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Δεν βοηθούν 
το φιξάρισμα 
τα συμβόλαια 
στο βαμβάκι 

σελ. 22

Φεβρουάριο 
πληρώνεται 
το καρτελάκι 
στο σκληρό 

σελ. 6

ΠΙΛΟΤΟΣ Η ΕΥΒΟΙΑ 

Εμπνευσμένα project  
αγροτικής δράσης για 
μια άλλη Εύβοια σελ. 40

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

  
ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Πάνω από τα 6 ευρώ 
σε Ιταλία και Ισπανία, 
κοντά η Ελλάδα σελ. 12

Έχεις τη γη   
παίρνεις πριμ 
και χωρίς 
δικαιώματα
Επένδυση που γεννάει φέτος τέσσερις πηγές 

πριμοδοτήσεων η κατοχή γης, ανεξαρτήτως 

μάλιστα ενεργοποίησης δικαιωμάτων  σελ. 4-5

ΟΣΔΕ 2023
Επιταχύνονται οι μεταρρυθμίσεις, 
δηλώσεις ΟΣΔΕ από 1η Μαρτίου  σελ. 10  

Νέοι Αγρότες 2023
Μετά την πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης, 
νέα προκήρυξη για πριμ εγκατάστασης  σελ. 18

Αγλαΐτσα   
η νέα ετικέτα 
στο τσίπουρο

agrenda - σελ. 34

Πάρτι κάνουν φέτος οι αρουραίοι  
Αυξημένοι οι πληθυσμοί,  
τρωκτικών εφορμούν σε 
σιτηρά, ψυχανθή. σελ. 50
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Σχέδια
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Έκτακτη έκδοση - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | Κυκλοφορεί µε την Agrenda

ΧΟΡΗΓΟΣ

Τα κρίσιμα σημεία του θεσμικού 
πλαισίου και οι νέες προτάσεις 
της αγοράς αγροτικών μηχανημάτων
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ανοδική τροχιά η τιµή παραγωγού για το ελληνικό ρύζι, 
µε την λίγη Καρολίνα στα 70 λεπτά. Στα χνάρια της ποικιλίας 
καπνού «Κατερίνη» που έχει ήδη κατοχυρώσει τα 45-50 λεπτά 
και η ποικιλία «Μπασµάς». Κινήσεις ανόδου που θα ανέβαζαν 
στα 5,50 ευρώ τα συµβατικά ελαιόλαδα και στα 6 ευρώ τα 
βιολογικά. Έχασε 5 ευρώ η πρώτη του έτους λίστα της Φότζια 
για το σκληρό σιτάρι, ενώ το γαλλικό κρατιέται στα 460 ευρώ.

Κοµµίωση στις λεµονιές
Η κοµµίωση αποτελεί µυκητολογική 
ασθένεια που προσβάλλει την περιοχή 
του λαιµού στις λεµονιές µέχρι το 
ύψος 60-80 εκ. από το έδαφος και 
τις επιφανειακές ρίζες. Η µόλυνση 
εκδηλώνεται συνήθως µε σχηµατισµό 
κόµεος (κόλλας) πάνω στο φλοιό 
που διαχέεται και µέσα στο ξύλο και 
στο κάµβιο προκαλώντας ξήρανση 
και καταστροφή συχνά ολόκληρου 
του δέντρου. Τα συµπτώµατα, που 
οφείλονται σε προβλήµατα κυκλοφορίας 
των χυµών, περιλαµβάνουν κίτρινες 
νευρώσεις στα φύλλα, µικροφυλλία, 
µικροκαρπία και µειωµένη βλάστηση. 
Οι φυτόφθορες είναι µύκητες εδάφους 
και γι’ αυτό οι µολύνσεις ευνοούνται από 
κακή στράγγιση, δυνατή βροχή ή βροχή 
που συνοδεύεται από ισχυρό άνεµο. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, 
γεωπόνοι συνιστούν αρχικά τη χρήση 
ανθεκτικών υποκειµένων. Ωστόσο 
η φύση της ασθένειας είναι τέτοια 
που κάτω από ευνοϊκές συνθήκες 
ακόµα και ανθεκτικές ποικιλίες µπορεί 
να προσβληθούν. Σε κάθε περίπτωση, 
οι κορµοί των προσβεβληµένων 
δέντρων πρέπει να αλείφονται µε 
χαλκό για να περιοριστεί η εξάπλωση 
του µύκητα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 14-01-2023
Λίγες νεφώσεις, βαθµιαία στα 
δυτικά και τα βόρεια αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές και 
µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως 
στα δυτικά. Στις Κυκλάδες, την 
Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και στα νότια 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή 15-01-2023
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στο µεγαλύτερο µέρος της 
χώρας µε τοπικές βροχές 
στα παραθαλάσσια τµήµατα και 
στα νότια πελάγη καταιγίδες. 
Εξασθένηση των φαινοµένων 
από τις µεσηµεριανές ώρες. 
Άνεµοι µέτριοι από βόρειες 
διευθύνσεις, µε σταδιακή 
εξασθένηση από τα δυτικά. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 16-01-2023
και Τρίτη 17-01-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
υψηλή πιθανότητα τοπικών 
βροχών στην Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα και σποραδικές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

καταιγίδες στα δυτικά. Άνεµοι 
στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 
µέτριοι, στα ανατολικά βόρειοι 
µέτριοι, στρεφόµενοι σε 
νοτιοδυτικούς. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. 

