανονισµού για τις πλη-
ροφορίες για τα τρόφιµα για τους 
καταναλωτές και ειδικότερα «τις 
διατάξεις της για την επισήµανση 
των τροφίµων». Ωστόσο και εδώ, 
δεν θα µπορούσε να πει κανείς ό-
τι ο διάλογος έχει ωριµάσει, µε το 
µπλοκ χωρών στο οποίο ηγείται η 
Ιταλία και συµµετέχει και η Ελλάδα 
να έχει καταθέσει αντιπρόταση, η 
οποία πρέπει να εξεταστεί για την 
επιστηµονικότητά της, όσο ταυτό-
χρονα το γαλλικό Nutriscore πα-
ρουσιάζεται ανανεωµένο και φέ-
ρεται πως αξιολογεί µε µεγαλύτε-
ρη «επιείκεια» παραδοσιακά προ-
ϊόντα αγροδιατροφής, όπως είναι 
τα τυριά και το ελαιόλαδο. 

Σουηδικό μασάζ 
για λίπασμα και 
φυτοπροστασία

Μακριά από 
αμφιλεγόμενους 

πολιτικούς 
φακέλους θα κινηθεί 
η σουηδική προεδρία 

που αναμένεται 
πως θα αποφύγει 

την εκκίνηση των 
συζητήσεων για 

τον κανονισμό της 
φυτοπροστασίας

Γλιτώνει προς το παρόν 
η γεωργία τον φόρο

για εκποµπές άνθρακα

Τάκα τάκα
Λύσεις όπως αποδέσµευση 
του αποθεµατικού κρίσης 
του 2023 για κατανοµή 
ενισχύσεων στα λιπάσµατα, 
γίνονται δεκτές µε ταχείες 
διαδικασίες, παρά την 
κριτική ότι οι παραχωρήσεις 
είναι µικρές.

Δάση
Η ατζέντα των Σουηδών 
εστιάζει σε άλλους τοµείς, 
όπως είναι η νέα οδηγία 
για τα δάση, η ευρωπαϊκή 
πολιτική ασύλου ή η 
προστασία των προσωπικών 
ιατρικών δεδοµένων. 

Τιμόνι
Οι περισσότεροι πολιτικοί 
αναλυτές είναι σχεδόν 
βέβαιοι πως δεν θα 
ανοίξει ο διάλογος µε 
τους Σουηδούς στο τιµόνι 
της προεδρίας, όπως 
άλλωστε δεν συνέβη 
και τους προηγούµενους, 
µε τους Τσέχους. 
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BAΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι 
εποχές που ο τουρισµός 
στην Ελλάδα ερχόταν 
«αυτόµατα». Η προσπάθεια 
αναβάθµισης του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος 
πρέπει να είναι συνεχής, 
θέλει σχέδιο, στρατηγική. Οι 
ταξιδιώτες πλέον επιλέγουν 
πολύ προσεκτικά τη χώρα 
των διακοπών τους».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Η ευρωζώνη µπαίνει σε 
µια µάχη µεγάλης διάρκειας 
µε τον πληθωρισµό. 
Περιµένουµε ότι θα 
αυξήσουµε τα επιτόκια µε 
ρυθµό 0,50% κάθε φορά 
για µια χρονική περίοδο, 
έχουµε πολύ δρόµο, έχουµε 
να φθάσουµε πιο µακριά και 
µπήκαµε σε ένα παιχνίδι 
µεγάλης διάρκειας».

NOΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Αυτή η εποχή είναι 
διαφορετική σε σχέση µε 
τα τελευταία 75 χρόνια 
σχετικής ειρήνης, προόδου 
και ευηµερίας γιατί ως τότε 
η ιστορία της ανθρωπότητας
ήταν µια ιστορία πείνας, 
πολέµου, ασθενειών κ.λπ. 
Τα τελευταία 75 χρόνια 
αποτελούν εξαίρεση, 
δεν είναι ο κανόνας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΡΩΤΑ ΕΙΧΕ ΕΓΝΟΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Συστήµατα
∆ιάχυση εφαρµοσµένης 
έρευνας στους αγρότες για 
να µη χάσουν επιδοτήσεις ελέω 
των νέων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων της ΚΑΠ, συνιστά 
και ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα). Το ότι τις 
χάνουν από άλλα συστήµατα; 
Πάντως, η νέα ΚΑΠ έφθασε 
µαζί της και τα στρατηγικά, 
που ουδόλως επεξηγήθηκαν 
αρµοδίως.

Μaestro II
Φεύγει το 2022 µαζί του και τα 
περί νέου κανονιστικού πλαισίου 
του ΕΛΓΑ. Θα µου πεις, µε τις 
εκλογές στο προσκήνιο, και κάτι 
έκτακτα πακέτα αποζηµιώσεων 
από τον προϋπολογισµό, θα 
τσουλήσει κάπως το πράγµα. 
Κατά τα λοιπά, πάνε κι έρχονται 
οι βουλευτές, τα υποµνήµατα 
και οι διαµαρτυρίες αγροτών 
στα υποκαταστήµατα του φορέα. 
Ευτυχώς, έρχεται Maestro II.

Αναγέννηση
Από το νέο πρασίνισµα και τα 
οικολογικά σχήµατα θα περνάει 
η αναγέννηση του αττικού 
αµπελώνα, που από το 2003 
έως σήµερα έχει µειωθεί 50%. 
Αίτια της εγκατάλειψης όπως 
περιέγραψε σε ηµερίδα στο 
Κορωπί, ο υπουργός της 
πλατείας, πρακτικές αθέµιτου 
ανταγωνισµού, υποβάθµιση 
της ρετσίνας, µη αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

Ραντεβού στα συσσίτια pass 

Φωτιές έχει ανάψει η ανάδειξη από την Agrenda του θέµατος µε 
τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων και εκτροφών που λαµ-
βάνουν ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις 
πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντι-
κών δράσεων. Φυσικά, το θέµα είναι στα «ψιλά γράµµατα» του ελ-
ληνικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ. «∆εν µας νοιάζει 
πια, κόψτε τα όλα βιολογικά, πρασινίσµατα, κοσκινίσµατα, έχου-
µε πλέον το food pass…, ραντεβού στα συσσίτια pass», ένα από τα 
πολλά σχόλια των διαµαρτυρόµενων αγροτών που βρίσκουν πλή-
θος αντιφάσεις στα κίνητρα για την ακριβή βιολογική παραγωγή!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι πόρτες είναι 
ανοικτές, το µήνυµα 
του υπουργού της 
πλατείας προς άπαντες 
ενδιαφεροµένους για 
την ανασυγκρότηση 
του Αττικού αµπελώνα. 
Οι του κλάδου, πάντως 
ζήτησαν απαλειφή 
του όρου «εκτός 
νοµού Αττικής».

Κάτι για τραγούδια, 
ποιήµατα, σκετς 
κλπ, κλπ, ακούγεται 
πως ετοιµάζει 
η µηχανοπαρέα 
για να γιορτάσει 
τη…θρυλική της 
παρουσία στα εθνικά 
δρώµενα. Τι να λέµε. 
Λεφτά υπάρχουν. 
Όµως από ποιους;

Υβρίδια
Mένεα πνέουν οι 

γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου µε 
τις αποφάσεις του Μαυρουδή, 
ο οποίος λένε «δεν πήρε 
µυρωδιά» από τη θητεία του 
στο υπουργείο της πλατείας 
και προχώρησε σε ακόµα µια 
αντιγεωτεχνική πράξη εναντίον 
γεωτεχνικών, γεωπόνων, 
κτηνιάτρων και ιχθυολόγων.

Με το Π.∆. 85/2022 για 
το Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο 
του ∆ηµοσίου δηµιούργησε, 
αναφέρουν σε ανακοίνωση, νέα 
ειδικότητα των γεωτεχνικών, 
της «επιστήµης τροφίµων».

Με αυτή επιχειρεί, λένε, 
να πετάξει από το κοµµάτι 
τροφίµων του Υπ.Α.Α.Τ. και των 
∆.Α.Ο.Κ. το 90% του έµπειρου 
Γεωπονικού Επιστηµονικού 
∆υναµικού, ανοίγοντας 
τον ασκό του Αιόλου και 
βάζοντας από την πίσω πόρτα 
«πανεπιστηµιοποιηµένα» Τ.Ε.Ι.!

;

ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝΖΕΜΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Έκανα την προσπάθειά 
µου και τα λάθη που 
ήταν απαραίτητα για 
να φτάσω εδώ που 
βρίσκοµαι σήµερα, είµαι 
περήφανος γι΄αυτό. 
Έγραψα την ιστορία µου 
και η δική µας τελειώνει 
[σ.σ για την αποχώρηση 
του από την εθνική 
οµάδα της Γαλλίας].»

Έτσι ξεκίνησε 
και η Καϊλή!

Ευτυχώς, είναι και γιορτινές µέρες, καλύτερα 
τσούλησαν οι πληρωµές αυτής της εβδοµάδας. 
Βέβαια, παρατράγουδα τελικά πάντα υπάρχουν, 
αφού αποδεικνύεται ότι κάθε πληρωµή έχει και τις 
παρασκηνιακές διεργασίες της. Αιτία; Το γνωστό 
«παρακράτος» του Οργανισµού Πληρωµών που 
φαίνεται πως επιµένει να ψάχνει τη ρεβάνς. Το 
ζητούµενο είναι, πάντως, ότι οι αγρότες δικαιούχοι 
της ενίσχυσης, συνολικού ποσού 60 εκατ. ευρώ, 
για την αγορά λιπασµάτων, πάλι έχασαν µια 
µέρα – τουλάχιστον µόνο µία αυτή τη φορά- 
περιµένοντας µάταια στο κρύο τα χρήµατά τους. 

Καλύτερα πήγαν τα πράγµατα µε την εξόφληση 
του τσεκ, αν και όλο και κάποιοι έµειναν 
απλήρωτοι ή πήραν λιγότερα από αυτά που 
υπολόγιζαν ή από αυτά που πήραν πέρυσι τέτοια 
περίοδο! Πάλι καλά που υπάρχει περιθώριο 
ενστάσεων και διορθώσεων, να σωθεί τίποτα….. 

Με αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές των 
αγροτών µπαίνει το 2023 και µάλιστα µε αύξηση 
κατά τουλάχιστον 11 ευρώ. Αυτό έρχεται, λένε 
οι γνωρίζοντες, αν ο πληθωρισµός στην Ελλάδα 
κλείσει το 2022 µε ποσοστό 9% µε 10%. 
∆ηλαδή η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για 
τους αγρότες από 125 ευρώ, θα πάει στα 136,25 
ευρώ. Αντίστοιχα, κατά 30,51 ευρώ φαίνεται ότι 
θα αυξηθεί η έκτη ασφαλιστική κατηγορία που 
σήµερα ανέρχεται στα 339 ευρώ, φτάνοντας 
τα 369,51 ευρώ. Άιντε να δούµε! 

«Κατάφωρα άδικη και απαράδεκτη είναι 
η απόφαση του υπουργού της πλατείας για 
καταβολή de minimis στους παραγωγούς 
κάστανου της Πιερίας και όχι στους συναδέρφους 
τους στην Πέλλα, λέει η βουλευτής Πέλλας του 
ΣΥΡΙΖΑ Τζάκρη. Και ενώ, σου λέει, πριν δύο 
µήνες 31 βουλευτές ζήτησαν την καταβολή των 
εν λόγω ενισχύσεων στους καστανοπαραγωγούς, 
των οποίων η καλλιέργεια προσβλήθηκε από τη 
φαιά σήψη, εντούτοις από τη Βάθη αποφασίστηκε 
η ενίσχυση µόνο των παραγωγών Πιερίας. Άφησε 
και νύξεις κατά του υπουργού ότι «θεωρεί τους 
καστανοπαραγωγούς Πέλλας Β’ Κατηγορίας».

Χωρίς στήριξη σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας, 
ο ιστορικός Αττικός αµπελώνας δεν θα υπάρχει. 
Αυτό βροντοφώναξαν όσοι βρέθηκαν σε 
πρόσφατη ηµερίδα στο Κορωπί, µε τους 
συνεταιριστές της περιοχής να τονίζουν τη 
διαχρονική πορεία του Αττικού αµπελώνα 
και τα αίτια συρρίκνωσής του.

Τα στοιχεία, πάντως, από την ΕΣΥΕ και την 
ΕΛΣΤΑΤ είναι σαφή: Από 138.000 στρέµµατα 
το 1985 περάσαµε στα 61.886 στρέµµατα το 
2021 παρά τις αναφυτεύσεις και τα προγράµµατα 
αναδιάρθρωσης. Η Ανατολική Αττική χάνει µέσα 
σε 20 χρόνια 50.411 στρέµµατα και η ∆υτική 
Αττική µε λιγότερες απώλειες έχει πλέον 
έναν αµπελώνα συνολικής επιφάνειας 11.045 
στρεµµάτων. Τώρα χρειάζονται µόνο ουσιαστικές 
πράξεις!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α παιχνίδια δεν κερδίζονται µε την έµπνευ-
ση της στιγµής, αλλά από την προετοιµασία. 
Το αποτέλεσµα του τελικού στο Μουντιάλ 
του Κατάρ έδειξε καθαρά ότι η  καλοκουρ-

δισµένη µηχανή του Μέσι είχε το πάνω χέρι, παρά τα 
τροµερά ξεσπάσµατα του Εµπαπέ. Τα λέω όλα αυτά 
γιατί και στον αγροτικό τοµέα δεν αρκούν οι όποιες 
εµπνευσµένες κινήσεις Γεωργαντά στη διαχείριση 
της καθηµερινότητας. Απαιτείται σχεδιασµός σε βά-
θος και σταθερή πλεύση µε σαφή προσανατολισµό. 

Ρωμαίικο φιλότιμο
ΑΠΟ ΕΠΟΧΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ του πρεσβύτερου, 
πλανάται µια ρητορική που θέλει τις κυβερνήσεις να 
σκύβουν µε ενδιαφέρον στα θέµατα της κτηνοτροφί-
ας. Ουδέποτε, βέβαια, υπήρξε ένα σοβαρό σχέδιο για 
την ελληνική κτηνοτροφία. Ό,τι έγινε, έγινε από το 
φιλότιµο των κτηνοτρόφων και κάποια ενδεχοµένως 
βοήθεια από τον µεταποιητικό κλάδο, δη-
λαδή από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

   Κρεμάνε τις κάπες
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ακούµε τους ειδικούς να λένε ότι εί-
ναι κρίµα να µην αξιοποιούνται τα απίθανα από πλευ-
ράς βιοποικιλότητας ορεινά βοσκοτόπια της χώρας 
µας. Κι όµως η ορεινή κτηνοτροφία γνωρίζει την α-
πόλυτη εξαθλίωση, οι τελευταίοι περήφανοι µετα-
κινούµενοι αιγοπροβατοτρόφοι εγκαταλείπουν το 
σπορ, ακόµα και οι τεράστιες δυνατότητες που έδινε 
ο κανονισµός OMNIBUS του 2017 για τις ορεινές κυ-
ρίως, επιλέξιµες, χορτολιβαδικές εκτάσεις, αποτέλε-
σαν αντικείµενο εκµετάλλευσης από επιτήδειους που 
δεν είχαν καµιά σχέση µε την αγροτική παραγωγή. 

Τελευταία ευκαιρία
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ στο σήµερα. Η πράσινη µε-
τάβαση την οποία επιχειρεί και µάλιστα µε επιµονή η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να δυσκολεύει µέχρι ένα 
βαθµό µε γραφειοκρατικές διαδικασίες την πρόσβαση 
σε κοινοτικές ενισχύσεις, την ίδια στιγµή ωστόσο, εξε-
λίσσεται σε µοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας στη χώρα µας. Κι αυτό γιατί, το µοντέλο 

εντατικής παραγωγής που ακολουθούν εδώ και χρόνια 
οι βορειοευρωπαίοι, και ειδικά οι Κάτω Χώρες, πνέει τα 
λοίσθια. Ήδη η Ολλανδία αποφάσισε να διαθέσει πε-
ρί τα 23 δισ. ευρώ, προκειµένου να πείσει µε γενναία 
αποζηµίωση έναν στους τέσσερις αγελαδοτρόφους – 
βοοτρόφους της χώρας να κλείσουν τις φάρµες τους.

Όταν πετούν οι γερανοί  
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; Ότι δηµιουργείται στην αγορά 
αγελαδινού γάλακτος και κρέατος ένα τεράστιο κενό. 
Εξαιτίας αυτού του κενού, αφενός θα αυξηθούν οι τι-
µές παραγωγού στα αντίστοιχα προϊόντα πανευρω-
παϊκά, αφετέρου δίδεται η ευκαιρία σε κάποιους άλ-
λους παραγωγούς σε κάποιες άλλες χώρες να κινη-
θούν δραστήρια, ώστε να καλύψουν αυτό το κενό. Η 
Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια να κάνει κάτι σ’ αυτό 
το θέµα. Αφενός µε τη συστηµατική ανάπτυξη των ε-
κτροφών βοοειδών ελεύθερης βοσκής και µε κατεύ-

θυνση της κρεοπαραγωγή, αφετέρου µε 
την περαιτέρω συστηµατοποίηση και 

τις ολοκληρωµένες επενδύσεις σε 
σύγχρονες κλειστές µονάδες γα-
λακτοφόρου  αγελαδοτροφίας. 

Όλα πράσινα
ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ -στις τελευταί-
ες- γίνουν όλα όπως πρέπει (βι-
ολογικές ζωοτροφές, βιοαέριο 
κ.α.), τότε θα µπορούµε να µι-
λάµε για δηµιουργία πράσινων 
µονάδων µε ελάχιστο ή και µη-
δενικό περιβαλλοντικό αποτύ-

πωµα. Στη νέα «πράσινη εποχή» η Ελλάδα καλείται 
να αξιοποιήσει το πλεονέκτηµά της ότι τόσα χρόνια 
είχε µείνει πίσω. Σήµερα µπορεί να τα κάνει όλα σω-
στά και µε τις κατάλληλες προδιαγραφές. Αρκεί να υ-
πάρχει σχεδιασµός, αρκεί να µην γυρίζουµε τα χω-
ριά µόνο προς άγραν ψήφων, δηλαδή, χωρίς να δια-
θέτουµε ένα δουλεµένο πλάνο ανάπτυξης πολιτικών.

Καλώς τους χρυσοθήρες 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ το πραγµατικό ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Ό-
χι να χαλάµε δύο για να φτιάξουµε ένα. Όπως για 
παράδειγµα, η «µεθόδευση» που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη αυτό τον καιρό, ώστε να παραδοθεί σε «αστι-
κή εκµετάλλευση» το αγρόκτηµα 1.300 στρεµµά-
των του Γεωπονικού Τµήµατος του ΑΠΘ στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο χώρος της αγροτικής παραγωγής έχει 
ανάγκη από έρευνα και χρειάζεται τους αποδεικτι-
κούς αγρούς. ∆ιαµάντια όπως το Αγρόκτηµα της 
Θέρµης καλό είναι να βγαίνουν στην επιφάνεια, 
όχι να «σκοτώνονται» στη «µαύρη αγορά». 

Βάζουν χέρι σε 1.300 στρέµµατα
Μια «µεθόδευση» βρίσκεται σε εξέλιξη 
αυτό τον καιρό, ώστε να παραδοθεί σε 
«αστική εκµετάλλευση» το αγρόκτηµα 

του Γεωπονικού Τµήµατος του ΑΠΘ  

Μ
έχρι τις τελευταίες ηµέρες πριν α-
πό την εισβολή της Ρωσίας, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν πίστευε ότι ο 
Πούτιν επρόκειτο να επιτεθεί στην 

Ουκρανία. Εάν η ΕΕ - µια οργάνωση της οποί-
ας η οποία έχει ως αρχή το «ποτέ ξανά» - πα-
ρείδε έναν πόλεµο, τι άλλο θα µπορούσε να έ-
χει αγνοήσει; Παρ’ όλη τη βία που εκτυλίσσε-
ται ήδη στην Ουκρανία, ο πόλεµος µπορεί να 
είναι µόνο ένα κοµµάτι σε ένα πολύ µεγαλύτε-
ρο παζλ, το οποίο η Ρωσία συµπληρώνει µέσω 
δοκιµών και σφαλµάτων τα τελευταία χρόνια. 
[…] Πρέπει επίσης να αναλυθεί υπό το πρίσµα 
ενός µεταβαλλόµενου κόσµου, ο οποίος απο-
σταθεροποιείται από τις κλιµατικές διαταραχές 
και τον γεωοικονοµικό ανταγωνισµό. 

Η Ρωσία θεωρείται εδώ και καιρό ως ένας πα-
ράγοντας που κάνει ελάχιστα για την κλιµατι-
κή αλλαγή.[…] Τα έγγραφα εθνικής ασφάλει-
ας της Ρωσίας αποκαλύπτουν ότι ο Πούτιν κα-
τάλαβε πριν από χρόνια ότι η κλιµατική αλλαγή 
και οι γεωπολιτικές διαταραχές θα οδηγούσαν 
σε ριζικές αλλαγές στις αγορές ενέργειας και 
εµπορευµάτων, απαιτώντας εποµένως από τη 
Ρωσία να διαφοροποιήσει την οικονοµία της. 
Όσο αφορά την ενέργεια, δύο θεµελιώδεις πτυ-
χές καθόρισαν τη ρωσική προοπτική. Η µίας εί-

ναι ότι οι υδρογο-
νάνθρακες θα πα-
ραµείνουν θεµελι-
ώδεις για την πα-
γκόσµια οικονοµία 
και η µεγαλύτερη 
ζήτηση θα προέρ-
χεται από την Ασία.

Η δεύτερη είναι 
ότι η Ρωσία κατα-

νόησε τις προσπάθειες της Ευρώπης να κινη-
θεί προς ένα ενεργειακό µείγµα µε κύριο συ-
στατικό τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που 
θα βασίζεται σε κρίσιµες πρώτες ύλες όπως οι 
σπάνιες γαίες. […] Τι σχέση έχει η Ουκρανία 
σε όλα αυτά; Με εκτιµώµενο ορυκτό πλούτο 
άνω των 6,7 τρισ. ευρώ, η Ουκρανία είχε συ-
νάψει στρατηγική συνεργασία για τις πρώτες 
ύλες µε την ΕΕ τον Ιούλιο του 2021, µε στόχο 
την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των αλυ-
σίδων εφοδιασµού για κρίσιµα υλικά. Η µόνη 
άλλη χώρα στην οποία είχε στραφεί η ΕΕ είναι 
ο Καναδάς. […] Αν η Ευρώπη θέλει να ανταπο-
κριθεί στις προκλήσεις ενός κόσµου όπου οι 
φορείς εργαλειοποιούν την αστάθεια και οπλί-
ζουν τις αλυσίδες εφοδιασµού και τα κρίσιµα 
για την απεξάρτηση από τον άνθρακα κοιτά-
σµατα ώστε να επανασχεδιάσουν την παγκό-
σµια ισορροπία δυνάµεων, θα πρέπει να αλ-
λάξει την οπτική της για τις µεταβάσεις.[…] Εί-
ναι πλέον καιρός η Πράσινη Συµφωνία να ε-
γκρίνει επιτέλους µια στρατηγική εξωτερικής 
πολιτικής, αναγεννητική και δίκαιη.

*ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

Εργαλειοποίηση
του κλίματος

ΤΗΣ ΟΛΙΒΙΑ ΛΑΖΑΡΝΤ*
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Η καταπολέµηση των τρωκτικών απο-
τελεί ολοένα σηµαντικότερη πρόκλη-
ση για πολλούς υπεύθυνους καταπολέ-
µησης παρασίτων στο πλαίσιο της πίε-
σης που ασκούν αντικρουόµενα ζητή-
µατα, όπως η διασφάλιση ποιότητας, η 
ασφάλεια των τροφίµων και των ζώων 
που δεν αποτελούν στόχο και η αντί-
σταση που οφείλεται στη συµπεριφο-
ρά και τη φυσιολογία των τρωκτικών.

Οι αυξανόµενες προκλήσεις
Σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά 
την καταπολέµηση

Οι αρουραίοι και τα ποντίκια ανέκα-
θεν κατανάλωναν και µόλυναν τρόφι-
µα, µετέδιδαν ασθένειες και προκαλού-
σαν φθορές σε κτήρια και εξοπλισµό. 
Οι επιδροµές των τρωκτικών καταπο-
λεµούνταν συνήθως όταν έφθαναν σε 
προβληµατικά επίπεδα. Σήµερα, όµως, 
τα πρότυπα υγείας, υγιεινής και ασφά-
λειας καθιστούν όλο και πιο σηµαντική 
την αποτελεσµατική και επαληθεύσιµη 
καταπολέµηση των τρωκτικών όλο το 
χρόνο. Μάλιστα, όσον αφορά τη βιοµη-
χανία τροφίµων, οι εγκαταστάσεις εν-
δέχεται να απορριφθούν κατά τις επι-
θεωρήσεις εάν βρεθεί έστω κι ένα νε-
κρό ποντίκι. Η ανάγκη για προφύλα-
ξη ώστε να µην µολύνουµε τα τρόφιµα 
µε τρωκτικοκτόνα, αλλά και για προ-
στασία των ζώων που δεν αποτελούν 
στόχο περιορίζει ολοένα περισσότερο 
τον τρόπο και τα µέρη όπου µπορούν 
να χρησιµοποιούνται τρωκτικοκτόνα. 
Ως αποτέλεσµα, η τοποθέτηση δολω-
µάτων πρέπει να γίνεται µε µεγαλύτε-
ρη προσοχή, καθώς τα τρωκτικοκτόνα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε µικρό-
τερες ποσότητες και σε όλο και πιο α-
σφαλή δοχεία δολωµάτων (π.χ. σταθ-
µοί δόλωσης).

Κατανοώντας τη συµπεριφορά 
των αρουραίων

Οι σηµαντικότερες πτυχές της συ-
µπεριφοράς των αρουραίων που πρέ-
πει να λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά το 
σχεδιασµό και τη διαχείριση των απο-
δοτικότερων προγραµµάτων καταπο-
λέµησης είναι:

Η νυχτερινή λήψη τροφής
Οι αρουραίοι τρέφονται σχεδόν απο-

κλειστικά τη νύχτα, εκτός εάν αντιµε-
τωπίζουν µεγάλο πρόβληµα συνωστι-
σµού ή ενοχληθούν, ενώ κατά τη δι-
άρκεια της ηµέρας κρύβονται σε οικο-
γενειακές φωλιές. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
άνθρωπος βλέπει µόνο ελάχιστο µέρος 
του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να υ-
ποτιµάται εύκολα το µέγεθος των επι-
δροµών, καθώς και η ποσότητα τρω-
κτικοκτόνου και ο αριθµός των δολω-
µάτων που απαιτούνται για την πλή-
ρη καταπολέµηση.

Η νεοφοβία
Ως στρατηγική επιβίωσης, οι αρου-

ραίοι αντιµετωπίζουν µε µεγάλη επι-
φυλακτικότητα άγνωστα αντικείµενα, 
κάθε ανθρώπινη και ζωική δραστηρι-
ότητα, καθώς και τη διαµονή σε ανοι-
χτούς χώρους. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 
πολύ προσεκτικοί µπροστά σε νέα δο-
χεία δολωµάτων και τρόφιµα, αποφεύ-
γοντάς τα στην αρχή και καταναλώνο-
ντας µόνο µικρές ποσότητες µέχρι να 
σιγουρευτούν ότι είναι ασφαλή.

Το ένστικτο αναζήτησης τροφής
Με την έµφυτη επιφυλακτικότητά 

τους, οι αρουραίοι φαίνεται να προτι-
µούν τρόφιµα που αποτελούνται από 
διάφορες όψεις, υφές, γεύσεις και ο-
σµές. Η οξυµένη αίσθηση της όσφρη-
σής τους µπορεί να τους κάνει να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε 
τρόφιµα µε δυνατές οσµές. Αυτό µπο-
ρεί να περιορίσει την ελκυστικότητα 
και την κατανάλωση δολωµάτων µε 
οµοιόµορφη σύνθεση, ειδικά εάν έ-
χουν µία και µόνο δυνατή οσµή και 
αν άλλες πηγές τροφής είναι άµεσα 
διαθέσιµες.

Τακτικές συνήθειες
Οι αρουραίοι είναι πλάσµατα µε συ-

νήθειες, τα οποία τρέφονται σε δύο ή 
τρία οικεία σηµεία και χρησιµοποιούν 
καθιερωµένες, καλά προστατευµένες 
διαδροµές για να µετακινούνται από 
τις φωλιές τους (οι οποίες βρίσκονται 
συνήθως σε ανώµαλο έδαφος) στα ση-
µεία λήψης τροφής µέσα και γύρω α-
πό κτήρια.

Αυτό σηµαίνει ότι αφήνουν πίσω τους 
εµφανή σηµάδια δραστηριότητας κα-
τά µήκος διαδροµών που εντοπίζονται 
σχετικά εύκολα και αποτελούν ιδανι-
κά σηµεία τοποθέτησης δολωµάτων.

Κατανοώντας τη συµπεριφορά 
των ποντικιών

Τα ποντίκια µοιάζουν µε τους αρου-
ραίους σε πολλά στοιχεία της καθηµε-
ρινής, εποχιακής και ετήσιας συµπε-
ριφοράς τους:

 ζουν σε οικογενειακές οµάδες,
 τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά τη 

νύχτα και προσπαθούν συνέχεια να εί-
ναι καλυµµένα και κρυµµένα.

Ωστόσο, ζουν σχεδόν αποκλειστικά 
σε εσωτερικούς χώρους και είναι εµ-
φανώς πιο περίεργα από τους αρουραί-
ους, αφού εξετάζουν στην ουσία νέα 
αντικείµενα, αντί να τα αποφεύγουν.

Παρόλο που αυτό µπορεί να αυξή-

σει τον κίνδυνο µόλυνσης αποθηκευ-
µένων προϊόντων µε τρωκτικοκτόνα, 
µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε 
πολύ καλύτερα ασφαλή δοχεία δολω-
µάτων, τα οποία σπάνια προκαλούν 
νεοφοβική αντίδραση.

Επιπλέον, τα ποντίκια τρέφονται α-
κανόνιστα και σποραδικά, αφού µετα-
κινούνται γρήγορα ανάµεσα σε 20 ή 
περισσότερα διαφορετικά σηµεία λή-
ψης τροφής κάθε νύχτα και σε κάθε 
σηµείο καταναλώνουν µικρές µόνο 
ποσότητες φαγητού.

Αυτή η µέθοδος είναι εξίσου αποτε-
λεσµατική µε τη νεοφοβία των αρου-
ραίων ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν 
θα καταναλώσουν µεγάλες ποσότητες 
από οποιαδήποτε τροφή προτού τη θε-
ωρήσουν ασφαλή.

Η επιτυχία της καταπολέµησης των 
ποντικιών µε τρωκτικοκτόνα εξαρτά-
ται περισσότερο από το εάν το δόλωµα 
θα καταφέρει να κάνει το ζώο να συ-
νεχίσει να τρέφεται παρά από το εάν 
το ποντίκι θα ξεπεράσει οποιαδήποτε 
αρχική επιφυλακτικότητα.

PROFESSIONAL & SPECIALTY SOLUTIONS 
BASF HELLAS

www.pestcontrol.basf.gr

Με ασφάλεια
H τοποθέτηση δολωµάτων πρέπει 

να γίνεται µε µεγαλύτερη προσοχή, 
καθώς τα τρωκτικοκτόνα πρέπει 

να χρησιµοποιούνται σε µικρότερες 
ποσότητες και σε όλο και πιο ασφαλή 

δοχεία δολωµάτων

Τρωκτικοκτόνα
Όλο και πιο σημαντική η αποτελεσματική 
και επαληθεύσιμη καταπολέμηση των τρωκτικών

FARMINGREPORT
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Με νέες προσθήκες 
η Vinexpo Paris
Η πρώτη µεγάλη διεθνής εµπορική έκθεση σχετικά 
µε το κρασί αναµένεται στις αρχές του 2023 και 
ειδικότερα στις 13 έως 15 Φεβρουαρίου. Το Wine 
Paris & Vinexpo Paris θα πραγµατοποιηθεί στο 
Paris Expo Porte de Versailles στο Παρίσι. 
Η φετινή έκθεση θα αποτελέσει ορόσηµο, µε 
την ίδρυση ειδικής Αίθουσας αποκλειστικά για 
οινοπνευµατώδη ποτά που δεν αποτελούν οίνο, µε 
το όνοµα «Be Spirits» και σκοπό να αναδείξει τις 
νέες τάσεις της βιοµηχανίας. Το «Be Spirits» θα 
φιλοξενήσει επίσης το Infinite Bar µήκους 40 
µέτρων. Οι διοργανωτές ετοιµάζουν και δεύτερο 
νέο χώρο, το Craft Pavilion για νέους παραγωγούς 
οινοπνευµατωδών ποτών, ποτών χωρίς αλκοόλ, 
µηλίτη και µπύρας. Λεπτοµέρειες στο www.
wineparis-vinexpo.vinexposium-connect.com

Στις 2-5 Μαρτίου 
η 13η πανελλήνια
AgroThessaly
Η µεγάλη έκθεση του αγροτικού επιχειρείν 
«Agrothessaly 13η Πανελλήνια Έκθεση 
για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία» που 
διοργανώνει από κοινού η ∆ΕΘ – HELEXPO και 
ο ∆ήµος Λάρισας, θα πραγµατοποιηθεί από τις 2 
έως και τις 5 Μαρτίου 2023 στη Λάρισα. Η νέα 
διοργάνωση θα περιλαµβάνει πλήθος παράλληλων 
συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, µε στόχο την 

ενηµέρωση και 
προσέλκυση 
επισκεπτών απ’ 
όλη τη χώρα. 
Επίσης, οι 
διοργανωτές 
επισηµαίνουν ότι 
η κατανοµή των 

εκθεµάτων ανά περίπτερο και οι προσχεδιασµένοι 
χώροι παραµένουν οι ίδιοι µε αυτούς της 
προηγουµένης διοργάνωσης πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων. ∆εσµεύσεις χώρου για όσους έχουν 
συµµετέχει και στην 12η Agrothessaly 
πραγµατοποιούνται έως και τις 9 ∆εκεµβρίου. Για 
πληροφορίες στο www.agrothessaly.helexpo.gr/el

Επιστρέφει στις 
2-5 Φεβρουαρίου 
η 12η Zootechnia
Mία από τις µεγαλύτερες 
εκθέσεις του πρωτογενούς 
τοµέα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, η 12η ∆ιεθνής 
Έκθεση για την Κτηνοτροφία 
και Πτηνοτροφία, Zootechnia  
θα πραγµατοποιηθεί στις 
2-5 Φεβρουαρίου 2023 στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Η Zootechnia 
αποτελεί σηµείο αναφοράς 
για όλες τις νέες εξελίξεις 
στην κτηνοτροφία και την 
πτηνοτροφία, προσφέροντας 
το απαραίτητο πεδίο για B2C 
και B2B συναντήσεων. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.
zootechnia.helexpo.gr

ΠΑΡΙΣΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 

Στις 19 – 21 Μαρτίου 
η Prowein 2023 

Η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών 
Prowein στο Ντίσελντορφ της 
Γερµανίας αποτελεί µία από τις 
κορυφαίες εκθέσεις για το κρασί 
και τα ποτά διεθνώς. Πέρυσι, η 26η 
∆ιεθνής Έκθεση Prowein επέστρεψε 
δυναµικά στη µετα-πανδηµική εποχή 
µε επισκέπτες πάνω από 38.000 από 
145 χώρες και 5.700 εκθέτες από 
62 χώρες, σε 13 διακριτές αίθουσες. 
Υπενθυµίζεται πως για τους Έλληνες 
οινοποιούς, η ∆ιεθνής Έκθεση 
Prowein έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
δεδοµένου ότι η Γερµανία 
απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, 
από το 39 έως και 50% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών οίνων. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.prowein.com.

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
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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. Τηλ6973/673305

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 γαλακτοπα-
ραγωγής ράτσας Χολσταιν Γερµανίας έγκυες 
στη 2η γέννα, σε πολύ καλή κατάσταση. ∆υνα-
τότητα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απο-
γαλακτισµένα. Τηλ. 6947/728582. 

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή 
Γιαννιτσών. 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 λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία, καθετοποίηση ,αγροτουρισµό, 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos. gr 

Πωλούνται 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 βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 
32 λεπτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυ-
ρα, περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6944/272804. 

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός 
αναδασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλ-
λα 15 στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το 
στρέµµα. Περιοχή: Λαµία Τηλ: 6974426911

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 βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ. 6946/306101. 

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος 
ποικιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, περι-
οχή 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 Ολύ-
µπου. 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 κα-
τσίκια. Τηλ. 6985699540. 

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια 
ποικιλίας 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 ,ποικιλί-
ας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 
6946/395102. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440. 

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

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
ΣΙΜΕΤΟ. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλoύνται άχυρα, σιταριές,κριθαριές και βί-
κος µε καρπό. Τηλ 6947/457656. 

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες από το χωράφι. Τηλ.  6947/509187. 

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171. 

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

Πωλoύνται δικαιώµατα 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 παραγω-
γό καθαρισµένος και απολυµασµένος. Τηλ. 
6948/423151. 

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

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

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

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

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

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας, 
σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαραγω-
γή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή 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 
Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σπορο-
παραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρί-
ζει, δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο πα-
ραγωγό. 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 προϊ-
όντων από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξενο-
δοχεία 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 2 στρέµµατα άρτια και οικοδοµήσι-
µα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φά-
ρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζα-
κύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύν-
θου. Τηλ. 6937/314086. 

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39. 707184, 
22. 485685), 19. 000 τ. µ. , 300 µέτρα φά-
τσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον 
κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. 
Ηλεκτροδοτηµένο. 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. 

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 ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο. Τηλ. 
6983/717473. 

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη πε-
ριοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από 
γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών 
και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3. 500 ευρώ το 
στρέµµα. Τηλ. 6974/426911

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη πε-
ριοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535. 

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

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης, 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 φωτοβολ-
ταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή αναλό-
γως 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 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ. 6942/228503. 

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 τµ, 
στο 21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός σχεδί-
ου, 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 
ενοικίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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. 

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 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. 

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16 
δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία αντλία νερό κε-
ντρόφυγκα CAPRARI και 20 µπέκ µε ακροφύ-
σια 10αρια. Πληροφορίες. Τηλ. 6949/093007. 

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ. 6942/228503. 

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών 
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. 

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής 2. 80. Περιοχή Γιαννιτσών.  Τηλ.  
6982/551234. 

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

Την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών 
για την αναβίωση τοµέων της αγρο-
κτηνοτροφικής παραγωγής εντός του 
πρώην βασιλικού κτήµατος του Τατο-
ΐου θα επιδιώξει µέσω της προγραµ-
µατικής σύµβασης που συνυπέγρα-
ψαν το υπουργείο Πολιτισµού µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Σύµφωνα µε την πολιτική του υ-
πουργείου Πολιτισµού για την ανά-
πτυξη του κτήµατος, ο τοµέας της Α-
γροτικής Οικονοµίας αποτελεί µία α-
πό τις πέντε θεµατικές κατευθύνσεις 
της µελέτης βιωσιµότητας, µε τη συ-
γκεκριµένη  να προσβλέπει στην ου-
σιαστική αναβίωση του αγροτικού χα-
ρακτήρα που είχε στο παρελθόν, να 
αξιοποιήσει το brand name του κτή-
µατος για τα προϊόντα, και να αποτε-
λέσει πρόσθετο πόλο έλξης, διευρύ-
νοντας την περίοδο και τον χρόνο πα-
ρουσίας των επισκεπτών.

Οι αγροκτηνοτροφικές δραστηρι-
ότητες ήταν βασικό στοιχείο της λει-
τουργίας του κτήµατος από την επο-
χή του Γεωργίου Α’. Τα πρώτα κτήρια 
βοηθητικής και αγροτικής χρήσης εµ-
φανίζονται στην περιοχή γύρω από 
το Ανάκτορο στο τοπογραφικό σχέδιο 
του Kaupert (1875), ενώ η αγροκτηνο-
τροφική παραγωγή συνεχίστηκε ως 

τα µέσα του 20ού αιώνα µε προϊόντα 
µε την ετικέτα του κτήµατος.

Μέσω της προγραµµατικής σύµβα-
σης, το ΓΠΑ αναλαµβάνει να συντά-
ξει τις κατευθυντήριες οδηγίες και να 
αναδείξει τις καλές πρακτικές σε επί-
πεδο υποδοµών και δράσεων για τον 
αγροκτηνοτροφικό τοµέα. Μέσω των 
τµηµάτων Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής του Ανθρώπου και Επιστή-
µης Φυτικής Παραγωγής θα τεκµηρι-
ώσει επιστηµονικά αντικείµενα αγρο-
κτηνοτροφικής χρήσης που βρέθη-

καν στους χώρους του κτήµατος, ώ-
στε να συντηρηθούν και να αναδει-
χθούν ως µουσειακά τεκµήρια. Στις 
δράσεις του ερευνητικού έργου είναι:

 Η συγκέντρωση και καταγραφή 
στοιχείων και πληροφοριών, µε στό-
χο την τεκµηρίωση και ανάδειξη της 
αγροκτηνοτροφικής παραγωγής.

 Η ιστορική έρευνα για την αγρο-
κτηνοτροφική παραγωγή στο πρώην 
βασιλικό Κτήµα Τατοΐου και επιλογή 
προϊόντων προς πώληση ή και χρήση 
στα µενού των χώρων φιλοξενίας του. 