Τετάρτη 18-01-2023 ως
Παρασκευή 20-01-2023
Στα δυτικά νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και καταιγίδες. Λίγες 
νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες 
στα βόρεια και τα νησιά, µε 
τοπικές βροχές και καταιγίδες. 
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι, στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

Άνεµοι στα δυτικά 3 
µε 5 και κατά τόπους 
έως 6 µποφόρ, 
στα ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
4-6 µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
έως 7 µποφόρ.
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Όταν η κυβέρνηση τους δίνει αυτό το δικαίω-
µα, οι αγρότες καλά κάνουν. Ο λόγος για 
το πώς έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό 
το «πουγκί» µε τις παροχές και… όσοι πι-
στοί προσέλθετε. Και την ίδια στιγµή, η α-
ντιπολίτευση, αντί να ασκεί κριτική στην 
κυβέρνηση για την αλλοπρόσαλλη, επι-
πόλαιη και χωρίς µέτρο «αρµάδα» έκτα-
κτων ενισχύσεων, πλειοδοτεί σε παροχο-
λογία, ανοίγει συνεχώς νέα κεφάλαια α-
ναγκών για αποζηµιώσεις, παίζοντας στη 
λογική… εγώ το είπα πρώτος!

Στην αρχή ήταν τα µήλα, λόγω συνθηκών αγο-
ράς και τα ροδάκινα λόγω βροχοπτώσεων. 
Ακολούθησαν τα κάστανα, λόγω ενός εντό-
µου που υποβάθµισε τον καρπό και στη συ-
νέχεια ήρθαν οι προτάσεις για ενισχύσεις 
στις ελιές για ζηµιά από το γλοιοσπόριο, οι 
ενισχύσεις στα αµύγδαλα λόγω συνθηκών 
αγοράς, η ενίσχυση ακόµα και στο βαµβά-
κι, όπου, η αγορά έδωσε φέτος τη δυνατό-
τητα στους παραγωγούς να κλείσουν µεγά-
λες ποσότητες της παραγωγής τους σε υ-
περδιπλάσια τιµή, από την αντίστοιχη που 
διέθεταν το προϊόν τους ένα χρόνο πριν. 

Κάποιοι κάνουν λόγο για γενικευµένη ενίσχυ-
ση µε 70 ευρώ το στρέµµα σε όλα τα µη-
λοειδή και τα πυρηνόκαρπα, για αποζηµι-
ώσεις λόγω επελάσεων των αγριογούρου-
νων, ήδη ψιθυρίζεται εκ νέου η ενίσχυ-
ση της σταφίδας (λόγω αγοράς), η ενίσχυ-
ση στα επιτραπέζια σταφύλια, επίσης λό-
γω αγοράς, ενώ ανοίγει σιγά – σιγά και η 
κουβέντα για αποζηµιώσεις στα σιτηρά, οι 
καλλιέργειες των οποίων βρίσκονται αυτό 
τον καιρό αντιµέτωπες µε παρατεταµένη 
ξηρασία, υψηλές θερµοκρασίες, τρωκτι-
κά, έντοµα και ρυχοσπορίωση.

Στις αρχές της εβδοµάδας, το ∆Σ του ΕΛΓΑ µε-
τρούσε για ώρες τα οικονοµικά ανοίγµα-
τα µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο 
Οργανισµός, προκειµένου να καταλήξει 
στο ποσό για το οποίο θα ζητήσει τη στή-
ριξη του κρατικού προϋπολογισµού, µιας 
και οι περισσότερες από τις εκτός κανονι-
σµού καταγραφές είχαν εξασφαλίσει από 
νωρίς και τη συγκατάθεση του Μαξίµου. 

Στην επαρχία ακούγεται συχνά η ρήση… να 
πάρει ο κόσµος. Το όλο κλίµα παραπέ-
µπει στις ένδοξες εποχές του ΠΑΣΟΚ και 
του Τσοβόλα δώστα όλα. Και φυσικά η 
Agrenda επ’ ουδενί δεν θα ήθελε να γίνει 
ο κακός της υπόθεσης. Ωστόσο, ως φορέ-
ας ενηµέρωσης µε πολυετή και αδιάλει-
πτη παρουσία στην αγροτική ενηµέρω-
ση, οφείλει να υπενθυµίζει πάντα ότι οι 
κρατικές παρεµβάσεις αποκτούν νόηµα 
όταν απαντούν σε πραγµατικές ανάγκες 
και παίρνουν αξία όταν πιάνουν τόπο. Σε 
κάθε περίπτωση, η ιστορία έχει δείξει ό-
τι η προεκλογική περίοδος δεν είναι και 
η πιο πρόσφορη για την αποτελεσµατικό-
τητα αυτών των παρεµβάσεων.     Agrenda

Όταν ανοίγει 
το πουγκί

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06960

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44326

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,0049

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88684

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,659

• Το πρώτο ηλεκτρικό τρακτέρ από New 
Holland και CNH Industrial σελ. 20-37
• Λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023 οι 
δεσµεύσεις για το Κοµφούζιο σελ. 19