Ετικέτα 
Η αγροκτηνοτροφική 

παραγωγή συνεχίστηκε 
έως τα µέσα του 20ού αιώνα 
µε προϊόντα τα οποία έφεραν 

την ετικέτα του κτήµατος

Με αιτήµατα στήριξης
η εντατική πτηνοτροφία
Με δέσµη αιτηµάτων προς επίλυση 
η συνάντηση εκπροσώπων του 
πτηνοτροφικού κλάδου µε τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σίµο Κεδίκογλου. Καίρια ζητήµατα 
που τέθηκαν: Το πρόγραµµα net 
metering, η αδειοδότηση νέων 
και υφιστάµενων πτηνοτροφείων, 
η διαφορά συντελεστή πώλησης 
ζώντων πουλερικών 13% έναντι 
αγοράς των ζωοτροφών µε 6%. 
Επί τάπητος η έλλειψη εργατικού 
δυναµικού και οι χρεώσεις τελών.

Oδηγίες για αγορά
κρέατος τις γιορτές
Από τη ∆ΑΟΚ ∆υτικής Ελλάδας 
εκδόθηκε σύντοµος οδηγός, 
εν όψει των Χριστουγέννων, ώστε 
οι καταναλωτές να προστατευθούν 
από προσπάθειες παραπλάνησης. 
Επισηµαίνεται ότι όλα τα σφάγια 
των ζώων πρέπει να φέρουν 
σφραγίδες που υποδηλώνουν 
τη σφαγή σε σφαγείο (χρώµα 
«λαµπρό κυανό» τυρκουάζ για 
τα κρέατα ελληνικής σφαγής). 
Οι γαλοπούλες πρέπει να είναι 
αποπτιλωµένες, απεντερωµένες.

Ραντεβού αγροτών 
8 Γενάρη στη Λάρισα
Το µέτωπο των κινητοποιήσεων 
για τους αγρότες της Καρδίτσας 
θα αποφασιστεί στις 8 του Γενάρη 
όταν και θα πραγµατοποιηθεί 
η σύσκεψη της Πανελλαδικής 
Επιτροπής Μπλόκων, στη Νίκαια. 
Το υψηλό κόστος παραγωγής, οι 
χαµηλές τιµές βάµβακος και η νέα 
ΚΑΠ, µε την οποία υπολογίζεται ότι 
θα χαθούν από το νοµό Καρδίτσας 
14 εκατ. ευρώ ετησίως, είναι τα 
βασικά προβλήµατα που οδηγούν 
τους αγρότες σε κινητοποιήσεις.

Μικροί και µεγάλοι σεφ
µαγειρεύουν σαµιώτικα 
Περισσότερα από 150 παιδιά όλων 
των ηλικιών υπό τις οδηγίες των 
Σαµιωτών Chef Ανδρέα Λαγού, 
Βασίλη Σκουρφούντα και Βαγγέλη 
Μπιλιµπά και έφτιαξαν τυροπιτάκια, 
µελοµακάρονα και τρουφάκια 
σοκολάτας, που έγιναν ανάρπαστα! 
Όλα αυτά στο Μουσείο Οίνου κατά 
τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του συνεταιρισµού της Σάµου, που 
ήταν αφιερωµένη στο Πανσαµιακό 
Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρία 
«Νίκος Μένεγας- Ο ΙΚΑΡΟΣ». 

Προγραµµατική σύµβαση για την ανάδειξη του αγροκτηνοτροφικού αποθέµατος του πρώην βασιλικού κτήµατος 
του Τατοΐου συνυπέγραψαν η υπουργός Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη και ο πρύτανης του ΓΠΑ Σπυρ. Κίντζιος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Με αγροτικό brand 
το Κτήμα Τατοΐου 
Έργο ανάδειξης του αγροκτηνοτροφικού αποθέματος του Κτήματος 
μετά τη σύμβαση του υπουργείου Πολιτισμού με το Γεωπονικό 

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επι-
σκευασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών.  Τηλ.  
6982/551234. 

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

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλήνες 
3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck 
γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή 
∆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, αλέτρι 
τετράυνο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα του Ζορ-
µπά,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. Τηλ. 2310/715037. 

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

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. 

Πωλείται σύγχρονο αρµεκτήριο ψαροκόκαλο 
αυτόµατης διαφυγής 20 θέσεων σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση περιοχή νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6947/728582. 

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως. Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αι-
τωλοακαρνανίας. 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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Μουντιάλ ήταν
και πέρασε...
Επιστροφή στη δράση για ευρωπαϊκά clubs

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επιστροφή στη... ρουτίνα των ευ-
ρωπαϊκών πρωταθληµάτων, µετά 
από το Μουντιάλ που έγραψαν ι-
στορία ο Λιονέλ Μέσι και η πα-
ρέα του. Τη ∆ευτέρα 26 ∆εκεµ-
βρίου πρώτες στο χορό µπαίνουν 
οι οµάδες της Πρέµιερ Λιγκ, µε 
την Άρσεναλ να βρίσκεται πρώ-
τη στη βαθµολογία και να υπο-
δέχεται την Γουέστ Χαµ. Η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ χωρίς τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος εί-
ναι πλέον free agent, θα αντιµε-
τωπίσει τη Νότιγχαµ Φόρεστ την 
ερχόµενη Τρίτη. Την ερχόµενη 
βδοµάδα και συγκεκριµένα την 

Tετάρτη 28 ∆εκεµβρίου, ο Μέ-
σι επιστρέφει στις υποχρεώσεις 
του στη Γαλλία που τόσο πίκρα-
νε στον τελικό του Κατάρ. Η Παρί 
Σεν Ζερµέν υποδέχεται το Στρα-
σβούργο για να «ζεσταθεί» πριν 
αλλάξει ο χρόνος. Την επόµενη 
ηµέρα και συγκεκριµένα, στις 29 
∆εκεµβρίου, είναι η σειρά του ι-
σπανικού πρωταθλήµατος να µπει 
στο χορό, εκεί όπου Ρεάλ Μαδρί-
της και Μπαρτσελόνα έχουν µεί-
νει µόνες να κυνηγάνε τον τίτλο. 

Από την άλλη στη Γερµανία 
και την Ιταλία οι παίχτες βρίσκο-
νται ακόµη σε διακοπές µετά τις 
υποχρεώσεις του Μουντιάλ, κα-
θώς Μπουντεσλίγκα και Σέριε Α 
ξεκινάνε ξανά από το νέο έτος.

Η FIA µε επίσηµο κανονισµό απαγορεύει πλέον στους 
οδηγούς της Formula 1 να κάνουν οποιαδήποτε «πολιτική, 
θρησκευτική ή προσωπική δήλωση» χωρίς να έχουν 
προηγουµένως γραπτή έγκριση από την οµοσπονδία. 
Ο νέος κανονισµός του 2023 στοχεύει να απαγορεύσει, 
µέσω επιβολής ποινών, στους οδηγούς να φέρουν 
γραπτά µηνύµατα στα κράνη ή στα µπλουζάκια τους.

Τέλος στην πολιτική 
μηνυμάτων σε κράνη

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Χριστούγεννα
στα ATM 
και Πρωτοχρονιά  
στα ΚΥΔ   

Αγωνία      
για την εξισωτική  
καημός για  
τα προγράμματα

Για πληρωµές  
σε δόσεις 
υπάρχει και
ο... Θοδόσης

Εορταστικό καλάθι
Για ψώνια δίχως να ξοδέψει πολλά 
ετοιµάζεται να βγει η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ µετά και το τέλος 
του Μουντιάλ, µε τους κόκκινους 
διαβόλους να ενδιαφέρονται για την 
ουσιαστική ενδυνάµωση του ρόστερ. 
Στο στόχαστρο της αγγλικής οµάδας 
φαίνεται πως έχουν µπει ονόµατα 
όπως ο διακαής πόθος του Έρικ 
Τεν Χαγκ, Φρένκι ντε Γιονγκ, 
ο Χάκπο και ο πορτογάλος Γκονσάλο 
Ράµος. Το τελευταίο όνοµα που 
προστέθηκε στη λίστα αγορών 
είναι αυτό του Τζουντ Μπέλιγχαµ.

Γιορτές µε µπάσκετ
Στις 26 και 27 ∆εκεµβρίου 
έχει δράση στα ελληνικά παρκέ. 
Τη δεύτερη ηµέρα των 
Χριστουγέννων (26 του µήνα) θα 
διεξαχθεί η πρώτη δόση της 10ης 
αγωνιστικής της Basket League, 
προτού ολοκληρωθεί µε άλλα τρία 
παιχνίδια την επόµενη (27/12), 
όπως ανακοινώθηκε τη ∆ευτέρα 
από τον ΕΣΑΚΕ. Στους αγώνες 
ξεχωρίζει το ντέρµπι δικεφάλων 
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (27/12, 19:15).

Ψάχνεται ο Ολυµπιακός
Ενεργός στο µεταγραφικό παζάρι 
ο Ολυµπιακός, που ψάχνεται να 
πάρει δανεικό τον 23χρονο επιθετικό 
Άλεξ Κογιάδο από τη Μπαρτσελόνα, 
ενώ είχε ήδη βολιδοσκοπήσει και τις 
προθέσεις της Μπαρτσελόνα. 
Ο Ισπανός εξτρέµ των Ακαδηµιών 
της Μπάρτσα, µε την οποία έχει 
δύο συµµετοχές στην πρώτη οµάδα, 
ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός 
σε Γρανάδα και Έλτσε.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (EuroLeague)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός  19:30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Liga Portugal Bwin)

Ρίο Άβε – Μαρίτιµο  22:15 COSMOTE SPORT 8 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς  02:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Λος Άντζελες Λέικερς – Σάρλοτ Χόρνετς     05:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς            19:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς    21:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Championship Αγγλίας)

Σάντερλαντ – Μπλάκµπερν Ρόβερς  14:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Championship Αγγλίας)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Κόβεντρι   17:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Championship Αγγλίας)

Κάρντιφ Σίτι - ΚΠΡ   19.15  COSMOTE SPORT 3 HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 25 ∆εκεµβρίου

∆ευτέρα 26 ∆εκεµβρίου

Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου
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Κίνητρα για να μισθωθούν    
ακαλλιέργητα αγροτεμάχια 
Σύστημα που θα φέρνει στα χέρια αγροτών σχολάζουσα παραγωγική γη σελ. 16-17

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Βαθαίνουν
οι απώλειες 
των μεγάλων
Η διαφορά χιλιάδων 
ευρώ επιδοτήσεων ανά 
εκμετάλλευση μεταξύ 
2022 και 2023 μέσα 
από δέκα παραδείγματα.    

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

Τελευταία  
ευκαιρία  
για την τιμή  
στο βαμβάκι 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 36 

Τα νέα δώρα 
της εφορίας   
για τους αγρότες 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 8-9

Έχει ακόμα    
δρόμο ανόδου 
το ελληνικό 
ελαιόλαδο

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 22

Κατ’ εξαίρεση 
επιλαχόντες 
υποψήφιοι 
στο καθεστώς  
Νέων 2023  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 9, 17

Έδειξαν Χριστούγεννα οι πληρωμές αγροτών

Ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες πληρωμές εκκαθάρισης 
για τσεκ, πρασίνισμα, νεαρούς αγρότες, όπως και  
η πίστωση της ενίσχυσης για λιπάσματα. Σειρά έχει,  
23 Δεκεμβρίου, η εξισωτική αποζημίωση. σελ. 6, 46



Έλκη λαιμού 
σε εσπεριδοειδή
Επάλειψη με βορδιγάλειο πάστα 
πάνω σε κάθε πληγή στα δέντρα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι µύκητες του γένους Phytophthora 
µεταδίδονται µέσω του εδά-
φους και προκαλούν προβλή-
µατα στα δέντρα των εσπεριδο-
ειδών. Συνήθως οι προσβολές 
εντοπίζονται στο λαιµό, τις ρί-
ζες, τον κορµό ή τους πλησί-
ον κλάδους, συχνά όµως και 
στους καρπούς, οπότε και πα-
ρουσιάζονται σήψεις πάνω 
στο δέντρο. 

Tα συνηθέστερα είδη που 
προσβάλλουν γενικώς τα εσπε-
ριδοειδή είναι τα Phytophtora. 
nicotianae var. parasitica και 
P.citrophora, ενώ προσβολές 
στους καρπούς εσπεριδοειδών 
µπορούν να προκαλέσουν και 
τα P. hibernalis και P. syringae.

Οι συγκεκριµένοι µύκητες εί-
ναι παθογόνα εδάφους που ε-
πιβιώνουν στο έδαφος για πολ-

λά χρόνια ακόµη και όταν επι-
κρατούν δυσµενείς περιβαλλο-
ντικές συνθήκες (π.χ. παρατε-
ταµένη ξηρασία). 

Οι προσβολές είναι γνωστές 
και ως «έλκη ή σήψεις του λαι-
µού» και εµφανίζονται τόσο 
σε πυρηνόκαρπα και εσπερι-
δοειδή, όσο και σε ποώδη φυ-
τά, φιστικιές και αµπέλια. Χα-
ρακτηριστικό σύµπτωµα προ-
σβολής αποτελεί το σκίσιµο 
στο φλοιό και η επακόλουθη 
έκκριση κολλώδους κόµµι, ε-
νώ εσωτερικά παρατηρείται κα-

στανός µεταχρωµατισµός του 
φλοιού και του καµβίου που 
φτάνει µέχρι το ξύλο. Στα ασθε-
νή δέντρα, αναλόγως της φά-
σης και έκτασης της προσβο-
λής αλλά και των περιβαλλο-
ντικών συνθηκών, παρουσι-
άζεται µία µερική ή καθολική 
χλώρωση των φύλλων σε συν-
δυασµό µε καχεκτική βλάστη-
ση και φαινόµενα φυλλόπτω-
σης, ενώ εντός 1 έως 3 καλλι-
εργητικές περιόδους επέρχεται 
ξήρανση του δέντρου. 

Επάλειψη 
µε βορδιγάλειο πάστα

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα 
γεωπόνων, η επάλειψη του 
κορµού των δέντρων µέχρι 1 
µέτρο από το έδαφος και λίγο 
κάτω από την επιφάνεια του ε-
δάφους µε βορδιγάλειο πάστα 
(πριν την άνοιξη) προστατεύει 
από την εµφάνιση της ασθένει-

ας, όπως επίσης και η ύπαρξη 
κατάλληλου συστήµατος απο-
στράγγισης, καθώς ένα ιδιαίτε-
ρα υγρασιασµένο και µη απο-
στραγγισµένο έδαφος αποτελεί 
παράδεισο για την ανάπτυξη 
παθογόνων µυκήτων. Θετικά 
επιδράει και η χρησιµοποίηση 
υγιών δενδρυλλίων από δεν-
δροκοµία µε παράλληλη φύ-
τευσή τους στο ίδιο βάθος που 
ήταν και στο φυτώριο. 

Ειδική µνεία γίνεται στην α-
νάγκη αποφυγής δηµιουργίας 
πληγών στις ρίζες και το λαι-
µό των δέντρων κατά την διε-
νέργεια καλλιεργητικών ερ-
γασιών. Σε περίπτωση έντο-
νης προσβολής συνίσταται η 
εκρίζωση των ξηρών ή έντονα 
προσβεβληµένων δέντρων µα-
ζί µε τις ρίζες και αποµάκρυν-
σή τους από το δενδροκοµείο 
και η απολύµανση του αρδευ-
τικού νερού µε θειϊκό χαλκό.

Έλεγχοι στα πρέµνα για πιθανά σηµάδια βοθρίωσης
Η βοθρίωση του κορµού της αµπέλου αποτελεί ουσιαστικά ένα σύµπλοκο 
ασθενειών που περιλαµβάνει τέσσερις σοβαρές ασθένειες: την αυλάκωση του 
κορµού του Kober, τον φελλώδη φλοιό, την αυλάκωση του κορµού του LN33 
και την βοθρίωση του κορµού του Rupestris. Κάθε µία από τις ασθένειες 
προσβάλλει συγκεκριµένες ευαίσθητες ποικιλίες αµπέλου και εκφράζεται 
εποµένως διαφορετικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα προσβεβληµένα 

πρέµνα παρουσιάζουν µειωµένη ανάπτυξη, καθυστερηµένη ή καθόλου βλάστηση, νανισµό 
και δεν παράγουν πρακτικά σταφύλια. Τα παθογόνα µεταδίδονται µε το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και τον εµβολιασµό, ενώ δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφορές για µετάδοσή τους 
µε τα καλλιεργητικά εργαλεία. Τα έντοµα-φορεί µεταδίδουν τους ιούς εντός λίγων ωρών, 
ενώ η µολυσµατικότητά τους δε διατηρείται µετά την έκδυση. Η διάγνωση των ιών γίνεται 
µε εµβολιασµό και µε ορολογικές και µοριακές µεθόδους. Ευαίσθητες ποικιλίες είναι οι 
Ραζακί, Σουλτανίνα, Σαββατιανό και Κορινθιακή, ενώ οι Ροδίτης και Μοσχάτο θεωρούνται 
ανεκτικές ποικιλίες. Συνιστάται ο εντοπισµός, η αποµάκρυνση και η καταστροφή των 
προσβεβληµένων πρέµνων για να σταµατήσει η µετάδοση της ασθένειας στον αµπελώνα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πληγές
Ακάλυπτες πληγές στον 
οπωρώνα η συνηθέστερη 

πύλη εισόδου των 
µυκήτων στα δέντρα

Βακτηρίωση στις καρυδιές
Η ασθένεια προκαλείται από τον 
µύκητα Xanthomonas campestris
και επιφέρει σηµαντικές ζηµιές 
στα άνθη της καρυδιάς, όπου 
επέρχεται και πτώση των θηλυκών, 
ενώ προσβάλλει και τους καρπούς 
όπου και προκαλεί πτώση των µικρών 
καρπών και µαύρισµα της ψίχας. 
Οι προσβεβληµένοι ιστοί παίρνουν 
ένα χρώµα βαθύ πράσινο ελαιώδες 
και αργότερα γίνονται καστανοί µέχρι 
καστανόµαυροι µε τελικό αποτέλεσµα 
να ξεραίνονται. Στους νεαρούς 
καρπούς οι προσβολές συνήθως 
ξεκινούν από την άκρη, στην περιοχή 
του αποξηραµένου στίγµατος. Οι µικροί 
καρποί πέφτουν, ενώ αν η µόλυνση 
γίνει αργότερα έχουµε µαύρισµα της 
ψίχας και πρώιµη πτώση του καρυδιού.
Οι ευνοϊκότερες θερµοκρασίες για τις 
µολύνσεις είναι µεταξύ 12 - 200C. Έχει 
διαπιστωθεί πως η συνεχής διαβροχή 
µε νερό των φύλλων συντελεί κατ’ 
εξοχήν στην εκδήλωση επιδηµιών. 
Σε περίπτωση προσβολής οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους καλλιεργητές 
κλάδεµα και καταστροφή µε φωτιά 
των έντονα προσβεβληµένων βλαστών 
όπως και ψεκασµό µε εγκεκριµένο 
για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο.

Αφίδες στην πατάτα
Ιδιαίτερη προτίµηση στις καλλιέργειες 
πατάτας δείχνουν διαφορά είδη 
αφίδων, µε τη συχνότητα και 
τη σοβαρότητα των προσβολών να 
διαφοροποιούνται σηµαντικά σε ετήσια 
βάση και ανά περιοχή. Σηµαντικές 
ζηµιές στην παραγωγή προκαλούν όταν 
συγκεντρωθούν υψηλοί πληθυσµοί 
που αποµυζούν και εξασθενούν 
τους φυτικούς οργανισµούς, όµως 
καλό είναι ο καλλιεργητής να γνωρίζει 
πως οι αφίδες αποτελούν εξαιρετικούς 
φορείς ιώσεων, οπότε ακόµη και µικροί 
πληθυσµοί τους µπορούν να καταστούν 
καταστροφικοί. Οι αφίδες βρίσκονται 
συνήθως στην κάτω επιφάνεια του 
φύλλου πατάτας, όπου σχηµατίζουν 
αποικίες, µε χαρακτηριστική την 
παραγωγή µελιττώµατος. Σε σοβαρές 
προσβολές τα φύλλα καρουλιάζουν 
και µεταχρωµατίζονται. Σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαϊας, 
η καταπολέµηση των αφίδων µπορεί 
να συνδυαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους µε την καταπολέµηση 
της Φθοριµαίας και του ∆ορυφόρου της 
πατάτας, κάνοντας χρήση κατάλληλων 
και εγκεκριµένων εντοµοκτόνων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Gazelle 20 SP, Mavrik 
Aquaflow 24 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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τα άρθρα για τα δύο Ταµεία. Ήταν κα-
θαρή παραπλάνηση αυτό που έγινε», α-
ναφέρει ο πρόεδρος του Τµήµατος Γε-
ωπονικής του ΑΠΘ, καθηγητής Στέφα-
νος Κουνδουράς, ενώ για «κεραυνό εν 
αιθρία» κάνει λόγο ο Αλέξανδρος ∆η-
µητρακόπουλος, ο οµόλογός του καθη-
γητής στο Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου.

Όπως εξήγησαν στην Agrenda οι δύο 
πανεπιστηµιακοί καθηγητές, το πρόβλη-
µα που γεννάται µε την «άδικη, άστοχη 
και απαξιωτική» για τα δύο Τµήµατα α-
πόφαση είναι και λειτουργικό, καθώς 
βάζει σε κίνδυνο το πρόγραµµα σπου-
δών τους, αλλά και ηθικό. 