• Προτάσεις βελτιώσεων στα υπό 
διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης σελ. 27 
• Εννέα συνεταιρισµοί στις πρώτες εντάξεις 
για µεταποίηση του Ανάκαµψης σελ. 44

• Στα 490 ευρώ το σκληρό στη Φότζια, 
σταθερά στα 460 ευρώ στη Γαλλία σελ. 21
• Ανοδικά η τιµή παραγωγού στο ρύζι, από 
τα µεσόσπερµα ως την Καρολίνα σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η µίσθωση και η αγορά αγροτικής 
γης, η οποία µπορεί και να µην συ-
νοδεύεται από δικαιώµατα ενιαίας 
ενίσχυσης, γίνεται το 2023 µία ε-
πένδυση που γεννά πλέον τέσσερις 
πηγές επιδότησης: συνδεδεµένη, α-
ναδιανεµητική, πρασίνισµα και συ-
µπληρωµατική επιδότηση νεαρών α-
γροτών. Σε συνδυασµό µε το βήµα 
σύγκλισης του 2023, τα ιστορικά δι-
καιώµατα χάνουν ένα τεράστιο µέ-
ρος της αξίας που είχαν έως σήµε-
ρα. Αρκεί να αναφερθεί πως ένας 
παραγωγός µε ιστορικό δικαίωµα 
70 ευρώ το στρέµµα, από τον «τίτ-
λο» αυτό πληρωνόταν µέχρι και το 
2022, 44 ευρώ πρασίνισµα συν πε-
ρί τα 20 ευρώ το στρέµµα αν ήταν 
νέος αγρότης. ∆ηλαδή σύνολο 134 
ευρώ το στρέµµα. Το 2023 ο ίδιος 
τίτλος δικαιώµατος θα του δώσει σύ-
νολο γύρω στα 50 ευρώ το στρέµ-
µα επιδότηση και µέχρι το 2026 θα 
έχει µειωθεί έως το ποσό της πλή-
ρους σύγκλισης (βλ. σελ. 5). 

Η επιδότηση στη γη
Ουσιαστικά από φέτος, γίνεται η 

µετάβαση στην επιδότηση της επιλέ-
ξιµης γης και της πραγµατικής πα-
ραγωγής. Συγκεκριµένα:

 Νέο πρασίνισµα: ∆εν έχει κα-
µία απολύτως σχέση µε τα δικαιώ-
µατα. Αφορά συγκεκριµένες ενέρ-
γειες που κάνει ο παραγωγός στο 
κτήµα του. Σε όσο πιο πολλά στρέµ-
µατα αναλαµβάνει δεσµεύσεις τόσο 
µεγαλύτερη η επιδότηση. 

 Συµπληρωµατική εισοδηµατι-
κή στήριξη για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας: Η εν λόγω στήριξη ύψους 
7 ευρώ το στρέµµα (µέγιστο τα 250 
στρέµµατα επιδοτούνται ανά εκµε-
τάλλευση) χορηγείται ως ετήσια α-
ποσυνδεδεµένη πληρωµή ανά επι-
λέξιµο εκτάριο, δηλαδή όχι ως προ-
σαύξηση στην αξία των δικαιωµά-
των όπως γινόταν µέχρι και το 2022.

Χορηγείται για µέγιστη διάρκεια 
πέντε ετών, αρχής γενοµένης από 
το πρώτο έτος υποβολής της αίτη-
σης ενίσχυσης για γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας, και µε την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων που πρόκειται 
να καθοριστούν από το νοµικό πλαί-
σιο της ΚΑΠ για την περίοδο µετά το 

2027, όταν η πενταετής διάρκεια υ-
περβαίνει το 2027.

 Αναδιανεµητική ενίσχυση: Βα-
σική προϋπόθεση για να λάβει ένας 
ενεργός γεωργός την αναδιανεµητι-
κή ενίσχυση είναι να λαµβάνει και 
την βασική εισοδηµατική στήριξη 
για τη βιωσιµότητα, δηλαδή να έ-
χει στην κατοχή του και να ενεργο-
ποιεί κάποια δικαιώµατα ανεξαρτή-
του αριθµού. Από εκεί και πέρα, η 
αναδιανεµητική στήριξη αφορά τις 
επιλέξιµες εκτάσεις και όχι τις εκτά-
σεις που αναλογούν στα δικαιώµα-
τα που κατέχουν οι ενεργοί γεωρ-
γοί, εποµένως η συµπληρωµατική 
στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωρ-
γούς για τα εκτάρια για τα οποία ε-
νεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης 
αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα 
εκτάρια που δηλώνουν. Υπενθυµίζε-
ται η αναδιανεµητική δίνεται σε εκ-
µεταλλεύσεις 20 έως 110 στρεµµά-
των στις αροτραίες, 10 έως 40 στρεµ-
µάτων στις δενδρώδεις και 10-170 
στρµ. στα βοσκοτόπια. 

 Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Οι 
συνδεδεµένες ποτέ δεν είχαν ού-
τε θα έχουν σχέση µε τα δικαιώµα-
τα βασικής ενίσχυσης. Συνεχίζουν 
όπως και την περασµένη περίοδο 
να µετράνε µε βάση την επιλέξιµη 
έκταση και την καλλιέργεια που υ-
πάρχει σε αυτή.

Ενεργοποιεί τέσσερα πριμ
η μίσθωση γης χωρίς δικαιώματα  

Η απόκτηση 

γης ακόμη και 

χωρίς δικαιώματα 

ενεργοποιεί από 

το φετινό ΟΣΔΕ 

σχεδόν όλη την 

γκάμα των άμεσων 

ενισχύσεων 

ανεξάρτητα από τη 

βασική ενίσχυση. 

Ευκαιρία η 

επιδότηση όμορων 

από τα Σχέδια 

Νέο πρασίνισµα
Στο νέο πρασίνισµα για όσο 
πιο πολλά στρέµµατα ανα-
λαµβάνει δεσµεύσεις ένας 
παραγωγός, τόσο µεγαλύ-
τερη επιδότηση θα λάβει

7 ευρώ
Η συµπληρωµατική 
εισοδηµατική στήριξη για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας 
ύψους 7 ευρώ το στρέµµα 
χορηγείται ως ετήσια 
αποσυνδεδεµένη πληρωµή 
ανά επιλέξιµο εκτάριο, 
δηλαδή όχι ως 
προσαύξηση στην αξία των 
δικαιωµάτων όπως γινόταν 
µέχρι και το 2022.

Τίτλος
Ένας παραγωγός µε 
ιστορικό δικαίωµα 70 
ευρώ το στρέµµα, από τον 
«τίτλο» πληρωνόταν µέχρι 
και το 2022 µε 44 ευρώ 
πρασίνισµα συν περί τα 20 
ευρώ το στρέµµα αν ήταν 
νέος αγρότης, δηλαδή 
σύνολο 134 ευρώ το 
στρέµµα. Το 2023 ο ίδιος 
τίτλος δικαιώµατος θα του 
δώσει σύνολο γύρω στα 
50 ευρώ το στρέµµα.

Κατοχή
Βασική προϋπόθεση 
για να λάβει ένας 
ενεργός γεωργός την 
αναδιανεµητική ενίσχυση 
είναι να λαµβάνει και 
την βασική εισοδηµατική 
στήριξη για τη βιωσιµότητα, 
δηλαδή να έχει στην 
κατοχή του και να 
ενεργοποιεί κάποια 
δικαιώµατα ανεξαρτήτου 
αριθµού. 
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∆ικαιούχοι συµπληρωµατικής νεαρών αγροτών 
και οι νέοι της τρέχουσας προγραµµατικής 
Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών παρέχεται 
για 5 έτη και για ανώτατο αριθµό 250 στρεµµάτων ανά δικαιούχο. 
Επίσης, επιλέξιµοι για την συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη 
των νέων γεωργών είναι και οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έλαβαν 
την ενίσχυση αυτή, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας), 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 30(2), του Κανονισµού 2021/2115. 
Οι δικαιούχοι της παρέµβασης πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στη 
γεωργία έως και πέντε έτη πριν το 2023 και να είναι έως 40 ετών. 

Η επέκταση της εφαρµογής της αγρανάπαυσης 
δίνει ενίσχυση σε ολόκληρο το αγροτεµάχιο  
Για την ενίσχυση «Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής 
εστίασης» από το νέο πρασίνισµα, το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει πως αν 
ένας παραγωγός έχει 200 στρέµµατα αρόσιµης καλλιέργειας και έχει 
αφήσει ζώνη οικολογικής εστίασης >10% της έκτασης θα πληρωθεί 
µε την τιµή του σχήµατος για τα 194 στρέµµατα (200 στρέµµατα - 3% 
των 200 στρεµµάτων λόγω υποχρεωτικής αιρεσιµότητας ΚΓΠΚ). Για 
το καλαµπόκι για παράδειγµα η ενίσχυση έχει ως εξής: 194 στρέµµατα 
επί 3,7 ευρώ/στρµ.= 717,8 ευρώ ή 1.532,6 ευρώ για φυτά ξενιστές.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ξεκινάει από το φετινό ΟΣ∆Ε το 
πρώτο από τα τέσσερα συνολικά 
βήµατα σύγκλισης των δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης, µε το µο-
ντέλο του συν-πλην 25% επί της 
διαφοράς µε το µέσο όρο. 

Η προσαρµογή των δικαιωµά-
των θα γίνει µε βάση τη µέση πε-
ριφερειακή αξία του 2023 η οποία 
σύµφωνα µε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης θα είναι 21,5 ευ-
ρώ το στρέµµα στις αροτραίες, 17,6 
ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια 
και στα 27 ευρώ το στρέµµα στα 
δέντρα. Αρχικά, η Ατοµική Μονα-
διαία Αξία ∆ικαιώµατος των παρα-
γωγών θα µειωθεί κατά 22% όπως 
αποτυπώνεται σε σχετικό έγγρα-
φο ερωταπαντήσεων του ΥΠΑΑΤ. 