«Η εκπαίδευση και η έρευνά µας, εξαρ-
τάται από το πόσο καλά θα γίνει η προε-
τοιµασία του χωραφιού για να µπουν µετά 
οι φοιτητές. Πρέπει κάποιος να το φρεζά-
ρει, να το ετοιµάσει, να φροντίσει τα ζώα, 
γιατί αν πάθουν κάτι δεν θα υπάρχει ζωι-
κό κεφάλαιο. Ποιος θα τα κάνει αυτά; Και 
το ίδιο ισχύει και για τη δασολογία», ανέ-
φεραν για το λειτουργικό κοµµάτι των δυ-
σχερειών που προκύπτουν, ενώ για το η-
θικό είπαν πως «αυτό µας βαραίνει λίγο 
παραπάνω. Γιατί είναι σαν το πανεπιστή-
µιο να έχει 41 παιδιά, εκ των οποίων δύο 
είναι αποπαίδια. Έτσι αισθανόµαστε. Μας 
πονά αυτό, διότι είµαστε από τα καλύτε-
ρα τµήµατα που δεν έχουν δηµιουργήσει 
ποτέ κανένα πρόβληµα και θέλουµε κά-
ποια στιγµή τόσο το Υπουργείο όσο και η 
Πρυτανεία να πει κάτι και για εµάς κι αυ-
τό που συµβαίνει µε τα δύο ταµεία. Γιατί 
το να µην λες τίποτε, δεν είναι άποψη».

Χωρίς καµία προετοιµασία
Προβλήµατα, όµως, δηµιουργούνται 

και από το ό,τι το επίµαχο ΦΕΚ µε τις ρυθ-
µιστικές οδηγίες, βγήκε τελευταία στιγ-
µή και δεν επιτρέπει και την οµαλή µε-
τάβαση στην επόµενη µέρα. «Καταρχάς 
15 ηµέρες πριν τη µετάβαση στο νέο κα-
θεστώς, να προλάβουµε να κάνουµε τί; 
Αυτό θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και 
µήνες για να προετοιµαστούµε. Πλέον ο 
χρόνος εξαντλείται και οδεύουµε προς 
το σηµείο µηδέν, το τέλος εποχής, χω-
ρίς κανείς να γνωρίζει τί θα ισχύσει από 
την 1η Ιανουαρίου του 2023», µας λένε 
οι συνοµιλητές µας και σηµειώνουν µε 
πικρία ότι «ενώ στο άρθρο 296, ενώ δεν 
υπήρχε τίποτε πριν, παρά µόνο οι φοι-
τητικές λέσχες, ξαφνικά κάτι που το φο-
βόµασταν, λέγαµε να µη γίνει, εµφανί-
ζεται ο νόµος που πάει για ψήφιση στη 
Βουλή και έχουν βάλει τα δύο Ταµεία».

Το οξύµωρο στην ιστορία, όπως σηµει-
ώνουν αµφότεροι µε εµφανή την απογο-
ήτευση, είναι ότι τόσο το Αγρόκτηµα όσο 
και τα δάση, δόθηκαν από το υπουργείο 
Γεωργίας, ως µη όφειλε, στο ΑΠΘ για χρή-
ση από τα τµήµατα Γεωπονίας και ∆ασο-
λογίας, για να βοηθήσει τη γεωπονική και 
δασολογική επιστήµη και έρχεται σήµερα 
το υπουργείο Παιδείας, µετά από 85 χρό-
νια να «τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια» 
των δύο σχολών, αντί να επικροτεί και να 
στηρίζει την πρωτοβουλία εκείνη.

«Τί κάνει ουσιαστικά µε αυτή την κίνη-
ση; Μειώνει δύο επιστήµες, δύο κλάδους, 
δύο ιστορικά τµήµατα. Μας υποβιβάζει. 
Στην ουσία καταργεί δύο απόλυτα επιτυ-
χηµένα και λειτουργικά ταµεία και µας α-
παξιώνει µε το να µην µας συµπεριλαµβά-
νει σε καµία συζήτηση, καµία διαδικασία 
διαλόγου. Αποφασίζουν για εµάς, χωρίς 
εµάς. Αυτό που ψέλλισαν στο ανεπίσηµο 
κάποια στιγµή ότι γίνεται για οικονοµίες 
κλίµακας, θα γίνει το αντίθετο στο τέλος, 
διότι θα χαθούν και κάποια έσοδα που έ-
χουν τα δύο ταµεία αυτή τη στιγµή από ε-
πιδοτήσεις. Εξάλλου, πρόκειται για αυτάρ-
κη νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν µε 
πρότυπη διαχείριση και δεν παίρνουν ού-
τε ευρώ από το δηµόσιο», υπογραµµίζουν 
και κάνουν έκκληση «ακόµη και την τε-
λευταία στιγµή, τώρα, παρά τις διαφωνίες 
µας, θα µπορούσε να έρθει και να µας πει, 
σε εµάς που έχουµε τη γνώση των δύο αυ-
τών Ταµείων και του σκοπού τους, να βο-
ηθήσουµε να γίνει µια οµαλή µετάβαση. 
Ούτε και τώρα όµως βρίσκουν ευήκοα ώ-
τα οι εκκλήσεις µας».

Χάνεται η ευελιξία
Οι αντιδράσεις των δύο τµηµάτων σχε-

τίζονται µε την ανησυχία ότι µε τη µετά-
βαση στο νέο καθεστώς, από ευέλικτες 
δοµές, θα περάσουν κάτω από ένα δύ-
σκαµπτο και βραδυκίνητο, λόγω µεγέ-
θους, οργανισµό, όπως χαρακτηρίζουν 
το ΑΠΘ, που παρά τις καλές προθέσεις, 
δεν θα µπορεί να παρεµβαίνει µε την ί-
δια ταχύτητα στη διαχείριση του Αγροκτή-
µατος και των ∆ασών, όπως γίνεται σή-
µερα, επηρεάζοντας τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, σηµειώνουν πως αν δεν αλ-
λάζει τίποτε στη λειτουργία των δύο «οντο-
τήτων», τότε γιατί το κάνουν; «Αυτονόητα 
πάει το µυαλό, χωρίς να µπορεί να το πει 
κανείς σίγουρα, ότι το κάνουν ίσως διό-
τι ο τελικός σκοπός που έχουν στο µυαλό 
τους, είναι τελείως διαφορετικός από το 
σκοπό τον οποίο είµαστε εµείς ενταγµέ-
νοι τώρα», αναφέρουν οι δύο καθηγητές.

Εκτός από το να έχουν «ξεσηκώσει τον 
κόσµο» µε τις ενστάσεις τους τα δύο τµή-
µατα, κάνουν κι ό,τι περνά από το χέρι 
τους, για να αποτρέψουν την εφαρµογή 

του νόµου, µέσω της ∆ικαιοσύνης. Στο 
πλαίσιο αυτό ήδη έχουν προσφύγει αρ-
χικά κατά του νόµου και προσανατολί-
ζονται τώρα που βγήκε το ΦΕΚ, να προ-
σβάλλουν και το περιεχόµενό του -αν 
και δεν βοηθά το ό,τι έρχονται οι γιορ-
τές- και παράλληλα έχουν καταθέσει και 
ασφαλιστικά µέτρα προς το ΑΠΘ, µε το 
σκεπτικό να του δώσουν τη δυνατότητα, 
εάν πραγµατικά επιθυµεί να στηρίξει τις 
Σχολές να κάνει χρήση των ασφαλιστι-
κών µέτρων και να µην εφαρµόσει, του-
λάχιστον για ένα διάστηµα τον νόµο. 

«Μπορεί να το κάνει. Τους δώσαµε αυ-
τή τη δυνατότητα για να µας δείξουν και 
πόσο θέλουν να µας στηρίξουν. Θέλου-
µε να βγουν και να µιλήσουν ανοικτά ό-
λοι. ∆εν υπάρχει πλέον καιρός. Σε λίγες 
ηµέρες θα φτάσουµε στο σηµείο µηδέν. 
Τουλάχιστον να µιλήσουν ανοικτά και να 
µας πουν ποια είναι η θέση τους», επιση-
µαίνουν χαρακτηριστικά και συµπληρώ-
νουν πως «δεν θέλουµε να µας δώσουν 
λεφτά. Ποτέ δεν το ζητήσαµε. Να µας α-
φήσουν όπως είµαστε θέλουµε. Να µην ε-
φαρµοστεί ο νόµος, να µην καταργηθούν 
τα δύο ΝΠ∆∆. Από την άλλη, αν αυτό δεν 
µπορεί να γίνει δυνατό, τουλάχιστον να 
έχουµε µια συζήτηση για το πώς θα γίνει 
αυτή η µετάβαση µε το λιγότερο δυνατό 
πλήγµα. Το οποίο δεν φαίνεται προς το 
παρόν από πουθενά ότι µπορεί να γίνει».

Το περιεχόµενο του ΦΕΚ
Το επίµαχο ΦΕΚ 6357 της 15ης ∆εκεµ-

βρίου 2022 αναφέρει πως «τα Ταµεία ∆ι-
οίκησης και ∆ιαχείρισης Αγροκτήµατος 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ιδρύθη-
κε το 1936) και Πανεπιστηµιακών ∆α-
σών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(ιδρύθηκε το 1951) «καταργούνται την 
31η.12.2022 ως αυτοτελή νοµικά πρόσω-
πα και συγχωνεύονται διά απορροφήσε-
ως από το ΑΠΘ. Το ΑΠΘ υπεισέρχεται αυ-
τοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε 
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώ-
µατα και σε όλες τις υποχρεώσεις των ως 
άνω φορέων, ως οιονεί καθολικός διάδο-
χος, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους 
ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσί-
ου ή των ΟΤΑ ή άλλων νοµικών προσώ-
πων, τηρουµένων των διατυπώσεων δη-
µοσιότητας για τα ακίνητα […] τυχόν ε-
µπορικές και λοιπές συναφείς δραστηρι-
ότητες των συγχωνευόµενων φορέων µε 
την επωνυµία «Ταµείο ∆ιοίκησης και ∆ι-
αχείρισης Αγροκτήµατος Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης» και «Ταµείο ∆ιοίκησης 
και ∆ιαχείρισης Πανεπιστηµιακών ∆ασών 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», συ-
µπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής δι-
αχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και 
εξής δύνανται να ανατίθενται στην Εται-
ρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της πε-
ριουσίας του Α.Π.Θ. σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού της, 
κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου ∆ιοί-
κησης (Σ.∆.), και έως τη συγκρότησή του 
Σ.∆. µε απόφαση του Πρυτανικού Συµ-
βουλίου, εάν κρίνεται αποτελεσµατικότε-
ρη η εξυπηρέτηση της διαχείρισής τους».

Από το 1936
Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης 
του Αγροκτήματος του ΑΠΘ ιδρύ-
θηκε με αναγκαστικό νόμο το 1936, 
με αποκλειστικό σκοπό την παροχή 
της απαραίτητης υλικοτεχνικής 
υποδομής, για την εκπαιδευτική 
και ερευνητική δραστηριότητα 
της Γεωπονικής Σχολής.

Το Αγρόκτηµα είναι ο φυσικός χώρος της Γεωπονικής 
Σχολής, όπου πραγµατοποιούνται οι εργαστηριακές 
ασκήσεις των περισσότερων µαθηµάτων, όλες σχεδόν 
οι πειραµατικές εργασίες, η επιστηµονική έρευνα από 
το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και η πρακτική.

Αγρόκτημα

Το πρόβληµα που γεννάται µε την «άδικη, άστοχη 
και απαξιωτική» για τα δύο Τµήµατα απόφαση είναι 
και λειτουργικό, καθώς βάζει σε κίνδυνο το πρόγραµµα 
σπουδών τους, αλλά και ηθικό, ανέφεραν οι καθηγητές 
Αλ. ∆ηµητρακόπουλος και Στ. Κουνδουράς.

Την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ενός 
νέου κτηρίου, στο οποίο, το καλοκαίρι του 2023, θα 
µετεγκατασταθούν όλα τα τµήµατα, καθώς στόχος είναι 
να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκού επιπέδου campus.

Σε κίνδυνο

Νέα κτήρια 
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Σε φουλ ρυθμούς συγκομιδής βρίσκονται 
αυτή την περίοδο οι παραγωγοί της λίγης 
χειμερινής πατάτας σε Βοιωτία, Δυτική 
Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου, με την τι-
μή παραγωγού να τσιμπάει μερικά λεπτά 
κάθε βδομάδα. Εσχάτως η καθαρή τιμή έ-
σπασε το φράγμα των 70 λεπτών το κιλό 
στη Βοιωτία, προσεγγίζοντας τα 75 λεπτά 
και με βλέψεις για υψηλότερα. Τα αίτια πί-
σω από την άνοδο της τιμής εντοπίζονται 
στις μειωμένες αποδόσεις και την έλλειψη 
προϊόντος από τα ράφια της λιανικής, με 

τη μέση απόδοση των φυτεύσεων να υπο-
λογίζεται μόλις στους 2 με 2,5 τόνους ανά 
στρέμμα έναντι 4,5 – 5 τόνων στην ανοι-
ξιάτικη πατάτα, όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο γεωπόνος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Θήβας Στέλιος Παναγίτσας. Οι μειωμένες 
αποδόσεις και τα αυξημένα κόστη, που α-
νέρχονται περί τα 1.200 με 1.500 ευρώ α-
νά στρέμμα πλέον, δημιουργούν μία τά-
ση εγκατάλειψης της καλλιέργειας χειμε-
ρινής πατάτας, με την προσοχή πλέον να 
στρέφεται στην εαρινή σεζόν. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

Με 80 λεπτά «φεύγει» η πατάτα
 Μειωμένες αποδόσεις και έλλειψη του προϊόντος από τα ράφια της λιανικής 
 Τα αυξημένα κόστη στρέφουν τους παραγωγούς στην εαρινή καλλιέργεια
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Η 
χρονιά κλείνει με αναιμική ζήτη-
ση, καθυστερήσεις σε φορτώσεις 
παλιότερων και ακριβότερων συμ-
βολαίων και αφιξάριστα σύσπορα 

στην εγχώρια αγορά βάμβακος. Είναι μια αβέ-
βαιη χρονιά στην οποία χάθηκαν οι καλές ευ-
καιρίες, αναφέρουν οι αναλυτές. Τουρκικά κλω-
στήρια προσπαθούν να ρολάρουν τις φετινές 
αγορές τους στη νέα σοδειά, ενώ από την Αίγυ-
πτο η έλλειψη ρευστότητας σε δολάριο δημιουρ-
γεί ανυπόφορες καθυστερήσεις σε φορτώσεις.     

       Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου, κυ-
ρίως λόγω των ημερών τα πράγματα είναι υπο-
τονικά. Η αλήθεια είναι πως οι πωλητές αδυ-
νατούν για την ώρα να χωνέψουν τις πραγμα-
τικές τιμές που μπορούν να βγουν νέες πωλή-
σεις, ενώ οι αγοραστές όντας καλυμμένοι δεν 
αγχώνονται. Οι αναλυτές περιμένουν νεότερα 
με το νέο έτος. Οι τιμές στη νέα λίστα της Φότζια 
παρέμειναν σταθερές, με την πρώτη ποιότητα 
στα 495-500 ευρώ ο τόνος, ενώ στη Γαλλία ση-
μειώθηκε στα επίπεδα των 460 ευρώ ο τόνος.  

  Στα μέσα του επόμενου μήνα και με καλή 
παραγωγή και καλή ποιότητα, δεδομένου ότι 
δεν καταγράφηκαν προβλήματα από τον και-
ρό, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες κοπές 
στα μανταρίνια ποικιλίας Ορτανίκ, σε συνέχεια 
του καλού εμπορικού τέμπου και της ποικιλίας 
Nova στη Λακωνία, που έδωσε 30 με 35 λεπτά 
στον παραγωγό. Την ίδια ώρα, στην Αιτωλοα-
καρνανία, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μι-
κρή σοδειά, δεδομένου ότι στρέφονται σε άλλες, 
όψιμες ποικιλίες. Πέρυσι, αντίστοιχα, η σεζόν 
για τα Ορτανίκ ξεκίνησε στα 22-23 λεπτά, για 
να φτάσει τα επίπεδα των 30 λεπτών περίπου. 

Χωρίς πράξεις 
μικρή άνοδος  
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

17/11 24/11 01/12 12/12 21/12

462,01
463,69

458,75

451,64

459,60

Τρίμηνο 
Μέχρι και τρεις μήνες μπορεί να 
διατηρηθεί αναλλοίωτη η πατάτα 
για όσους θέλουν καλύτερη τιμή

Αχαΐα
Από τα 5.000 στρέμματα 

πέρυσι, φέτος φυτεύτηκαν 
μόλις 500-1.000 στρέμματα 
τον Αύγουστο στην Αχαΐα

50% 
Έως και 50% μειωμένες  

ήταν οι φυτεύσεις χειμερινής 
πατάτας στη Βοιωτία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

515

420

350

290

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

345

282

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

278

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

500

410

330

278

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

495

410

330

276

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

276

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 21/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

4,74

86,70 83,92 87,25 83,22 81,22

4,94

5,11 5,30 5,34

88,61

5,44

Τιμή παραγωγού
 (λεπτά το κιλό) 

Δεκέμβριος 2021 45-50

Δεκέμβριος 2022 70-75
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ανοδική χρηµατιστηριακή αντίδραση µε νωχελική ζήτηση

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
88,67

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

330

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

276

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,44

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚΙΟΥΛ

Ανακάµπτει προς τα υψηλά του µήνα 
στο χρηµατιστήριο βάµβακος της Νέας 
Υόρκης, µε τα 90 σεντς η λίµπρα να 
γίνονται ο επόµενος στόχος της αγοράς.

Αµετάβλητες οι τιµές σκληρού 
σίτου στη νέα λίστα της Φότζια, 
µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια κόπωσης.

Χωρίς µεταβολή 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.

Νέα υψηλά γράφει 
η τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία 
τις τελευταίες ηµέρες.

21
∆ΕΚ

21
ΙΟΥΛ

495

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
21

ΑΥΓ
21

ΣΕΠ
21

ΟΚΤ
21

ΝΟΕ
21

∆ΕΚ
21

ΙΟΥΛ
21

ΑΥΓ
21

ΣΕΠ
21

ΟΚΤ
21

ΝΟΕ
21

∆ΕΚ
21

ΑΥΓ
21

ΣΕΠ
21

ΟΚΤ
21

ΝΟΕ
21

∆ΕΚ
21

ΑΥΓ
21

ΣΕΠ
21

ΟΚΤ
21

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα θεµελιώδη στην αγορά ελαιολάδου 
εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια 
υψηλότερων επιπέδων τιµών, που ήδη 
σηµειώνονται στην ισπανική αγορά, η 
οποία στα µισά της περασµένης εβδο-
µάδας διαµόρφωσε νέα υψηλά µε µέ-
ση τιµή κοντά στα 5,45 ευρώ το κιλό. 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως 
τη δεδοµένη συγκυρία, η εγχώρια αγο-
ρά κινείται σε επίπεδα τιµών χαµηλό-
τερα από αυτά της Ισπανίας, µε τα ση-
µερινά υψηλά στη Λακωνία να βρίσκο-
νται στα 5,10 ευρώ το κιλό, όταν πριν 
από δύο-τρεις εβδοµάδες, πράξεις γί-
νονταν και στα 5,26 ευρώ, τιµή παρα-
γωγού. Την ίδια ώρα, στα 5,15 ευρώ 
το κιλό διαµορφώνεται η τιµή εξαγω-
γής της Τυνησίας, µε 4,80 ευρώ πω-
λούνται τα λιγοστά έξτρα παρθένα ε-
λαιόλαδα της Τουρκίας, ενώ η Πορτο-
γαλία εξάγει µε 5,40 ευρώ.