Μετά έχει σειρά η σύγκλιση: Ε-
φόσον η Ατοµική Μοναδιαία Αξία 
∆ικαιώµατος του παραγωγού είναι 
πάνω από τους µέσους όρους που 
αποτυπώνονται παραπάνω, τότε 
θα µειωθεί στο 25% της διαφοράς. 
∆ηλαδή αροτραίο δικαίωµα των 30 
ευρώ θα µειωθεί στα 27,8 ευρώ το 
2023. Εφόσον η Ατοµική Μοναδι-
αία Αξία ∆ικαιώµατος του παραγω-
γού είναι κάτω από τους µέσους ό-
ρους που αποτυπώνονται παραπά-
νω, τότε θα αυξηθεί στο 25% της δι-

αφοράς. ∆ηλαδή βοσκοτοπικό δι-
καίωµα των 10 ευρώ θα αυξηθεί 
στα 11,9 ευρώ το 2023.

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, το 
10% των εκµεταλλεύσεων στη χώρα 
µας συγκεντρώνει το 48% των άµε-
σων ενισχύσεων, ενώ το 45% των 
εκµεταλλεύσεων που µπορούν να 
θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργητές 
λαµβάνουν το 10% των άµεσων ε-
νισχύσεων (2019). 

Η αναφορά του στρατηγικού 
σχεδίου στη σύγκλιση

Για την περίοδο 2023-2026 θα 
πραγµατοποιηθεί σύγκλιση της αξί-
ας των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιµή µονάδας («flat rate») 
σε επίπεδο αγρονοµικής περιφέ-
ρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήµατα 
δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 
2026. Αυτό σηµαίνει ότι το 2026, 
εντός κάθε αγρονοµικής περιφέ-
ρειας, η µοναδιαία αξία όλων των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης θα εξισω-

θεί µε τον περιφερειακό µέσο όρο, 
δηλ. µε τη µέση αξία των δικαιω-
µάτων ενίσχυσης της εν λόγω πε-
ριφέρειας. Η σύγκλιση αυτή της α-
ξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, 
αναµφίβολα θα συµβάλει στην ε-
πίλυση ενός από τα σοβαρότερα 
προβλήµατα, που είναι η ανισο-
κατανοµή των άµεσων ενισχύσε-
ων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, 
παρουσίασε διαχρονική επιδείνω-
ση, αφού την περίοδο 2012-2019. 
Από την άλλη πλευρά, η διαδικα-
σία της εσωτερικής σύγκλισης θα 
επηρεάσει αρνητικά τις εκµεταλ-
λεύσεις µικρού και µικροµεσαίου 
µεγέθους, πολλές από τις οποίες έ-
χουν υψηλή µοναδιαία αξία δικαι-

ωµάτων, επειδή είχαν θεµελιώσει 
ιστορικά δικαιώµατα από καλλιέρ-
γειες υψηλής στρεµµατικής αξίας, 
όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα 
τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύ-
γκλιση, οι εκµεταλλεύσεις αυτές 
θα χάσουν ένα µέρος από την α-
ξία των δικαιωµάτων τους, δηλ. έ-
να µέρος της βασικής ενίσχυσης 
που δικαιούνται. Όµως, η χορή-
γηση της αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης θα αναπληρώσει αυτή τη µείω-
ση. Εποµένως, η σύγκλιση της αξί-
ας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, σε 
συνδυασµό µε την αναδιανεµητι-
κή στήριξη θα οδηγήσει σε δικαι-
ότερη και αποτελεσµατικότερη κα-
τανοµή της στήριξης στη γεωργία. 

Αλλάζει αξία
σε δύο φάσεις 
η βασική  
Οριζόντια θα επηρεάσει όλα τα δικαιώματα 
των παραγωγών η νέα περιφερειακή αξία του 
2023, με τη σύγκλιση να μειώνει σημαντικά 
κυρίως τις πολύ υψηλές περσινές αξίες 

Να περιµένουν το θεσµικό 
πλαίσιο απαντά το ΥΠΑΑΤ 
στους αγρότες που ρωτούν 
για την ενίσχυση χρήσης 
βιοδιεγερτών ή λιπασµάτων 
βραδείας αποδέσµευσης σε 
σχετική ερώτηση. Συγκεκριµένα 
οι παραγωγοί ρωτάνε: 
Σύµφωνα µε τους εµπόρους 
λιπασµάτων τα λιπάσµατα µε 
βιοδιεγέρτες έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά µε αυτά της 
βραδείας αποδέσµευσης. 
Υπάρχουν διαφορές µεταξύ 
τους; Αν ναι, πως θα ελέγχεται 
η διαφορετικότητα τους; Ακόµη 
πώς θα ελέγχεται η χρήση 
γεωργίας ακριβείας κατά 
την διάρκεια των ψεκασµών 
και η χρήση ψεκαστικών 
ακροφυσίων µειωµένης 
διασποράς; Απάντηση: 
Η παρέµβαση συνίσταται 
στην ενίσχυση των παραγωγών 
αφενός για την απόκτηση 
και χρήση ηλεκτρονικής 
εφαρµογής διαχείρισης 
εισροών και παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών δεδοµένων 
και αφ’ ετέρου για την 
εφαρµογή, µε τη συνδροµή 
γεωργικού συµβούλου, µιας 
ή περισσότερων πρακτικών 
που θα επιλεγούν από έναν 
κατάλογο προτεινόµενων 
πρακτικών. 
Η τήρηση και πιστοποίηση των 
δεσµεύσεων του συγκεκριµένου 
οικολογικού προγράµµατος θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής 
που θα εκδοθεί. 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιδότηση 
της θρέψης 

Μέση αξία
Η µέση περιφερειακή αξία του 

2023 θα είναι 21,5 ευρώ το 
στρέµµα στις αροτραίες, 17,6 
ευρώ στα βοσκοτόπια και στα 

27 ευρώ στα δέντρα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΜΠΑ∆)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
�ΜΠΑ∆�
2022

ΜΕΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
�ΜΠΑ∆�
2023

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 274,47 215,00

224,62 176,00

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

345,43 270,00
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα κυλούν αυτό 
το διάστηµα οι διοικητικοί έλεγχοι επί των 
προγραµµάτων και της ενιαίας της περσι-
νής χρονιάς, προκειµένου να πληρωθούν 
όσοι έµειναν εκτός της εξόφλησης του ∆ε-
κεµβρίου. Με καλό ρυθµό, µετά το κλείσιµο 
της σχετικής εφαρµογής για την υποβολή 
των αιτήσεων, ξεκίνησαν και οι σχετικοί έ-
λεγχοι για τις ενισχύσεις που αφορούν την 
αγορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατ. ευρώ, µε 
στόχο η πίστωση να τρέξει µέσα στο µήνα. 

Το µεγάλο βάρος, ωστόσο, σε αυτή τη φά-
ση, όπως κάθε χρόνο πέφτει στην πληρωµή 
των συνδεδεµένων ενισχύσεων, µε το ενδι-
αφέρον να εντείνεται για τις εκτατικές καλ-
λιέργειες και δη για το σκληρό σιτάρι, το ο-
ποίο και είναι από τα πρώτα προϊόντα που 
πληρώνονται µαζί µε πρωτεϊνούχα και σα-
νοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, καρπούς µε κέ-
λυφος και µήλα. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
τη σεζόν 2021-2022 καλλιεργήθηκαν 3,150 
εκατ. στρέµµατα, από τα οποία τα 1,98 εκατ. 

στρέµµατα αφορούσαν σπορές µε πιστοποι-
ηµένο σπόρο. Με βάση τον προϋπολογισµό 
του έτους, αυτό σηµαίνει ότι η συνδεδεµέ-
νη θα κυµανθεί περί τα 5,7 ευρώ το στρέµ-
µα, στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Υπενθυµίζε-
ται ότι πέρυσι πληρώθηκαν 11.263.883,97 
ευρώ σε 32.433 δικαιούχους στην καλλιέρ-
γεια σκληρού σίτου µε 5,71 ευρώ το στρέµµα. 

Ωστόσο, αυτό που φέτος θα κάνει τη δια-
φορά είναι η ηµεροµηνία της πληρωµής του 
πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων, δεδοµέ-
νου ότι τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω µπλο-
καρίσµατος του συστήµατος από την «περι-
βόητη δυναστεία του ΟΣ∆Ε», η πίστωση εί-
χε µετατεθεί ένα µήνα πίσω. Χαρακτηριστι-
κό είναι το ότι πέρυσι η ενίσχυση στο σκλη-
ρό πιστώθηκε πιο αργά από ποτέ και µάλι-

στα µαζί µε την ειδική βάµβακος λίγο πριν 
την 25η Μαρτίου. Για φέτος, ο στόχος είναι 
να επανέλθει ο προγραµµατισµός στο προ 
τριετίας πλάνο των αρµοδίων, µε τις πρώ-
τες πιστώσεις από τα µέσα Φεβρουαρίου.  

Έλεγχος στα καρτελάκια 
για τη συνδεδεµένη στο σκληρό 

Εν τω µεταξύ, στους προβλεπόµενους ε-
λέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµό-
τητας προχωρούν αυτές τις ηµέρες οι διοικη-
τικοί του φορέα στους προβλεπόµενους ελέγ-
χους, προκειµένου να ακολουθήσει η πληρω-
µή της συνδεδεµένης σκληρού σίτου. Βάσει 
του κανονισµού, πρέπει να γίνουν οι µηχανο-
γραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για να κα-
θοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν 
τους όρους επιλεξιµότητας, να υπολογιστούν 
οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις, για 
να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέµµα. 

Ειδικότερα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητι-
κό έλεγχο για την καλλιέργεια σκληρού σί-
του καλούνται να ελέγξουν  τις ποικιλίες που 
χρησιµοποιήθηκαν και τις ποσότητες του πι-
στοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγρά-
φονται είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια α-
γοράς και δελτία αποστολής. Σύµφωνα µε 
εγκύκλιο του οργανισµού, οι εγκεκριµένες 
ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύ-
πτουν από  τα αποδεκτά παραστατικά ετικε-
τών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι:

 Τα  πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία αποστο-
λής ή τιµολόγια να έχουν εκδοθεί µέχρι τις 
31/01/2022. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχω-
ριστό δελτίο αποστολής, αυτό να έχει εκδοθεί 
µέχρι τις 31/01/2022 και το τιµολόγιο, που 
αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, να 
έχει ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι 15/02/2022.

 Οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώ-
λησης πιστοποιηµένου σπόρου σίτου αφο-
ρούν αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι 
και τις 31/01/2022.