Αναφορές από τα βασικά κέντρα πα-
ραγωγής της χώρας, αποδίδουν αυ-

τήν την «κοιλιά» της αγοράς σε τακτι-
κές του εµπορίου που θέλησε να ανα-
κόψει την άνοδο. Προφανώς το περι-
ορισµένο δίκτυο και η κοντή αλυσίδα 
αξίας (χύµα) που βαραίνει το ελληνι-
κό ελαιόλαδο δεν διευκολύνουν τον 
συγχρονισµό της εγχώριας παραγω-
γής µε το ράλι που αναπτύσσεται στις 
υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης. Ωστό-
σο, ακόµα και έτσι η αποστάσεις είναι 
µεγάλες και θα επέτρεπαν υψηλότε-
ρα επίπεδα τιµών για την Ελλάδα, ό-
πως τα 5,50 ή τα 5,80 ευρώ το κιλό, έ-
στω και παραδοτέα στην Ιταλία. Σήµε-
ρα, οι πληροφορίες θέλουν τη Μεσση-
νία να παραδίδει στην Ιταλία µε 5 ευ-
ρώ το κιλό, που µεταφράζεται σε 4,80 
ευρώ τιµή παραγωγού. Την ίδια στιγ-
µή, η µέση τιµή στο Μπάρι, τον πρώτο 
σταθµό για αρκετά ελληνικά ελαιόλα-
δα που καταφθάνουν χύµα στην γει-
τονική χώρα, βρίσκεται στα 6,30 ευρώ 
το κιλό, ενώ τα ελαιόλαδα µε γεωγρα-
φική ένδειξη αγοράζονται από τις ιτα-
λικές βιοµηχανίες µε 6,40 ευρώ το κι-
λό. Τα βιολογικά ελαιόλαδα, βρίσκο-

νται ήδη στα 6,50 ευρώ το κιλό.
Σε κάθε περίπτωση, κινητικότητα 

στην εγχώρια αγορά υπάρχει. Πράξεις 
δηλαδή γίνονται, ωστόσο το ενδιαφέ-
ρον είναι περιορισµένο τόσο από πλευ-
ράς παραγωγών, όσο και του εµπορί-
ου. Με άλλα λόγια, αν κάποιος θελή-
σει σήµερα να κλείσει ποσότητες, δεν 
θα δυσκολευτεί, από την άλλη όµως, 
το εµπόριο διατηρεί µια στάση αναµο-
νής. Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της 
αγοράς, µετά το πρώτο δεκαήµερο του 
2023 αναµένονται κάποιες πρώτες εν-
δείξεις κατεύθυνσης από την εγχώρια 
αγορά, µε βασική προτεραιότητα την 
προσέγγιση των τιµών που πληρώνο-
νται οι παραγωγοί στου δύο άλλους 
µεγάλους παραγωγούς της Ευρώπης.

Το ισπανικό δίνει ανοδικό τόνο στο ελαιόλαδο
 Τιµή 5,45 ευρώ γράφει στην Ισπανία, τα θεµελιώδη αφήνουν περιθώρια και για υψηλότερα
Μέχρι το 5,10 πιέστηκε προς στιγµήν η Λακωνία, βραχυπρόθεσµα αναµένεται άνοδος στην Ελλάδα

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
της ΕΕ µε κριθάρι αναµένεται 
να υποχωρήσουν κατά 10% 
µέχρι το 2030, εξαιτίας 
του περιορισµού της ζήτησης 
για ζωοτροφές, σύµφωνα µε 
την τελευταία ετήσια έκθεση 
προοπτικών για τις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων της 
Κοµισιόν. Ως αποτέλεσµα η 
παραγωγή κριθαριού στην ΕΕ 
θα υποχωρήσει κατά 0,7%, 
σε περίπτωση που βελτιωθούν 
οι αποδόσεις, από τις χαµηλές 
πτήσεις του περασµένου 
έτους. Η µείωση των 
εκτάσεων αποδίδεται ως έναν 
βαθµό και στην αναµενόµενη 
µείωση της ζήτησης για 
ζωοτροφές, που θα φτάσει το 
6,1% έως το 2032 σύµφωνα 
µε την έκθεση της Κοµισιόν.
Ο λόγος είναι διπλός, µείωση 
ζωικού κεφαλαίου βοοειδών, 
χοίρων και αιγοπροβάτων, 
µια µετάβαση στην εκτατική 
κτηνοτροφία και στροφή προς 
τη βιολογική κτηνοτροφία. 
Μείωση ζήτησης αναµένεται 
και στις ζωοτροφές χαµηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΙΘΑΡΙ 5,5% 
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Με βοήθεια από το αδύναµο δολάριο και τη γενική 
ανοδική κίνηση των χρηµατιστηρίων, το βαµβάκι 
δοκιµάζει υψηλότερα επίπεδα. Οι τιµές Μαρτίου ‘23 
κυµαίνονται στα 88 σεντς και σύµφωνα µε αναλυτές 
βρίσκονται κοντά σε επίπεδα αντίστασης, που δύσκολα 
θα σπάσουν. Οι απαισιόδοξοι εκτιµούν γύρισµα στα 75-
77 σεντς εφόσον δεν βελτιωθεί η ζήτηση στη φυσική 
αγορά ή δεν έχουµε κάποιο σηµαντικά θετικό νέο στα 
µακροικονοµικά µεγέθη (π.χ. βελτίωση της παγκόσµιας 
οικονοµίας, αποφυγή σοβαρής ύφεσης). Οι αισιόδοξοι 
αναλυτές πιστεύουν πως το βαµβάκι θα κρατήσει 
τα 85-90 σεντς µε τη βοήθεια των κερδοσκόπων. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις έχουν φτάσει σχεδόν στο 50% 
της συνολικής παραγωγής, η οποία θα ξεπεράσει λίγο 
τους 300.000 τόνους εκκοκκισµένου. Σαν ποσοστό δεν 
είµαστε πολύ καλά µια που συνήθως στα τέλη του έτους 
οι πωλήσεις πλησιάζουν τα 2/3 της παραγωγής µας. 
Η ζήτηση φέτος δεν θυµίζει την αντίστοιχη άλλων σεζόν 
κι αυτό αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο. Οι εκκοκκιστές 
δυσκολεύονται να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά, 
αφού µεγάλο κοµµάτι του συσπόρου παραµενει ανοιχτό 
και δεν γνωρίζουν ακόµα το κόστος τους. Παράλληλα, 
αρκετές παλαιότερες πωλήσεις, σε υψηλότερες τιµές, 
καθυστερούν σηµαντικά ενώ γίνονται και ακυρώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Σε κάθε περίπτωση, κινητικότητα 
στην εγχώρια αγορά υπάρχει.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ
Αυτή η «κοιλιά» της αγοράς 

αποδίδεται σε τακτικές 

του εµπορίου που θέλησε 

να ανακόψει την άνοδο

Συνεδρίαση 20/12/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 87,84 +3,76

Μάιος ‘23 87,15 +3,19

88

87

86

85

84

83

82

81

80

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡ. 23

∆ευτέρα
19/12

Παρασκευή
16/12

Τρίτη
20/12

Τετάρτη
14/12

Τετάρτη
08/08

Πέµπτη
27/10

Πέµπτη
15/12



Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σταθερότητα στις τιµές, χαµη-
λότερη ζήτηση και µία αισθητή 
µείωση της παραγωγής χαρα-
κτηρίζουν την αγορά χοιρινού 
κρέατος στη χώρα, όπως εξηγεί 
στην Agrenda ο Γιάννης Μπού-
ρας, πρόεδρος της Οµοσπονδί-
ας Χοιροτροφικών Συλλόγων. 
Στην Ελλάδα οι τιµές βρίσκο-
νται στα 1,95 µε 2 ευρώ το κι-
λό ζωντανό βάρος, παραµένο-

ντας στα ίδια επίπεδα εδώ και 
µερικούς µήνες. Η ζήτηση α-
κολουθεί την κλασική εποχια-
κή τάση που καταγράφεται κά-
θε χρόνο, ωστόσο λόγω του γε-
νικότερου οικονοµικού κλίµα-
τος είναι σαφώς µειωµένη. Το 
µεγαλύτερο πρόβληµα για τους 
χοιροτρόφους εντοπίζεται στα 
έξοδα για ζωοτροφές, οι οποί-
ες παραµένουν ακριβές. Σύµ-

φωνα µε τον Γιάννη Μπούρα, 
εντός του 2022 έχουν κλείσει 5-
6 µεγάλες χοιροτροφικές µονά-
δες και η µείωση της παραγω-
γής χοιρινού υπολογίζεται στο 
15%. Οι χοιροτρόφοι εναποθέ-
τουν τις ελπίδες τους σε αλλα-
γή σκηνικού στις τιµές των ζω-
οτροφών από το καλοκαίρι του 
2023, όταν και η ζήτηση για χοι-
ρινό είναι υψηλότερη. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κοντά στην περιοχή των 10 ευ-
ρώ το κιλό, χωρίς όµως να την 
πατήσει βρέθηκε για ακόµα µια 
φορά η αγορά στα αµνοερίφια. 
Τις προηγούµενες ηµέρες, κα-
θώς κορυφώθηκε η ζήτηση για 
εξαγωγή από τη γειτονική Ιτα-
λία, οι τιµές για τα ντόπια κα-
τσίκια σε Καλάβρυτα και Κρή-
τη προσέγγισαν τα 9,50 ευρώ 
το κιλό, ενώ τα αρνιά σε Στερεά 
Ελλάδα και Θεσσαλία πλησία-
σαν τα 8,50 ευρώ, πριν η αγο-
ρά προσγειωθεί ξανά πέριξ των 
7,50 ευρώ το κιλό για τα αρνιά 
µόλις έκλεισαν και οι τελευταί-
ες εξαγωγικές δουλειές. Το ό-
ριο των 8,20 ευρώ το κιλό δι-
ατηρούν προς το παρόν τα κα-
τσίκια που κατευθύνονται για 
την εσωτερική αγορά. Σε γενι-
κές γραµµές, η αγορά δεν πα-
ρέκκλινε από το εύρος που εί-
χε διαµορφωθεί ήδη από το πε-
ρασµένο Πάσχα, µε τις ισορρο-
πίες να αναµένεται ότι θα δια-
τηρηθούν και τους επόµενους 
µήνες, αφού το κόστος των ζω-
οτροφών και η µείωση του ζω-
ικού κεφαλαίου τον τελευταίο 
χρόνο δεν αφήνουν περιθώρια 
αποκλιµάκωσης των τιµών. Πά-
ντως, η µέση τιµή στην Ευρω-
παϊκή Ένωση τοποθετείται από 
την Κοµισιόν, γύρω από τα 10 
ευρώ ο τόνος, µε την ελληνική 
αγορά άρα, να υπολείπεται α-
πό τις τιµές που διαµορφώνουν 
χώρες όπως η Ιρλανία και η Ι-
σπανία. Πέρα από τις εποχικές 

εξαγωγές, πάντως, υπάρχουν 
αναφορές για εισαγωγές µε-
γάλων ποσοτήτων ζωντανών 
αρνιών από τη Βουλγαρία, κά-
τι που διευκόλυνε τη συγκρά-
τηση των τιµών και τις τελευ-
ταίες ηµέρες επέτρεψε τελικά 
και την πίεση τους πίσω στα ε-
πίπεδα του Νοεµβρίου.

Ενδιαφέρον πάντως έχουν 
και οι τελευταίες εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν αναφορικά µε τις 
προοπτικές της εν λόγω αγο-
ράς, µε τους αναλυτές της DG 
AGRI να θεωρούν πως η υφι-
στάµενη ισορροπία στην αγο-

ρά θα διατηρηθεί και τα επό-
µενα έτη. Συγκεκριµένα, η τε-
λευταία ετήσια έκθεση προο-
πτικών για τα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα, αναφέρει πως χωρίς 
ανταγωνισµό αναµένεται ότι θα 
µείνει η ευρωπαϊκή παραγωγή 
πρόβειου και κατσικίσιου κρέ-
ατος, µε την ελληνική παραγω-
γή, µαζί µε αυτήν της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και 
της Ρουµανίας, να αντιπροσω-
πεύει τα 2/3 του συνόλου. Μια 
ταυτόχρονη ενίσχυση της κατα-
νάλωσης εντός ΕΕ, σε συνδυ-
ασµό µε την αυξηµένη ζήτηση 
από τρίτες χώρες, έρχεται να 
διευκολύνει την υπόθεση δι-
ατήρησης των τιµών στο πρό-
βειο και κατσικίσιο κρέας, κο-
ντά στα σηµερινά επίπεδα, ή-
τοι 10 ευρώ το κιλό σύµφωνα 
µε παλαιότερη έρευνα της Κο-
µισιόν. Η παραγωγή πρόβειου 
κρέατος ευνοείται από τη µείω-

ση της κατανάλωσης σε βόειο 
και χοιρινό κρέας, λόγω αλλα-
γής των καταναλωτικών προ-
τιµήσεων. Επίσης, αναµένεται 
να περιοριστούν σηµαντικά οι 
εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία 
και Αυστραλία, οι οποίες εστι-
άζουν στην κάλυψη της ζήτη-
σης στην Ασία, η οποία αυξά-
νει διαρκώς τις παραγγελίες 
της, µε την Κοµισιόν να εκτι-
µά πως δεν θα µπορέσουν να 
εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα τη 
ζήτηση και στην ΕΕ και εκεί. Ε-
ποµένως, λόγω εγγύτητας, οι 
παραγωγές της Νέας Ζηλανδί-
ας και της Αυστραλίας θα το-
ποθετηθούν στις ασιατικές α-
γορές. Η ευρωπαϊκή παραγω-
γή, διεκδικεί κυρίως την αγο-
ρά του Ηνωµένου Βασιλείου 
και της Μέσης Ανατολής ως ε-
ξαγωγικούς προορισµούς, αν 
και στη δεύτερη περίπτωση δεν 
αποκλείεται µια µείωση των α-
ποστολών ζώντων ζώων της τά-
ξης του 17,5% λόγω ανησυχι-
ών ευζωίας, που θα µπορούσε 
να αντικατασταθεί µε συσκευ-
ασµένο τελικό προϊόν.

Έγλειψε και το δεκάρικο το κατσικάκι 
Με 8,5 ευρώ τα χριστουγεννιάτικα αρνιά
Επιβεβαιώνει η Κοµισιόν τη διατήρηση των τιµών στα επίπεδα των 10 ευρώ

Στα 2 ευρώ ζων βάρος το χοιρινό, 
µειωµένη κατά 15% η παραγωγή

ΣΤΑΘΕΡΑ 
Το κόστος των ζωοτροφών 

και η µείωση του ζωικού 

κεφαλαίου δεν αφήνουν 

περιθώρια αποκλιµάκωσης 

των τιµών

DG AGRI
Αναλυτές της DG AGRI 

θεωρούν πως η υφιστάµενη 

ισορροπία στην αγορά θα 

διατηρηθεί και τα επόµενα έτη

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου η εµπορική δρα-
στηριότητα έχει µειωθεί 
σηµαντικά λόγω Χριστου-

γέννων, αλλά και γενικότερα λόγω 
της διστακτικότητας που κυριαρχεί 
τις τελευταίες εβδοµάδες. Από τη 
µια µεριά οι αγοραστές επιµένουν 
σε νέες χαµηλότερες τιµές, βλέπο-
ντας παγκοσµίως τα εµπορεύµατα 
να ξεφουσκώνουν και από την άλ-
λη οι πωλητές ακόµα δεν παίρνουν 
την απόφαση να προσφέρουν σε 
χαµηλότερες τιµές. Η τελευταία α-
γορά της Τυνησίας 120.000 τόνων 
σκληρού, σε τιµή 20 δολάρια ο τό-
νος χαµηλότερα από τον προηγού-
µενο διαγωνισµό, λογικά θα καλυ-
φθεί από σιτάρια του Καναδά και 

των ΗΠΑ.
Στα σκληρά 

σιτάρια, οι τι-
µές στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια παρέµει-

ναν σταθερές για όλες τις ποιότη-
τες. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου διαπραγµα-
τεύεται στα 495-500 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου κυµαίνεται στα 485-
488 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, οι 
τιµές έχοντας κρατηθεί αρκετές ε-
βδοµάδες στα ίδια επίπεδα υποχώ-
ρησαν κατά 5 ευρώ ο τόνος και κυ-
µαίνονται στα 460 ευρώ ο τόνος.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
όσο πλησιάζουµε στα τέλη του έ-
τους τα µαλακά σιτάρια πραγµατο-
ποιούν υποτονικές συνεδριάσεις, 
χωρίς κάποια ένδειξη κατεύθυν-
σης. Πολλές φορές η κίνηση έχει 
να κάνει µε τη γενικευµένη πορεία 
των χρηµατιστηρίων και την ισοτι-
µία δολαρίου έναντι άλλων νοµι-
σµάτων. Οι φόβοι για την παγκό-
σµια ύφεση και οι χαµηλές τιµές 
στη φυσική αγορά από τη Ρωσία 
(βοηθάει και το φτηνό ρούβλι) δεν 
αφήνουν περιθώρια για υψηλότε-
ρες τιµές. Στη Γαλλία, για παράδειγ-
µα, οι τιµές πιέστηκαν κάτω από το 
ψυχολογικό όριο των 300 ευρώ ο 
τόνος, οδεύοντας προς τα 296 ευ-
ρώ, επίπεδα που έχουµε να δούµε 
από τις αρχές Μαρτίου του 2022.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ  
ΣΚΛΗΡΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ �  ΚΡΗΤΗ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α � ΘΕΣΣΑΛΙΑ

9,50

ΚΑΤΣΙΚΙΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

8,50

ΑΡΝΙΑ
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Πατάει για λίγο
και τα 72 λεπτά

Ανοιχτό παράθυρο
για 90 σεντς,
μικρές αντοχές
για διατήρηση

Ανακάµπτει ως 
τα 72 λεπτά το 

κιλό η εγχώρια αγορά  σύσπορου 
βάµβακος τα τελευταία 24ωρα. Α-
φορµή δίνει µια αφύπνιση των αγο-
ραστών στο Χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης που είδε τη διεθνή τιµή για 
την παλιά σοδειά (συµβόλαια Μαρ-
τίου 2023) να ανακαταλαµβάνει την 
περιοχή των 86,5 σεντς ανά λίµπρα. 
Η κινητικότητα αυτή, επέτρεψε µια 
ανάκτηση περίπου 4 λεπτών το κιλό 
περίπου στην τιµή του σύσπορου, 
το οποίο πριν από δέκα ηµέρες είχε 
πιεστεί στα 66 λεπτά παραδοτέο, µε 
το ενδιαφέρον αρκετών παραγωγών 
που δεν είχαν κλείσει τιµές να επα-
νέρχεται και πλέον πολλοί από αυ-
τούς εξετάζουν το ενδεχόµενο φιξα-
ρίσµατος. Προς το παρόν τα µεγα-
λύτερα εκκοκκιστήρια της χώρας έ-
χουν δώσει προθεσµία µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου για να κλείσουν οι πα-
ραγωγοί τιµή για το σύσπορο βαµ-
βάκι που έχουν παραδώσει. Η αρχι-
κή καταληκτική ηµεροµηνία φιξα-
ρισµάτων, ήταν η 15η ∆εκεµβρίου 

αλλά δόθηκε µια παράταση µε τις 
κινήσεις στην αγορά να δικαιώνουν 
την επιλογή αυτή, αφού η ανοδικό-
τητα ξεκίνησε να εκδηλώνεται στις 
19 ∆εκεµβρίου. Κάποια εγχώρια εκ-
κοκκιστήρια έχουν δώσει τη δυνα-
τότητα φιξαρίσµατος τις πρώτες η-
µέρες του Ιανουαρίου, αφού αρκε-
τοί προσδοκούν µια βελτίωση των 
συνθηκών της αγοράς. Σε γενικές 
γραµµές πάντως, η αγορά βάµβα-
κος βρίσκεται σε καθοδική πορεία 
και θα χρειαστούν ενθαρρυντικές ει-
δήσεις που δεν διαφαίνονται στον 
ορίζοντα για µέχρι το τέλος του έ-
τους, προκειµένου να υπάρξει µια 
νέα ανοδική αντίδραση που θα έ-
στελνε την τιµή του σύσπορου στα 
75 λεπτά το κιλό, έναν στόχο αρκε-
τών παραγωγών. Αν και κατά γενική 
οµολογία αναλυτών, η τιµή βάµβα-
κος είναι «υπερπουληµένη», δηλα-
δή πολύ χαµηλή τη δεδοµένη στιγ-
µή, η πληθωριστική φωτιά έκαψε το 
10 µε 15% της ζήτησης για ίνα, κά-
τι το οποίο δύσκολα θα µπορούσε 
να παραβλέψει σήµερα η αγορά.

Η αγορά έχει επιβεβαιώσει σε πολλές 
περιπτώσεις ότι τα χαµηλά του εύρους 
για τη δεδοµένη περίοδο δεν µπορούν 
να βρεθούν κάτω από τα 78 σεντς ανά 
λίµπρα. Αντίστοιχα έχει δείξει πως τα υ-
ψηλά των 87 σεντς η λίµπρα δύσκολα 
µπορούν να διασπαστούν, µε την κίνη-
ση µέσα σε αυτό το εύρος των 10 σεντς 
περίπου να διατηρείται εδώ και περίπου 
ένα µήνα. Αναλυτές δεν αποκλείουν την 
υπέρβαση των 90 σεντς τις επόµενες ε-
βδοµάδες, ακόµα και µε τις σηµερινές 
συνθήκες της αγοράς, ωστόσο όπως ε-
κτιµούν το η διάρκεια παραµονής του 
χρηµατιστηρίου σ’ αυτό το εύρος δεν 
µπορεί παρά να είναι σύντοµη, για όσο 
δεν υπάρχουν υποστηρικτικά µηνύµα-
τα από την φυσική αγορά. Με την πα-
γκόσµια κατανάλωση για την τρέχου-
σα εµπορική περίοδο να συρρικνώνε-
ται κατά επιπλέον 3,5 εκατ. δέµατα στην 
τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτη-
σης του USDA, οι προσδοκίες δεν δικαι-
ολογείται να είναι ανεβασµένες. Μάλι-
στα, δεν αποκλείεται και η πρώτη έκθε-
ση της νέας χρονιάς να δώσει µια νέα 
µείωση της κατανάλωσης ή έστω των 
αµερικανικών εξαγωγών.

Τα 82 σεντς, που «δείχνουν» τα συµβόλαια που λήγουν ∆εκέµβριο του 2023,  «δεν εµπνέουν» 
τους Αµερικανούς παραγωγούς που κινούνται πάντα βάσει των χρηµατιστηριακών δεδοµένων

Το αφήγημα ύφεσης και ισοτιμίας

ΒΑΜΒΑΚΙ

Με τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
που λήγουν ∆εκέµβριο του 2023 και αναφέρονται 
στη σοδειά που θα σπαρθεί την προσεχή άνοιξη 
στην Ελλάδα, να διαπραγµατεύονται στα 82 σεντς, 
όλο και περισσότεροι αναλυτές προεξοφλούν µείωση 
των εκτάσεων, αφού η τιµή αυτή «δεν εµπνέει» τους 
Αµερικανούς παραγωγούς που κινούνται πάντα βάσει 
των χρηµατιστηριακών δεδοµένων. Βέβαια πολλά θα 
εξαρτηθούν από τις τιµές σε ανταγωνιστικές σπορές, 
όπως σόγια και καλαµπόκι, δυο προϊόντα που παρά την 
γενική διόρθωση των αγορών, διατήρησαν περισσότερα 
από τα κέρδη που έγραψαν οι δείκτες τιµών το 2022.
Πάντως, όσο οι ανησυχίες για τη ζήτηση παραµένουν, 
η προοπτική των χαµηλότερων εκτάσεων βάµβακος, 
δύσκολα θα κινούσαν την αγορά σε επίπεδα πέριξ 
του δολαρίου, εκείνα δηλαδή που υπαγόρεψαν πέρυσι 
την άνοιξη µια εκτίναξη 20% των εκτάσεων στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το αφήγηµα της ύφεσης 
αποδυναµωθεί, η αγορά θα µπορούσε να δοκιµάσει ξανά 
την περιοχή πάνω από τα 90 σεντς, ενώ αν πράγµατι η 
ισοτιµία ευρώ/δολαρίου διατηρηθεί κοντά στο απόλυτο 
1, µαζί µε τα πριµ ποιότητας, στην Ελλάδα το σύσπορο 
παραµένει µια ενδιαφέρουσα επιλογή. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

ΣΥΣΠΟΡΟ 

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

86,5

78-87

ΤΙΜΗ
 ΣΥΣΠΟΡΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

	700.000

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

∆ΕΜΑΤΑ

	3,5

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

70
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ:  
Οι πωλήσεις της εταιρείας 
Αγροτικός Οίκος Σπύρου για  

το ενιάμηνο του 2022 ανήλθαν  
σε 10,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10.802.110 
για την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 
Τα EBIT διαμορφώθηκαν σε 635 
χιλιάδες ευρώ, έναντι 851.004 για  
την αντίστοιχη περίοδο για το 2021. 
Το EBITDA της εταιρείας για το 
ενιάμηνο του 2022 ανήλθε σε ευρώ 
1.063.939 έναντι 1.272.996 για  
την αντίστοιχη περίοδο για το 2021. 

ΜΕΒΓΑΛ: Αυξήσεις μισθών για  
τους εργαζομένους της μέσα  
στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 
ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μέτρα  
που ελήφθησαν είναι: Εφάπαξ έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ ανά 
εργαζόμενο με τη μορφή δωροκάρτας, 
αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου 
μισθού στα 780 ευρω έναντι 713 ευρώ 
του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, 
με αντίστοιχη αύξηση και του κατώτατου 
καταβαλλόμενου ημερομίσθιου και 
στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις.

COCA-COLA HBC: Ο Όμιλος Coca-Cola 
HBC αναδείχθηκε η κορυφαία εταιρεία 
παγκοσμίως σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης στον κλάδο των ποτών, 
σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) 2022, 
έναν από τους σημαντικότερους 
δείκτες βιωσιμότητας παγκοσμίως.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: Στην 
παρουσίαση της μελέτης κοινωνικού  
και οικονομικού αποτυπώματος προέβη 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, βάσει της οποίας  
η εταιρεία εμφανίζεται να εισφέρει 
συνολικά 686 εκατ. ευρώ άμεσα και 
έμμεσα στην ελληνική οικονομία, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για περισσότερο πόνο το 2023 θα πρέ-
πει να προετοιμαστούν οι επενδυτές 
που είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα 
στη χειρότερη χρονιά για τις χρηματι-
στηριακές αγορές από την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι το 
μήνυμα των κορυφαίων αναλυτών της 
Morgan Stanley, της Goldman Sachs και 
άλλων, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι 
αγορές μετοχών βρίσκονται αντιμέτω-
πες με νέα πτώση κατά το α’ εξάμηνο, 
καθώς τα εταιρικά κέρδη υποκύπτουν 
στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυ-
ξη και τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό, 
ενώ οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν 
σταθερά «γερακίστικες».

Το β’ εξάμηνο θα έρθει ανάκαμψη 
μόλις η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ (Fed) σταματήσει να αυξάνει τα 
επιτόκια, σημειώνουν οι αναλυτές, 

αλλά είναι πιθανό να είναι συγκρα-
τημένη η ανάκαμψη, με τις μετοχές 
να έχουν μέτρια άνοδο από τα επίπε-
δο στο τέλος του 2022. Οι κορυφαί-
οι διαχειριστές κεφαλαίων προβλέ-
πουν επίσης ένα δύσκολο ξεκίνημα 
για το 2023, με τα κέρδη να επανέρ-
χονται στο β’ εξάμηνο, σύμφωνα με έ-
ρευνα του Bloomberg που δημοσιεύ-
θηκε αυτό το μήνα.

Πάντως, εδώ και μήνες, ο μεγαλοε-
πενδυτής Πίτερ Σιφ (Euro Pacific Capital 
Inc.) και ορισμένοι άλλοι οικονομολό-
γοι λένε ότι η αμερικανική οικονομία 
και οι αγορές βρίσκονται στα πρόθυ-
ρα της κατάρρευσης καθώς όπως είναι 
δομημένες τα τελευταία χρόνια, δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν σε περι-
βάλλον υψηλών επιτοκίων, όντας ε-
θισμένες στο φθηνό χρήμα.

Hard Rock 
Το Hard Rock International ενώνει 
τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο 
για να γιορτάσει τον παγκοσμίου φήμης 
θρύλο του ποδοσφαίρου, Λίονελ Μέσι, 
και την πρώτη του νίκη στο Mουντιάλ. 
Ως τον Φεβρουάριο επεκτείνεται η 
καμπάνια του Hard Rock International 
«Live Greatness», με συλλογή ρούχων 
και το ανανεωμένο fan-favorite Messi 
Burger - the Champion’s Edition.

3αλφα 
Η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ 
βρέθηκε ξανά δίπλα στην ομάδα του 
«The Love Van», όπου μαγείρεψαν και 
μοίρασαν πάνω από 200 γεύματα με 
όσπρια και τα ρύζια 3αλφα. Οι εθελοντές 
δημιούργησαν, σε χριστουγεννιάτικη 
διάθεση ως άλλοι βοηθοί του Άγιου 
Βασίλη, μια ρεβυθάδα με ρύζι και 
μοίρασαν το ζεστό φαγητό στους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Οι αγορές εθισμένες
στο φθηνό χρήμα 

 Δύσκολη έναρξη το 2023 βλέπουν οι αναλυτές 
 Σταθερά «γερακίστικες» οι κεντρικές τράπεζες 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 21/12 923,86

Τρίτη
20/12

Πέµπτη
15/12

 ∆ευτέρα
19/12

 Παρασκευή
16/12

Τετάρτη
21/12

924

922

920

918

916

914

912

910

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LAVIPHARM Α.Ε. 0,4900 +16,67%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,5950 +13,33%

SPACE HELLAS Α.Ε. 5,5000 +10,00%

EUROXX ΧΡΗΜ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1,7600 +10,00%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 1,7900 +9,82%

BIOKARPET S.A. 1,5200 -5,59%

CAIRO MEZZ PLC 0,0875 -2,78%

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 6,5600 -2,24%

EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡΟΦ. 6,3600 -2,15%

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. 0,4660 -2,10%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,350.47 +1.52%
 NASDAQ Comp 10,714.20 +1.58%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,870.62 +1.79%
Λονδίνo FTSE 100 7,497.32 +1.72%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,091.05 +1.49%
Παρίσι CAC-40 6,580.24 +1.98%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,845.59 +1.63%
Τόκιο NIKKEI-225 26,387.72 -0.68%
 
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

Με θετικό πρόσημο κλείνει 
τη χρονιά ο Γενικός Δείκτης
Το 2022 φεύγει με θετικό πρόσημο όχι  
μόνο επειδή ο Γενικός Δείκτης κλείνει οριακά 
καλύτερα από τα επίπεδα στην αρχή της 
χρονιάς. Στα θετικά έγκειται κυρίως το γεγονός 
ότι κατάφερε σε μια ακόμα δύσκολη συγκυρία 
να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες 
ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη. Και αυτό 
συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990  
και συνάδει με τις επιδόσεις των εισηγμένων 
εταιριών, των οποίων τα σημάδια βελτίωσης 
αποτυπώνονται στα αποτελέσματα 9μήνου.
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Yποχρεωτική η εγγραφή σε ΜΑΑΕ και ΕΦΚΑ 
για όσους καλλιεργούν για παραγωγή και πώληση

Y
πάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτι-
κής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης. Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής 
γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι εγγε-
γραµµένοι στον ΕΦκΑ/ΟΓΑ (.ΟΓΑ), ό-
πως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

∆εν έχω καταλάβει πως προέκυψε 
αυτή η αδιαφορία να την πω; Άρνηση 
να την πω; δεν ξέρω πως να τη χαρα-
κτηρίσω. Το µόνο βέβαιο πάντως εί-
ναι ότι υπάρχει πρόβληµα και αφορά 
όλους όσους καλλιεργούν (δηµόσι-
οι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ή συντα-
ξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου είτε του ι-
διωτικού τοµέα) κι δεν έχουν εγγρα-
φεί ούτε στο Μητρώο, ούτε στον α-
σφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ όλοι ότι άλλο είναι τι 
προβλέπεται και άλλο τι πράττει ο 
καθένας. Και µπορεί το «πράττειν» 
να είναι απόφαση του καθενός, το 
«προβλέπεται» είναι δική µου υπο-
χρέωση να το αναδείξω.  Ας δούµε 
κάποιες από τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από τη νοµοθεσία:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 
(Α’ 151) στο ΥπΑΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγ-
γράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτι-
κή δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση. 

2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία 
(Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτρο-

πής) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλ-
λευσης ανεξάρτητα από το αν λαµ-
βάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υπο-
χρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία 

Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές 
διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 
(A’ 160) η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και 
σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη 
κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιο-
χής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτι-
κή ασφάλιση του ΕΛΓΑ οι πτηνοτροφικές και χοιροτρο-
φικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθο-
κοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώ-
ρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην 
ασφάλιση του ΕΛΓΑ ύστερα από αίτησή τους.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χο-
ρήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφι-
κές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις αν-
θοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωρι-
ακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατο-
καλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι 

απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τρο-
ποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ότι προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή 
στο Μ.Α.Α.Ε. για όλους όσοι καλλιεργούν. ∆εν εννοώ 
κάποιον ο οποίος έχει 200 τ.µ. κήπο στο σπίτι του και 
ασχολείται για να περάσει την ώρα του. Αναφέροµαι σε 
όσους ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προ-
ϊόντων, τα οποία στη συνέχεια τα πουλάνε µε οποιον-
δήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση 
του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αί-
τησης για εγγραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. 
Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υ-
πάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. 
Πρέπει να εγγραφώ; 

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλι-
εργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υ-
ποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµε-
να και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του κα-
θενός. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, Λογιστές, µελετητές, ή ιδιοκτήτες πά-
σης φύσεως ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµό-
διο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανω-
τέρω, πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στον ΕΦ-
ΚΑ/ΟΓΑ [σσ. Καταργήθηκαν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ 
και πλέον η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά] και, αφού 
ενηµερωθούν θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/Ο-
ΓΑ και άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση κα-
ταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξι-
ούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν 
και µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται 
ήδη στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

Στο Μητρώο
Στο ΜΑΑΕ εγγράφονται 

υποχρεωτικά όσοι 
ασκούν στην επικράτεια 
αγροτική δραστηριότητα

Εξαιρούνται
Από την ασφάλιση του 

ΕΛΓΑ εξαιρούνται οι πτη-
νοτροφικές και χοιρο-
τροφικές επιχειρήσεις

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)

Hλεκτρονικά µισθωτήρια
Και οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας έγιναν 
και γίνονται µε την προσκόµιση [κατ’ εξαίρεση] 
χειρόγραφων συµφωνητικών µίσθωσης.
Είναι όµως καιρός κάποιοι στην Πλατεία Βάθη 
να σοβαρευθούν λίγο. Αν θέλουν ντε και καλά 
ηλεκτρονικά µισθωτήρια ας συνεννοηθούν 
πρώτα µε το υπουργείο Οικονοµικών, για να 
ενηµερωθούν ότι έως 960 ευρώ µίσθωµα δεν 
απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο. Αν αλλάξει 
η διάταξη το συζητάµε. Μέχρι τότε όµως…

Οµάδες Παραγωγών: θα βγει η ΚΥΑ;
Περιµένω ακόµα την ΚΥΑ για να ξεκινήσουν 

οι άνθρωποι να συστήνουν οµάδες 
παραγωγών. Κύριε υπουργέ Αγροτικής 

Ανάπτυξης κάντε κάτι, γιατί οι παραγωγοί 
κινδυνεύουν να χάσουν τη µείωση του 

φόρου κατά 50% της φετινής παραγωγής…





Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022AgrendaB4 | 26 FARMINGREPORT

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με «οδηγό» τους κανόνες που ίσχυσαν 
στην προηγούµενη προκήρυξη κι οδήγη-
σαν σε ένα ποσοστό ενεργοποίησης 87%, 
που αποτελεί ρεκόρ, θα κινηθεί η νέα πρό-
σκληση για τα εµβόλιµα σχέδια βελτίωσης, 
ύψους 230 εκατ. ευρώ, για την οποία η δη-
µοσίευση για δηµόσια διαβούλευση θα ε-
πιδιωχθεί να γίνει εντός του έτους και η 
προκήρυξη σε λίγες εβδοµάδες, πιθανό-
τατα στις αρχές του 2023. 

Στις αναφορές αυτές προέβη ο προϊστά-
µενος της µονάδας επενδύσεων του ΥπΑ-
ΑΤ, Θύµιος Τσιατούρας, µιλώντας σε εκ-
δήλωση για τις αλλαγές που φέρνει η νέα 
ΚΑΠ στον εγχώριο αγροτικό τοµέα και ορ-
γάνωσε το υπουργείο, την Κυριακή 18 ∆ε-
κεµβρίου, στο Πολύκαστρο του Κιλκίς. 

Αν και ο «µπούσουλας» δεν θα αλλάξει 
δραµατικά από το πετυχηµένο µοντέλο της 
προηγούµενης πρόσκλησης, ο υπηρεσια-
κός εκπρόσωπος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως 
στην επικείµενη bonus προκήρυξη, όπως 
την ονόµασε, στο καθεστώς των ανώτατων 
επιλέξιµων τιµών θα µπουν και τα παρελ-
κόµενα, ενώ για τη βαθµολόγηση θα λαµ-
βάνονται υπόψη και καλλιέργειες όπως το 
ρύζι και το καλαµπόκι, αλλά και η βοοτρο-
φία και η χοιροτροφία και αν ο υποψήφιος 
είναι µέλος συλλογικού σχήµατος. Παρό-
τρυνε µάλιστα τους παριστάµενους αγρό-
τες και κτηνοτρόφους που είχαν γεµίσει 
την αίθουσα της εκδήλωσης να µην τσι-
γκουνευτούν πόρους και να στήσουν δυ-
νατές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ο-
ποίες να καθοδηγούνται από επαγγελµα-
τίες διαχειριστές, διότι «αν προσπαθήσε-
τε να σταθείτε µόνοι σας θα είναι δύσκο-
λα τα πράγµατα». 

Αναλύοντας λεπτοµέρειες για το πρό-
γραµµα των σχεδίων βελτίωσης, ο κ. Τσια-
τούρας επανέλαβε πως επιλέξιµοι όλοι ό-
σοι είναι γραµµένοι επαγγελµατίες στο µη-
τρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, όσοι έχουν εγκριθεί στο µέτρο 6.1 
και θα είναι και οι επιλαχόντες, οι οποίοι 
θα παίρνουν και την ίδια βαθµολογία µε 
τους εγκεκριµένους. 

Προϋπόθεση, επίσης, είναι ο υποψή-
φιος να έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 
2022, για να µετρηθεί το µέγεθος της εκ-
µετάλλευσής του αν είναι επιλέξιµη ή ό-
χι, να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµερος, η εκµετάλλευση να έχει µέγε-
θος σε τυπική απόδοση, σε τζίρο, πάνω α-
πό 12.000 ευρώ (σ. σ. π.χ. να έχει σκληρό 

σιτάρι 370 στρέµµατα, κηπευτικά 11 στρέµ-
µατα, βαµβάκι 80 στρέµµατα, 130 πρόβατα, 
ή 160 κυψέλες ή το συνδυασµό αυτών), την 
οποία θα υπολογίζει το σύστηµα. 

Επιλέξιµες δαπάνες
Ως προς το τί είναι επιλέξιµο από το πρό-

γραµµα, ο οµιλητής είπε πως περιλαµβά-
νονται όλα σχεδόν όσα χρειάζεται µια εκ-
µετάλλευση για να λειτουργήσει, όπως α-
ποθήκες, στάβλοι, θερµοκήπια, εγκαταστά-
σεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη 
πώληση, ψυγεία, αποφλοιοτήρια, συσκευ-
αστήρια και για πρώτη φορά µεταφερόµε-
νοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών γης, αλ-
λά και κάθε κτηριακή υποδοµή. 

Αντίστοιχα, ως προς το µηχανολογικό ε-
ξοπλισµό, επιλέξιµα είναι ελκυστήρες και 
παρελκόµενα, εξοπλισµοί για την λειτουρ-
γία κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (π.χ. 
αλµεκτικές µηχανές, συστήµατα διατρο-
φής, ενσιροδιανοµείς, µηχανές γαλουχίας 
κ.λπ), ΑΠΕ, δαπάνες µελετητών, αλλά για 
πρώτη φορά και αγορά όµορης γης, ώστε 
να µεγιστοποιηθούν εκµεταλλεύσεις, µε 
την προϋπόθεση, ωστόσο, πως η αγορα-
πωλησία δεν θα γίνεται µεταξύ ανιόντων 
και κατιόντων βαθµών συγγένειας, που 
σηµαίνει πως δεν θα µπορεί να αγοράσει 
κάποιος από τον πατέρα, τον παππού ή το 
γιό του, θα µπορεί όµως από τον αδελφό 
του, εάν ο πατέρας έχει χωρίσει δύο όµο-
ρα κτήµατα στη µέση.

Επενδύσεις που προσαρµόζονται 
στο µέγεθος της εκµετάλλευσης

Στο σηµείο αυτό ο κ. Τσιατούρας υπογράµ-
µισε πως όλες οι επενδύσεις πρέπει να προ-
σαρµόζονται στην εκµετάλλευση του καθε-
νός. «∆εν µπορώ να πάρω µε 100 στρέµµα-
τα στάρια ένα τρακτέρ 250 ίππων. ∆εν µπο-
ρώ να πάρω ένα 5υνο αναστρεφόµενο µε 20 
στρέµµατα στάρι. ∆εν γίνεται να ζητήσω ό,τι 
χρήµατα µου κατέβουν στο κεφάλι για ένα 
πράγµα. Υπάρχουν εδώ και χρόνια οι ανώ-
τατες επιλέξιµες τιµές και θα µπουν και τα 
παρελκόµενα τώρα µέσα σε αυτό το καθε-
στώς», ανέφερε και συµβούλευσε «µην υ-
λοποιήσεις και τιµολογήσεις τίποτε αν δεν 
πάρεις την έγκριση στα χέρια σου ή εάν έτσι 
και αλλιώς θα κάνεις την επένδυση, µπεις 
δεν µπεις στο σχέδιο βελτίωσης, για να µην 
βρεθείς χωρίς τη γη κάτω από τα πόδια σου»

Σηµειώνεται εδώ πως στην πρόσκληση 
του 2017 ίσχυαν τα εξής όρια: Η δαπάνη α-
γοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους 
δεν µπορούσε να υπερβαίνει αθροιστικά τις 
40.000 ευρώ και η δαπάνη αγοράς πολυµη-
χανηµάτων κατεργασίας εδάφους δεν µπο-
ρούσε να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 
ευρώ. Τώρα, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο 
κ. Τσιατούρας φαίνεται πως θα υπάρχουν 
και όρια ανά είδος παρελκόµενου (ψεκαστι-
κό, σπαρτική, άροτρο, πολυµηχάνηµα, σκα-
λιστήρι, χορτοδετική κ.λπ), κάτι που µένει 
να επιβεβαιωθεί στην προκήρυξη.