Στα τέλη του 
μήνα 25 εκατ. 
για Νέους 
Αγρότες στην 
Κεντρική 
Μακεδονία
Μέσα στο τρίτο δεκαήµερο του 
Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση, 
το αργότερο µέχρι το τέλος 
του µήνα, προγραµµατίζεται να 
πιστωθούν στους λογαριασµούς 
της τελευταίας «φουρνιάς» 
υποψηφίων, από την Κεντρική 
Μακεδονία, που πήραν την έγκριση 
για ένταξη στο υποµέτρο 6.1, 
του ΠΑΑ 2014-20, που αφορά 
την εγκατάσταση νέων γεωργών.
Όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονοµίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος 
Κεφαλάς, ήδη από τις 5 
Ιανουαρίου οι υπηρεσίες της 
Περιφέρεις έχουν ζητήσει έγκριση 
για τη χορήγηση της πίστωσης. 
Μάλιστα, οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως το σχετικό αίτηµα 
έχει σταλεί για την τελική 
υπογραφή και εκτιµάται πως πολύ 
σύντοµα, θα είναι διαθέσιµα τα 
χρήµατα για τους 843 δικαιούχους. 
Το ποσό της προκαταβολής που 
αναµένεται να πληρωθεί προσεχώς 
είναι γύρω στα 25 εκατ. ευρώ.
Εν τω µεταξύ, τροποποιήθηκε 
η απόφαση ένταξης πράξεων 
στο υποµέτρο 6.1, καθώς µετά τη 
γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων 
ορισµένοι δικαιούχοι υπέβαλαν 
οικειοθελώς αίτηµα απένταξης.
Ο λόγος, όπως µας εξήγησε 
ο κ. Κεφαλάς, είναι ότι εκτίµησαν 
πως δεν µπορούν να εµφανίσουν 
το επόµενο χρονικό διάστηµα 
12.000 ευρώ τυπική απόδοση ανά 
έτος, οπότε πριν την καταβολή 
της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, 
αποχώρησαν από το πρόγραµµα. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Στα 5,7 ευρώ 
καρτελάκι σκληρού 

για μέσα Φλεβάρη
Με καλό ρυθμό οι έλεγχοι για ενίσχυση αγοράς 

ζωοτροφών και υπόλοιπα προγραμμάτων μέσα στο μήνα

Στις αρχές Φεβρουαρίου θα πληρωθούν τα de minimis στους 
παραγωγούς µήλων για όσες ∆ΑΟΚ έχουν καταθέσει τα 
στοιχεία στο ΥπΑΑΤ. Το παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός 
Οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, από τη Βέροια, 
σε εκδήλωση της ΕΘΕΑΣ και του Εµπορικού Επιµελητηρίου 
Ηµαθίας. Να σηµειωθεί ότι έχει ήδη ανακοινωθεί από τους 
αρµόδιους του υπουργείου ότι θα καταβληθούν de minimis 
300 ευρώ ανά στρέµµα στους µηλοπαραγωγούς Λάρισας, ενώ 

οι ΠΕ Ηµαθίας και Πέλλας έχουν καταθέσει τα στοιχεία για την 
ενίσχυση των µηλοπαραγωγών, λόγω απώλειας εισοδήµατος.
Όσον αφορά τις ζηµιές από τις βροχοπτώσεις του περασµένου 
καλοκαιριού στα πυρηνόκαρπα, ο υφυπουργός ανέφερε 
ότι «παίρνουν στοιχεία από τον ΕΛΓΑ και καταγράφονται οι 
ποικιλίες που είχαν ζηµιές και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν 
τα ποσά ενίσχυσης. Οι πληρωµές στους ροδακινοπαραγωγούς 
θα γίνουν κι αυτές στις αρχές Φεβρουαρίου».

Αρχές Φεβρουαρίου de minimis για τα μήλα

Στόχος η 24η Φλεβάρη 
Προς τα τέλη Φεβρουαρίου επόµενη 

πληρωµή αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ, 
είπε από τη Φλώρινα ο υφυπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στύλιος
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Σε µια δεύτερη δόση ενίσχυσης των αγροτών 
για αγροτικό πετρέλαιο, πριν από τις εθνικές 
εκλογές και πιθανότατα µέχρι τον Μάρτιο του 
2023, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, µιας 
και το αίτηµα τίθεται ευρέως και από τις ορ-
γανώσεις του κλάδου.

Η σκέψη κερδίζει έδαφος από τη στιγµή που 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιµάται ότι 
όχι µόνο δεν θα προβάλλονται αντιρρήσεις, 
αντίθετα υποστηρίζονται τέτοιου είδους απο-
φάσεις προκειµένου να υπάρξει κατευνασµός 
της ενεργειακής κρίσης.

Οι πληροφορίες θέλουν τα αρµόδια στελέ-
χη της κυβέρνησης να έχουν διερευνήσει το 
θέµα µε τους ιθύνοντες των Βρυξελλών και 
το οικονοµικό επιτελείο να µην έχει καµία 
αντίρρηση σε µια οριζόντια ενίσχυση των α-
γροτών αυτού του είδους, στο δρόµο προς τις 
εκλογές. Αυτό που µένει να διευκρινισθεί εί-
ναι το ακριβές ποσό, το οποίο θα πρέπει να 
είναι σύµφωνο µε τα περιθώρια του δηµοσι-
ονοµικού χώρου, όπως αναφέρει συχνά στις 
τοποθετήσεις του ο κ. Σταϊκούρας.