Επιπλέον, ο κ. Τσιατούρας δεν έκανε κα-

Εύλογα κόστη παρελκόμενων
εισάγονται στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
Συναλλαγές για αγορά γης μεταξύ αδελφών θα είναι σε θέση να καλύψει η προκήρυξη λέει ο Τσιατούρας

Μητρώο
Επιλέξιµοι είναι όλοι όσοι είναι 
γραµµένοι στο µητρώο αγροτών 
και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
όσοι έχουν εγκριθεί στο µέτρο 
6.1 και θα είναι και οι 
επιλαχόντες, που θα παίρνουν 
και την ίδια βαθµολογία µε 
τους εγκεκριµένους.
.

Συγγενείς
Προϋπόθεση η αγοραπωλησία 
να µην γίνεται µεταξύ ανιόντων 
και κατιόντων βαθµών 
συγγένειας, που σηµαίνει πως 
δεν αγοράζει κάποιος από τον 
πατέρα, τον παππού ή το γιό του

Δάνειο
Το ύψος της στήριξης 
καταβάλλεται µετά την εξόφληση 
των δαπανών και µπορεί να 
συνδυαστεί και µε χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, όπως δάνειο.
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µία αναφορά σχετικά µε το µέγιστο ύψος δα-
πάνης ανά ίππο στα τρακτέρ, κάτι που ση-
µαίνει πως επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της 
Agrenda ότι οι σκέψεις αυτές έµειναν πίσω. 

Ως προς το τί δεν είναι επιλέξιµο, επισή-
µανε πως στην κατηγορία αυτή περιλαµβά-
νεται όποια δαπάνη έχει συγχρηµατοδοτηθεί 
από άλλο πρόγραµµα, ο ΦΠΑ, οι δαπάνες α-
πλής αντικατάστασης (δεν γίνεται να πετάξω 
ένα τρακτέρ που πήρα πρόπερσι για να πά-
ρω ένα καινούριο, είπε), ο µεταχειρισµένος 
εξοπλισµός, το ζωικό κεφάλαιο, ο ελκυστή-
ρας αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη έναν που 
δεν έχει αποσβεστεί (δεν έχουν περάσει δη-
λαδή 12 χρόνια από την αγορά) και το κεφά-
λαιο κίνησης. 

Υλοποίηση και πληρωµές έως το 2025
Ο κ. Τσιατούρας, από την άλλη, δεν ανα-

φέρθηκε στο χρόνο υλοποίησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Καθώς είναι πρόγραµµα της µε-
ταβατικής περιόδου 2021-2022 παρά το γε-
γονός ότι θα προκηρυχθεί το 2023, θα πρέ-
πει οι δαπάνες, η υλοποίηση και οι πληρω-
µές να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 
2025. Οπότε πρακτικά, η αξιολόγηση των 
αιτήσεων πριν το 2024 δεν πρόκειται να τε-
λειώσει µε βάση τουλάχιστον την εµπειρία 
από τις περασµένες προκηρύξεις. 

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι θα έχουν στη 
διάθεσή τους µία διετία γεµάτη για να υλοποι-
ήσουν το έργο τους, αντί για µία 4ετία που εί-
χαν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι του 2017. 

Δάνειο 
με το μισό
επιτόκιο
Ο κ. Τσιατούρας, διευκρίνισε 
ακόµη πως το ύψος της 
στήριξης καταβάλλεται µετά 
την εξόφληση των δαπανών, 
µπορεί να συνδυαστεί µε 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
(π.χ. δάνειο) και είναι δυνατό 
οι δικαιούχοι να πάρουν και 
µια προκαταβολή εφόσον 
καταθέσουν ισόποση εγγυητική 
επιστολή, όπως και να 
δανειοδοτηθούν από τράπεζα 
όπως έκαναν περίπου 2.000 
από τους 10.400 εγκεκριµένους 
επενδυτές στην περασµένη 
πρόσκληση και διευκολύνθηκαν 
µε δάνεια 100 εκατ. ευρώ. 
«Μπορούσε ο γεωργός να πάρει 
το δάνειο µε το µισό επιτόκιο 
της αγοράς, χωρίς εξασφαλίσεις, 
λέγοντας στην τράπεζα πως 
έχω να λάβω από το σχέδιο 
βελτίωσης π.χ. 40.000 ευρώ, 
συµφωνούσε η τράπεζα ότι 
ο λογαριασµός δεν θα άλλαζε, 
έκανε εκταµιεύσεις για να 
εξοφλήσει τις δαπάνες 
ο γεωργός και κατόπιν όταν 
έπεφταν χρήµατα στο 
λογαριασµό η τράπεζα 
τα έπαιρνε και το δάνειο 
εξοφλούνταν», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Το συγκεκριµένο µοντέλο 
εκχώρησης ενίσχυσης σε 
τράπεζα θεωρείται αρκετά 
επιτυχηµένο µε βάση την 
υλοποίηση του 2017.

Απόσβεση
∆εν είναι επιλέξιµη 

η αγορά τρακτέρ 
για την αντικατά-
σταση µη αποσβε-

σβένου εξοπλισµού. 
Ο χρόνος απόσβεσης 

είναι 12 έτη

ΟΣ∆Ε 2022
Ο υποψήφιος 

δικαιούχος θα πρέπει 
να έχει δηλώσει 

εκµετάλλευση Τυπικής 
Απόδοσης ύψους άνω 
των 12.000 ευρώ στο 

ΟΣ∆Ε του 2022

∆ικαιούχοι
Επιλέξιµοι θα είναι 

όσοι είναι γραµµένοι 
επαγγελµατίες στο 
µητρώο αγροτών 

και αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων 

και οι νέοι αγρότες

Βαθμοί σε αγρότες μέλη 
συλλογικών σχημάτων
Για τα κριτήρια βαθµολογίας, το επιτελικό 
στέλεχος του ΥπΑΑΤ, τόνισε ότι επειδή θα 
είναι εµβόλιµη η πρόσκληση και τα χρή-
µατα είναι αρκετά αλλά όχι απεριόριστα, 
προφανώς θα προκύψουν επιλαχόντες 
και ως εκ τούτου, είναι πολλή σηµαντικά. 
«Βαθµολογούνται διάφορες καλλιέργειες 
τις οποίες οι περιφέρειες τις θεωρούν προ-
ωθούµενες, ή το υπουργείο τις θεωρεί προ-
ωθούµενες και µπαίνουν πλέον µέσα και 
το καλαµπόκι και το ρύζι, ενώ δεν ήταν, ό-
πως επίσης και η βοοτροφία και η χοιρο-
τροφία, οι οποίες και αυτές δεν ήταν βαθ-
µολογούµενες, αν και επιλέξιµες. Κοιτά-
µε επίσης το οικονοµικό µέγεθος της εκ-
µετάλλευσης, αν το επενδυτικό σχέδιο εί-
ναι ρεαλιστικό, διότι αν κάποιος έχει τυπι-
κή απόδοση 15.000 ευρώ δεν µπορεί να έρ-
θει να ζητήσει να κάνει επένδυση 250.000 
ευρώ, είναι ανεδαφικό. Πρέπει η επένδυ-
ση να µην υπερβαίνει το 4πλάσιο της τυπι-
κής απόδοσης. Σε αυτό δίνουµε πάρα πο-
λύ µεγάλη σηµασία και ήταν και ο λόγος 
για τον οποίο καταφέραµε να πετύχουµε 
αυτή την ενεργοποίηση των σχεδίων» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Βαθµολογείται επί-
σης η απόδειξη του να µπορεί ο υποψήφι-
ος να καλύψει το 20% της ιδιωτικής συµµε-
τοχής (σ.σ. για το συγκεκριµένο κριτήριο 
είπε πως οι νέοι γεωργοί θα την πετύχουν 
πολύ εύκολα γιατί για πρώτη φορά έχου-
µε πάρει τόσα χρήµατα), όπως και η δυνα-

µική της εκµετάλλευσης, αν έχει οφειλές 
ή όχι στο δηµόσιο, εάν ο υποψήφιος είναι 
εκπαιδευµένος, εάν είναι νέος γεωργός και 
για πρώτη φορά εάν είναι µέλος συνεται-
ρισµού ή οµάδας παραγωγών ή οργάνω-
σης παραγωγών, το είδος της επένδυσης 
(σ. σ. αν επενδύει σε ΑΠΕ, σε σταβλική ε-
γκατάσταση, θερµοκήπιο κλπ) και οι και-
νοτόµες επενδύσεις, για τις οποίες συνέ-
στησε να αποφευχθούν αν πράγµατι δεν 
τις χρειάζονται και δεν γνωρίζουν πως να 
τις χρησιµοποιήσουν, διότι θα πετάξουν 
τα χρήµατά τους.

Αρχές κριτηρίων βαθµολογίας
Αναλυτικότερα στα βαθµολογικά κριτή-

ρια θα περιλαµβάνονται:
 Ο παραγωγικός προσανατολισµός της 

εκµετάλλευσης.
 Το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλ-

λευσης.
 Η δυναµική του δικαιούχου και της εκ-

µετάλλευσης.
 Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλ-

λεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 Το είδος της επενδυτικής δαπάνης µε 

έµφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 

των προϊόντων.
 Η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας.
 Η συµµετοχή σε κλάδους προτεραιό-

τητας της Περιφέρειας.

ΕΩΣ 41 ΕΤΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ   60%

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

µε επαγγελµατικά προσόντα 
ή δικαιούχοι µέτρου Νέων 
Γεωργών κατά την τελευταία 
πενταετία

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ   60% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ   50%

που αντιµετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά
µειονεκτήµατα

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αττική, Στ. Ελλάδα, ∆. Μακεδονία

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

50%

70%

80%

Αττική

Yπόλοιπα

Mικρά Νησιά Αιγαίου
>3.100 κατοίκων

50%

70%

80%

Αττική

Yπόλοιπα

Mικρά Νησιά Αιγαίου
>3.100 κατοίκων

40%

70%

80%

Αττική

Yπόλοιπα

Mικρά Νησιά Αιγαίου
>3.100 κατοίκων

70%

80%

50%

40%

Yπόλοιπες περιφέρειες

Yπόλοιπα

Mικρά Νησιά Αιγαίου 
>3.100 κατοίκων
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Ξαφνική διακοπή στην πώληση
του εργοστασίου φέτας της Μινέρβα

  Μη δεσμευτική προσφορά 
από Ρούσσας και Όμηρος

  Χαμηλό μερίδιο πωλήσεων 
της φέτας που παράγει 
στα σούπερ μάρκετ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στον πάγο µπαίνει προς το παρόν το πλά-
νο αξιοποίησης του εργοστασίου της Μινέρ-
βα Ελαιουργική στα Ιωάννινα, το οποίο εί-
χε θέσει προς πώληση η εταιρεία, εκτιµώ-
ντας ότι αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο 
που δεν ανταποκρίνεται στην κύρια δρα-
στηριότητά της, αλλά σε ένα µικρό µόλις 
µέρος αυτής. Όπως πληροφορούµαστε η 
Alpha Bank, η οποία έτρεχε ως σύµβουλος 
τη διαδικασία του διαγωνισµού ανακοίνω-
σε ξαφνικά πριν από λίγες ηµέρες σε όσες 
γαλακτοβιοµηχανίες είχαν καταθέσει µη δε-
σµευτικές προσφορές, ότι η διαδικασία δι-
ακόπτεται χωρίς ωστόσο να δοθούν περισ-
σότερες εξηγήσεις από πλευράς της τράπε-
ζας. Με βάση το ρεπορτάζ, στους ενδιαφε-
ρόµενους που είχαν καταθέσει µη δεσµευ-
τική προσφορά για την απόκτηση του συ-

γκεκριµένου εργοστασί-
ου ήταν τόσο η γαλακτο-
βιοµηχανία Ρούσσας, ό-
σο και ο Όµηρος. 

Άγνωστο αν και πότε 
θα επαναληφθεί

Προς το παρόν δεν υ-
πάρχει νεότερη ενηµέρω-
ση εάν θα επαναληφθεί 
η διαγωνιστική διαδικα-
σία, κάτι που εάν γίνει τε-
λικά θα λάβει παράταση 
πλέον για τη νέα χρονιά. 

Θα πρέπει πάντως να 
σηµειωθεί ότι η πρόθεση 
της Μινέρβα να πουλήσει 

το εργοστάσιο δεν είναι κάτι πρωτάκουστο 
για την ευρύτερη αγορά, δεδοµένου ότι η 
παρουσία της στη φέτα είναι ιδιαίτερα πε-
ριορισµένη σε σύγκριση µε τον ευρύτερο 
ανταγωνισµό της στην κατηγορία και ταυ-
τόχρονα το κόστος για τη διατήρηση ενός 
εργοστασίου εν λειτουργία ιδιαίτερα υψη-
λό. Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα το γεγο-
νός ότι το µερίδιό της από πλευράς πωλή-
σεων στην κατηγορία της φέτας στα ελλη-
νικά σούπερ µάρκετ, είναι τόσο χαµηλό, σε 
σηµείο που δεν καταγράφεται το ποσοστό 
συµµετοχής της από την εταιρεία µετρήσε-
ων αγοράς, NielsenΙQ

Από την Πίνδος ΑΕΒΕ, στη ΦΑΓΕ 
και αργότερα στη Μινέρβα

Το συγκεκριµένο εργοστάσιο παραδό-
θηκε προς χρήση το 1991, όταν και ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του. 
∆ηµιουργήθηκε από τέσσερις τυροκοµι-
κές µονάδες που ίδρυσαν την Κοινοπρα-
κτική Τυροκοµικών Μονάδων Ιωαννίνων 
υπό την επωνυµία Πίνδος ΑΕΒΕ. Στη συνέ-
χεια η οικογένεια Φιλίππου (ΦΑΓΕ) ξεκίνη-
σε να συνεργάζεται µε την Πίνδος ΑΒΕΕ, 
ενώ η βιοµηχανική εγκατάσταση απέκτη-
σε καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Το 2003 η Πίνδος ΑΒΕΕ απορροφήθηκε α-
πό τη ΦΑΓΕ, µε την γνωστή γαλακτοβιοµη-
χανία να ποντάρει αρκετά στην παραγωγή 
φέτας. Ωστόσο τα δεδοµένα δεν εξελίχθη-
καν µε τον τρόπο που θα περίµενε η οικο-
γένεια Φιλίππου µε αποτέλεσµα το εργο-
στάσιο να πουληθεί στη Μινέρβα το 2008.

Επί της ουσίας και η ΦΑΓΕ - πριν από τη 
Μινέρβα - δεν κατάφερε να χτίσει µερίδια 
στην ελληνική αγορά, ενώ και στον εξαγω-
γικό τοµέα κινήθηκε σηµαντικά χαµηλότε-
ρα των προσδοκιών. Μετά την πώληση του 
εργοστασίου στη Μινέρβα, η βιοµηχανική 
µονάδα συνέχισε να παράγει φέτα φασόν 
για λογαριασµό της ΦΑΓΕ. 

Ανταγωνισµός-
κόστος

Η παρουσία της 
Μινέρβα στη φέτα 

είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένη σε 
σύγκριση µε τον 

ευρύτερο ανταγω-
νισµό και το κόστος 

διατήρησης ενός 
εργοστασίου εν 

λειτουργία ιδιαίτερα 
υψηλό

Με την ετικέτα
«Χωριό» τα 
προϊόντα από 
το εργοστάσιο
Επισκοπικού
Ιωαννίνων
Τα προϊόντα φέτας που παράγονται 
στο εργοστάσιο του Επισκοπικού 
Ιωαννίνων από πλευράς της 
Μινέρβα φέρουν την ετικέτα 
«Χωριό», η οποία αποτελεί µία 
από τις µάρκες που εµπορεύεται 
η εταιρεία στην αγορά. Από εκεί 
συγκεκριµένα παράγεται φέτα 
ΠΟΠ σε συσκευασίες των 200, 
των 400 και των 900 γραµµαρίων. 
Η βιοµηχανική εγκατάσταση 
διαθέτει γραµµές παραγωγής 
τυροκοµικών προϊόντων και γραµµή 
αποθήκευσης βιολογικού γάλακτος 
και παραγωγής βιολογικών τυριών. 
Πρόθεση της Μινέρβα δεν είναι 
απαραίτητα να αποσυρθεί πλήρως 
από την κατηγορία, αλλά ακόµα και 
εάν τελικά πουληθεί το εργοστάσιο 
επιθυµία των στελεχών της να 
παράγει ο νέος ιδιοκτήτης για 
λογαριασµό της φέτα φασόν, κάτι 
που έκανε και η ίδια για λογαριασµό 
της ΦΑΓΕ παλαιότερα.

200 

400

900

Φέτα ΠΟΠ 

γραμμάρια
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Αύξηση 
δυναµικότητας 
για Λακωνική 

Ζυθοποιία
Στις διατάξεις του 

αναπτυξιακού εντάχθηκε το 
επενδυτικό της Λακωνικής 
Ζυθοποιίας που παράγει την 
µπύρες µε ετικέτα Sparta.
To σχέδιο προσβλέπει σε 
αύξηση της παραγωγική 
δυναµικότητας της εταιρείας 
και αφορά την επέκταση της 
µονάδας παραγωγής της, µε 
αλλαγή τόπου εγκατάστασης, 
στην Αγία Κυριακή 
Σπαρτιατών, επιλέξιµου 
και ενισχυόµενου κόστους 
ίσου µε 770.816 ευρώ

Nέα µονάδα 
παραγωγής Nestlé 
στην Ουκρανία 
Μία νέα µονάδα παραγωγής 
ετοιµάζει η Nestlé στη 
δυτική Ουκρανία, επένδυση 
ύψους 40 εκατ. ελβετικών 
φράγκων, για την ενίσχυση 
της παραγωγής κρύων 
σαλτσών, καρυκευµάτων, 
σούπων και Ready-to-eat 
τροφίµων, στην εγχώρια 
αγορά, όσο και τις αγορές 
της Ευρώπης. Η Nestle 
θα προσθέσει 1.500 νέες 
θέσεις εργασίας στη νέα 
µονάδα παραγωγής στο 
Smolyhiv στην περιοχή 
Volyn, ενώ είναι µία από 
τις λίγες διεθνείς εταιρείες 
που ανακοινώνουν νέες 
επενδύσεις στην Ουκρανία 
από τότε που η Ρωσία 
εισέβαλε στη χώρα.

Στα 27 εκατ. το 
κοινωνικοοικονοµικό 
αποτύπωµα του Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά
Ο οργανισµός Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά, στα 4 χρόνια από 
την ίδρυσή του, έχει συµβάλει 
δραστικά στη διαµόρφωση 
ενός σύγχρονου τοπίου στον 
ελληνικό αγροδιατροφικό 
τοµέα, σύµφωνα µε µελέτη 
της Deloitte. Σχεδόν 30.000 
άτοµα έχουν επωφεληθεί, 
ενώ το συνολικό αποτύπωµα 
από τις δράσεις και των 
ωφελούµενων στην ελληνική 
οικονοµία πλησιάζει τα 27 
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, για κάθε
ένα 1 ευρώ που επενδύεται, 
παράγονται 3,6 ευρώ στην 
πραγµατική οικονοµία. 

ΝΕΑ

Ενδιαφέρον για την απόκτηση µικρών οινοποι-
είων που επιβαρύνονται µε ανεξόφλητα τραπε-
ζικά δάνεια, έχει εκδηλώσει σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες προς την εταιρεία διαχείρισης οφει-
λών, Intrum, η εταιρεία Sterner Stenhus Greece 
– Ελληνικά Οινοποιεία. Πρόκειται για την νεοσυ-
σταθείσα επιχείρηση που απέκτησε την Μπου-
τάρης Οινοποιητική µε σκοπό να αναπτύξει την 
παραγωγική δραστηριότητα της ιστορικής επι-
χείρησης και είναι συµφερόντων του Ελληνο-
σουηδού επιχειρηµατία, Ηλία Γεωργιάδη, ο ο-
ποίος είναι και βασικός µέτοχος στην εταιρεία 
διαχείρισης ακινήτων, Premia Properties, ει-
σηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες 
η διοίκηση της SSG – Ελληνικά Οινοποιεία έ-
χει έρθει σε επαφή µε την διοίκηση της Intrum 
προκειµένου να παραλάβει τη λίστα µε µικρά 
και µεσαία οινοποιεία που παρουσιάζουν δα-
νειακή επιβάρυνση και ανεξόφλητες οφειλές, 
προκειµένου να επεκτείνει την δραστηριότητά 
της σε αυτόν τον τοµέα. Η Intrum έχει ήδη κα-
ταρτίσει τη σχετική λίστα, η οποία περιλαµβά-
νει πάνω από 30 µικρού βεληνεκούς οινοποιεία 
και σύντοµα αναµένεται να ξεκινήσει η κοινο-
ποίησή της στους ενδιαφερόµενους επενδυτές.  

Στην περίπτωση των συγκεκριµένων οινο-
ποιείων, το συνολικό ύψος των ανεξόφλητων 
δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται περίπου 
στα 40 εκατοµµύρια ευρώ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στη γκάµα των κρασιών που εµπορεύ-
εται, δύο κρασιά από την Κρήτη, εκ των 
γηγενών ποικιλιών Βιδιανό και Λιάτι-
κο αποφάσισε να εντάξει το Νορβηγικό 
κρατικό µονοπώλιο (VINMONOPOLET 
AS), επιβεβαιώνοντας ότι το κρητικό 
κρασί γίνεται µέρος του παγκόσµι-
ου οινικού χάρτη. Η εξέλιξη αυτή εί-
ναι απόρροια των δράσεων που κάνει 
το Wines of Crete όλα αυτά τα χρόνια. 

Μάλιστα, το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρή-
της µε τα µέλη του έχει βρεθεί στη Νορ-
βηγία για δύο συνεχόµενες χρονιές, δι-
οργανώνοντας Masterclasses και γευ-
στικές δοκιµές για τις γηγενείς µας ποι-
κιλίες, στους Νορβηγούς επαγγελµα-
τίες οίνου. Να σηµειωθεί ότι ο κρητι-
κός αµπελώνας κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον του µονοπωλίου και είναι πολύ 
ευτυχές το γεγονός ότι ανοίγει ο δρό-
µος για την παρουσία του στη Νορβη-
γική αγορά, πόσο µάλλον αφού η το-
ποθέτηση των κρητικών κρασιών στα 
ράφια των καταστηµάτων του µονοπω-
λίου θα γίνει εντός του 2023. 

O νέος ιδιοκτήτης
της Μπουτάρης
κοιτάει «κόκκινα» 
οινοποιεία Το Νορβηγικό

μονοπώλιο 
ψάχνει κρασιά 
από την Κρήτη

Με εξαγωγές που αγγίζουν το 74% του κύκλου ερ-
γασιών της η γαλακτοβιοµηχανία, Χώτος, κάνει 
κινήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της παρα-
γωγικής της ισχύος στη φέτα και στα τυροκοµικά 
προϊόντα που διαθέτει στη γκάµα της. Σε αυτό το 
πλαίσιο έχει προγραµµατίσει και έχει ήδη λάβει 
έγκριση για επένδυση συνολικού ύψους 3 εκατ. 
ευρώ µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής φέτας 
ΠΟΠ από τα 3.244.471 κιλά στα 4.028.686 κιλά.

Επίσης µέσα από τη συγκεκριµένη επενδυτι-
κή κίνηση, η εταιρεία θα ενισχύσει περαιτέρω 
την δυναµική της και σε άλλα προϊόντα που πα-
ράγει όπως η βιολογική φέτα ΠΟΠ όπου µετά 
την ολοκλήρωση της επένδυσης η συνολική της 

παραγωγή από τα 13.929 κιλά σήµερα θα φτά-
σει τα 17.441, το µανούρι ΠΟΠ από τα 528.744 
κιλά στα 668.370 κιλά, το βιολογικό µανούρι 
ΠΟΠ από τα 1.943 κιλά θα φτάσει σε παραγω-
γή 2.434 κιλών, η µυζήθρα από 143.706 κιλά 
θα αυξηθεί παραγωγικά στα 179.941 και το αν-
θότυρο από τα 53.019 κιλά στα 66.388.

Η Χώτος αυξάνει
παραγωγή φέτας 
και τυροκομικών

Σταθερή κερδοφορία παρά τα αυξηµένα
κοστολόγια ελέω ενέργειας, α’ υλών
Η συγκεκριµένη επένδυση της γαλακτοβιοµηχανίας 
Χώτος έχει ενταχθεί στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόµου, µέσω του οποίου ενισχύεται 
µε την διαδικασία της φορολογικής απαλλαγής µε 
ποσό 1,35 εκατ. ευρώ. Η Χώτος ΑΒΕΕ αγγίζει σε 
τζίρο τα 29 εκατ. ευρώ, τα οποία δεδοµένης και της 
ανόδου στην τιµή του γάλακτος φέτος θα υπερβεί, 
προσεγγίζοντας πλέον το όριο των 30 εκατ. ευρώ. 
Το 2021 είχε κύκλο εργασιών ύψους 28,79 εκατ. 
ευρώ από 28,22 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020, 
ενώ κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη της σε 
σταθερό επίπεδο παρά τα αυξηµένα κοστολόγια 
που έχουν προκύψει στην ενέργεια και στις πρώτες 
ύλες. Η Χώτος ΑBEΕ διαθέτει ένα µεγάλο δίκτυο 
συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη και εξάγει 
τα προϊόντα της σε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, 
στις ΗΠΑ στο Ντουµπάι, στο Καζακστάν και 
στη Σιγκαπούρη. Η Χώτος ΑΒΕΕ εφαρµόζει 
τα συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας ISO 22000, 
BRC, IFS, REG.(EU) και HALAL σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΚΑΘΑΡΑ  ΚΕΡ∆Η 

2020

2021

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

28,22

28,79

2,84

2,26
2021

3,7% 

3,7% 
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην κατασκευή και ολοκλήρω-
ση ενός νέου οινοποιείου που 
θα αντικαταστήσει το προϋπάρ-
χον οινοποιείο στο Αµύνταιο, 
προχωράει το Κτήµα Κυρ-Γιάν-
νη, µε το σύνολο της επένδυ-
σης να αγγίζει τα 600.000 ευ-
ρώ. Σε αυτό θα παράγονται ό-
λα τα λευκά και ροζέ κρασιά 
του Κτήµατος, τα νέα αφρώδη 
κρασιά που φέρνει στην αγο-
ρά καθώς και οι ερυθροί οίνοι, 
µε τους οποίους πραγµατοποι-
εί δοκιµές αυτή την περίοδο. Η 
επιθυµία του οινοποιού και επι-
κεφαλής του κτήµατος, Στέλιου 
Μπουτάρη, είναι µέσα στα επό-
µενα χρόνια να αναπτύξει την 
παραγωγική δραστηριότητα του 
Κτήµατος, η οποία θα βασιστεί 
στη ζώνη ΠΟΠ Αµυνταίου κα-
θώς και στην ΠΓΕ Μακεδονίας 
και ΠΓΕ Φλώρινας, βασισµένα 
στον αµπελώνα του Αµυνταίου. 

Αµπέλια σε γραµµική φύτευση
Η αµπελουργική ζώνη του Α-

µυνταίου βρίσκεται σε υψόµε-
τρο 550-750 µέτρων στην πε-
ριοχή της βορειοδυτικής Μακε-
δονίας και χαρακτηρίζεται από 
αµµώδη ή αργιλώδη εδάφη µε 

ασβεστολιθικό υπόστρωµα. Επί 
του παρόντος το σύνολο της α-
µπελουργικής ζώνης καλύπτει 
έκταση συνολικά 6.500 στρεµ-
µάτων, τα οποία είναι κατά κύ-
ριο λόγο γραµµικά φυτεµένα 
καθώς και αρκετά παλαιά αµπέ-
λια, αυτόριζα, τα οποία υφίστα-
νται προ της φυλλοξηρικής πε-
ριόδου και οι φυτεύσεις σε αυ-
τή την περίπτωση έχουν γίνει σε 
σχήµα κυπέλλου. 

∆ύο αφρώδη κρασιά µε 
τη µέθοδο της Καµπανίας

Συν τοις άλλοις το κτήµα κυρ-
Γιάννη παρουσίασε δύο αφρώ-
δη κρασιά παραγωγής µε την πα-
ραδοσιακή µέθοδο της Καµπα-
νίας, τα οποία υπάγονται πλέον 
στην ετικέτα, Scaperdas Frères, 
µε την συγκεκριµένη ονοµασία 
να προέρχεται από τον προπάπ-
που του Στέλιου Μπουτάρη, ο ο-
ποίος µεγάλωσε στο Παρίσι και 
ήταν λάτρης της σαµπάνιας. «Επί 
της ουσίας πρόκειται για ένα ξι-
νόµαυρο µονοποικιλιακό από το 
Αµύνταιο και σκοπός µας ήταν 
να συστήσουµε µία νέα µάρκα, 
την οποία παρουσιάζουµε στην 
αγορά». Πρόκειται για δύο ετικέ-
τες ροζέ και λευκού αφρώδους 
ξηρού οίνου. Η δεύτερη ζύµωση 

πραγµατοποιείται κατά την πα-
ραδοσιακή µέθοδο της Καµπα-
νίας και γίνεται σε ξύλινες πα-
λέτες, ενώ η περιστροφή των φι-
αλών για την σταδιακή ενσωµά-
τωση του ιζήµατος είναι κάτι που 
εκτελείται χειροκίνητα.

Νέα οµπρέλα προϊόντων 
µετά το «Warehouse 10»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που το Κτήµα Κυρ-Γιάννη δη-
µιουργεί µία νέα µάρκα κρα-
σιών, καθώς κάτι αντίστοιχο εί-
χε γίνει και στην περίπτωση του 
«Warehouse 10», το οποίο έλα-
βε την ονοµασία του από την 
αποθήκη 10 του κτήµατος στο 
Γιαννακοχώρι. Πρόκειται ουσι-
αστικά για µία σειρά κρασιών, 
στην οποία υπάγονται εµβλη-

µατικές χρονιές και οινοποιή-
σεις της Κυρ-Γιάννη καθώς και 
ακυκλοφόρητες ετικέτες. 

Σε επίπεδο οικονοµικών επι-
δόσεων, τα τελευταία χρόνια η 
εταιρεία αναπτύσσεται διαρκώς, 
καταγράφοντας υψηλά κερδο-
φόρα αποτελέσµατα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το 2021 ο κύ-
κλος εργασιών της ανήλθε στα 
10,79 εκατοµµύρια ευρώ, από 
7,87 εκατ. ευρώ που ήταν το 
2020 µε τα καθαρά κέρδη µετά 
από τους φόρους να είναι 1,77 
εκατ. ευρώ το 2021 από 581,24 
χιλιάδες ευρώ το 2020. 

Επί της ουσίας το 2021 ήταν 
µία χρονιά κατά την οποία κα-
τέγραψε ιστορικό υψηλό σε ε-
πίπεδο κύκλου εργασιών αλλά 
και σε κερδοφορία.

Tα ροζέ και λευκά Scaperdas Frères από ξινόµαυρο µονοποικιλιακό. Το σύνολο της επένδυσης που θα αντικαταστήσει το προϋπάρχον οινοποιείο στο Αµύνταιο θα αγγίξει τα 600.000 ευρώ.

Επιθυµία του επικεφαλής του κτήµατος Στέλιου Μπουτάρη είναι 
να αναπτύξει την παραγωγική δραστηριότητα του Κτήµατος, 
βάσει των ΠΟΠ Αµυνταίου και των ΠΓΕ Μακεδονίας και Φλώρινας.

Νέο οινοποιείο στο 
Αμύνταιο από το 
Κτήμα Κυρ-Γιάννη
Με την παραδοσιακή μέθοδο της Καμπανίας δύο 
αφρώδη κρασιά υπό τη μάρκα «Scaperdas Frères»

Γιαννακοχώρι
Το Κτήµα είχε δηµιουργή-
σει το «Warehouse 10», 
που έλαβε την ονοµασία 
του από την αποθήκη 10 
του στο Γιαννακοχώρι

 7,87
2020

2021

2020

2021

 10,79 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η 

µετά από φόρους

 εκατ. ευρώ

 εκατ. ευρώ

χιλιαδες ευρώ

 581,24 

 1,77
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Premium προτάσεις από την ελληνική γη  
«Το χριστουγεννιάτικο καλάθι» της Agrenda, δηλαδή οι προτάσεις που αξίζει να αναζητήσει κανείς 
όσο προετοιµάζεται το γιορτινό τραπέζι, έρχονται πρώτα και κύρια ως  διαπίστωση του βαθµού 
ωριµότητας των προσπαθειών παραγωγής premium αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας. 
Τυριά από χέρια κτηνοτρόφων που επένδυσαν στη µεταποίηση, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από 
µικρούς ελαιοπαραγωγούς που βγάζουν µε ονοµατεπώνυµο την σοδειά τους στην αγορά, αλλά 
και δύο οινικές προτάσεις από οινοποιούς που «µιλούν» στον αµπελώνα και τιµούν την παράδοση.



Κατσικίσιο τυρί µε όλη την κρέµα παρασκευάζεται 
στην τσαντήλα από το Τυροκοµείο Στεργιάννη - 
Τσελιγκάτο Σουφλίου. Η σύγχρονη κτηνοτροφι-
κή και τυροκοµική µονάδα παράγει το δικό της 
γίδινο και πρόβειο γάλα και παρασκευάζει κατσι-
κίσιο τυρί και πρόβειο γιαούρτι. Η περίπτωση του 
«Τσελιγκάτου Σουφλίου» από τον ακριτικό Έβρο 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς 
θα µπορούσε να αναπτυχθεί µια ελληνική κτηνο-
τροφική εκµετάλλευση. Πρόκειται για µια πρωτο-
βουλία νέων ανθρώπων που αναβιώνει την παρά-
δοση των Σαρακατσαναίων µε µια ενδιαφέρουσα 
παλέτα κατσικίσιων κυρίως τυριών. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το εν λό-

γω project έχει αφετηρία την οικογενειακή φάρ-
µα στην οποία εκρέφονται 400 γίδια βελτιωµέ-
νης φυλής Alpine και 100 πρόβατα της φυλής 
Assaf. Σε ιδιόκτητη αγροτική γη καλλιεργούνται 
µάλιστα καλαµπόκι, σιτάρι, ηλίανθος και βιολο-
γικό τριφύλλι, η παραγωγή των οποίων καλύπτει 
σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της εκτροφής. 

Το Κτήµα Κατσαρού ξεκίνησε το ταξίδι του στην Κρανιά Ολύµπου 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον ∆ηµήτρη Κατσαρό. 
Οι πρώτες ποικιλίες που φυτεύτηκαν µετά από ενδελεχείς εδα-
φολογικές αναλύσεις ήταν Cabernet Sauvignon και Merlot. Η 
πρώτη σοδειά που κυκλοφόρησε το 1987, βγήκε στο εµπόριο το 
1989 σε µόλις 300 φιάλες. Από τότε τα αµπέλια πολλαπλασιά-
στηκαν και έφτασαν τα 90 στρέµµατα σε ένα υψόµετρο 700 µέ-
τρων, που τώρα φιλοξενούν και Chardonnay, Ξινόµαυρο. Από το 
2007 υπεύθυνος είναι ο Ευρυπίδης Κατσαρός. Το Ερυθρό Κτήµα 
Κατσαρός είναι από τα πλέον αρχετυπικά Bordeaux blend κρα-
σιά της χώρας µε το Cabernet Sauvignon 80% έναντι του Merlot. 

Σε υψόµετρο 650 µ. πάνω από τη Σούγια και 
την Παλιόχωρα, σε µικρή απόσταση από τα Χα-
νιά, βρίσκεται ο ελαιώνας, όπου παράγεται το 
µονοποικιλιακό Pamako. Περίπου 2.200 δέ-
ντρα Τσουνάτης ελιάς µε µέση ηλικία 200 ε-
τών, πολλά από τα οποία έχουν ύψος 12 µ. δί-
νουν ένα ιδιαίτερο σε οργανοληπτικά χαρακτη-
ριστικά ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες 
και πιστοποίηση ισχυρισµού υγείας σύµφωνα 
µε τον ΕΚ 432/2012.  ∆ηµιουργός του ένας πα-
θιασµένος Κρητικός, ο Ευτύχης Ανδρουλάκης, 
που αποφάσισε να επενδύσει σε µία παράδο-
ση πολλών γενεών. Μάλιστα, όπως ο ίδιος α-
ναφέρει, «από το 2012 που ξεκίνησα να πει-
ραµατίζοµαι µε την Τσουνάτη στόχος µου ή-
ταν να πετύχω αποτέλεσµα που θα δίνει υψη-
λές φαινόλες αλλά και οργανοληπτικά ενδια-
φέροντα χαρακτηριστικά». Το µονοποικιλιακό 
Pamako σαρώνει τα βραβεία στους διεθνείς δι-
αγωνισµούς όπου συµµετέχει. 

Στην τσαντήλα τυροκομεί 
η οικογένεια Στεργιάννη 
από το Σουφλί 

Ο Ευτύχης Ανδρουλάκης 
έχει δώσει υπεραξία 
στην Τσουνάτη ελιά

Από τον 
Δημήτρη στον 

Ευρυπίδη, αλλά 
πάντα Cabernet 

Sauvignon 

Κατσικίσιο 
Τσελιγκάτο 

Σουφλίου

Ερυθρό
Κτήµα 

Κατσαρού

Pamako 
Organic 

Monovarietal
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Ένα ιδιαίτερο σκληρό τυρί που µπορεί να τοποθετηθεί ανάµεσα 
στη Γραβιέρα και το Πεκορίνο είναι το 100% πρόβειο Αγκωνάρι, 
ακρογωνιαίος λίθος, όπως αποκαλύπτει και το όνοµά του, του 
µικρού τυροκοµείου του Αριστείδη Γκούµα στο Νησέλι της Νέας 
Εφέσου στην Κατερίνη. Η πρώτη ύλη προέρχεται από την εκτρο-
φή µε 120 πρόβατα Lacaune και τα 50 γίδια Alpine που διατηρεί 
η Φάρµα εδώ και 10 χρόνια. Σηµειώνεται ότι το «Αγκωνάρι» κυ-
κλοφορεί σε διάφορες εκδοχές, όπως µε µπούκοβο και πιπέρι. 
Ο 39χρονος κτηνοτρόφος µπήκε στο επάγγελµα το 2012, ενώ 
ξεκίνησε τη µεταποίηση της παραγωγής του µε αφορµή την κρί-
ση του γάλακτος την περίοδο 2016-2017, πετυχαίνοντας σήµε-
ρα σηµαντικές πωλήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το «πεκορίνο» 
έμπνευση ενός 

κτηνοτρόφου 
από την 

Κατερίνη

Αγκωνάρι 
Φάρµα Γκούµα

Τerra Leone  
Ammos 

Reserve 2018

Στο Κτήµα Παλυβού είναι ένθερµοι υποστηρι-
κτές του δόγµατος «τα µεγάλα κρασιά γεννιού-
νται στο αµπέλι» και γι’ αυτό το λόγο µιλούν 
για το «ήθος της γεωργίας» που θέλουν να ε-
φαρµόζουν, η οποία αφουγκράζεται το αµπέλι.

Τα σταφύλια του Αγιωργίτικου Τerra Leone  
Ammos Reserve 2018 προέρχονται από έναν 

ιδιόκτητο αµπελώνα 32 στρεµµάτων στη θέση 
Κοκκινιές και Στεφάνι Κολοκοτρώνη. Να ση-
µειωθεί ότι τα στέµφυλα παραµένουν µε τον 
χυµό σχεδόν για ένα µήνα. 

Το κρασί παλαιώνει για 18 µήνες σε και-
νούργια δρύινα βαρέλια (80% γαλλικά και 20% 
αµερικανικά) και περαιτέρω έξι µήνες στη φι-

άλη. Το κρασί παρουσιάζει έντονο πορφυρό 
χρώµα, το κεράσι και το δαµάσκηνο κυριαρ-
χούν και µοιράζονται την σκηνή µε τα πιο βα-
ριά αρώµατα του καπνού, της σοκολάτας και 
του καβουρδισµένου καφέ. Το στόµα έχει έ-
ντονες µεν αλλά όχι επιθετικές ταννίνες, πλού-
σιο σώµα και ωραία επίγευση.  

Μόνο από σκληρή δουλειά 
στο αμπέλι μπορούν να 
βγουν Μεγάλα Κρασιά

Πολύπλοκο αρωµατικό προφίλ µε πράσινες 
και πιο ώριµες νότες και στη γεύση ντελικάτο 
πικρό, µε µια φρέσκια αίσθηση πικάντικου χα-
ρακτηρίζουν το EVOO Konos Premium Edition. 
∆ηµιουργός του το Κτήµα Μιχελή µε έδρα την 
Αλεξανδρούπολη µε την πρώτη ύλη από ελαι-
όδεντρα Μάκρης. Το Κτήµα Μιχελή δραστηριο-
ποιείται στην καλλιέργεια και παραγωγή ελιάς 
στο λόφο Κώνο, λίγα χιλιόµετρα έξω από την Α-
λεξανδρούπολη προς Μάκρη, από το 1935. Τα 
τελευταία έξι χρόνια τα δύο νεαρά αδέρφια ∆η-
µήτρης (γεωπόνος) και Βασίλης (οικονοµολό-
γος) Αδαµίδης, η τέταρτη γενιά, έχει πάρει τα η-
νία της εκµετάλλευσης. Από την πρώτη στιγµή, 
καθετοποίησαν όλες τις ελαιοκοµικές διεργασί-
ες, φτιάχνοντας σύγχρονο διφασικό ελαιοτρι-
βείο, χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης, τυ-
ποποίησης, καθώς και υποδοµές για ξεναγήσεις. 
Στόχος τους η διάδοση της ποικιλίας Μάκρης. 

Το Κτήμα Μιχελή δίνει 
αγώνες για το ελαιόλαδο 
της ποικιλίας Μάκρης 

Konos 
Premium 

Edition
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