Με βάση πάντως το ασφυκτικό χρονικό 
πλαίσιο το οποίο τίθεται από τον ορίζοντα 
των εκλογών, είναι πολύ πιθανό και το πο-
σό ενίσχυσης να είναι το ίδιο µε το 2022, δη-
λαδή περί τα 60 εκατ. ευρώ και τις διαδικα-
σίες να ακολουθήσουν την ίδια απλή λογι-
κή των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

Περιττό ίσως να αναφερθεί ότι µια ακόµα δό-
ση αγροτικού πετρελαίου, µπορεί να λειτουρ-
γήσει αφοπλιστικά στις υπό διερεύνηση προ-
σπάθειες των καθοδηγητών των µπλόκων να 
στρέψουν τα τρακτέρ προς τις εθνικές οδούς.

Βάση λίστας κατανάλωσης το ποσό
Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου το 2022 

έγινε µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
ενώ για τον υπολογισµό των ποσών ενίσχυ-
σης, αξιοποιήθηκε η ίδια λίστα ετήσιας κα-
τανάλωσης που ίσχυσε το 2015. Για παρά-
δειγµα στο βαµβάκι, η κατανάλωση ορίζε-
ται στα 30 λίτρα ανά στρέµµα, η οποία όµως 
για την επιστροφή του 2022 διαιρέθηκε µε 
το δύο, αφού η ενίσχυση αφορούσε το πρώ-
το εξάµηνο του έτους και φαίνεται πως το ί-
διο θα γίνει και αυτήν τη φορά. Τα 15 λίτρα 
πολλαπλασιάζεται µε το 0,41, αφού 41 λε-
πτά είναι ο ΕΦΚ και προκύπτει ενίσχυση ύ-
ψους 6,15 ευρώ ανά στρέµµα.

Σε θεωρητικό επίπεδο τα 72 ευρώ 
το στρέµµα στα κηπευτικά

Αναφορικά µε την ενίσχυση για την ανα-
στάτωση των αγορών φρούτων και λαχανι-
κών λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, τα 72 
ευρώ το στρέµµα που πιστώθηκαν σε 20.346 
δικαιούχους τον περασµένο Οκτώβριο από 
το αποθεµατικό κρίσης, δεν φαίνεται πως το 
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης έχει 
καταλήξει κάπου.

Σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΘΕΑΣ και 
το Επιµελητήριο της Ηµαθίας, το απόγευµα 
της Κυριακής 8 Ιανουαρίου, σε κεντρικό ξε-

νοδοχείο στη Βέροια, ο υφυπουργός Οικο-
νοµικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, απέφυ-
γε διακριτικά δεσµευτικές δηλώσεις επί του 
θέµατος. Υπάρχουν ωστόσο έντονες πιέσεις 
από µεγαλοπαραγωγούς και κυβερνητικούς 
βουλευτές της Πέλλας, ώστε να δοθεί η ενί-
σχυση σε όλους τους παραγωγούς κηπευτι-
κών. Υπενθυµίζεται ότι η πληρωµή του Ο-
κτωβρίου, αφορούσε αποκλειστικά βιοκαλ-
λιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού, αµπε-
λουργούς από τα µικρά νησιά του Αιγαίου 
και του Ιονίου και µεταξύ άλλων, µέλη Οµά-
δων Παραγωγών κηπευτικών που τρέχουν 
επιχειρησιακά προγράµµατα.

Το αυστηρό πλαίσιο που είχε εισάγει τό-
τε η Κοµισιόν (γιατί επρόκειτο για κοινοτικό 
κονδύλι 27 περίπου εκατ. ευρώ) προϋπέθε-
τε την κατανοµή της ενίσχυσης µε περιβαλ-
λοντικά κριτήρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
µεγάλες αντιδράσεις από τον αγροτικό κό-
σµο, αφού ανάµεσα σε παραγωγούς µε το 
ίδιο αντικείµενο, κάποιοι βρέθηκαν να επι-
δοτούνται ενώ οι περισσότεροι βρέθηκαν ε-
κτός πλαισίου ενίσχυσης. Ωστόσο, το κον-
δύλι που θα χρειαζόταν για να διευρυνθεί 
αυτή η ενίσχυση, θα υπερέβαινε τα 40 εκατ. 
ευρώ και αν δινόταν µέσω των γνωστών de 
minimis, τότε θα υπήρχε κίνδυνος καταλο-
γισµών από την Ευρώπη. Και αυτό γιατί για 
την τρέχουσα τριετία, έχουν αποµείνει πε-
ρίπου 35 εκατ. ευρώ που µπορούν να κατα-
νεµηθούν µέσω των deminimis χωρίς να υ-
πάρξουν αντιδράσεις από τις κοινοτικές αρ-
χές και από αυτά, περίπου 18 εκατ. προορί-
ζονται για τα µήλα, ενώ επιπλέον 10 εκατ. 
θα απαιτηθούν για ενίσχυση στο κάστανο. 
Ωστόσο τα de minimis αφενός δεν είναι µο-
νόδροµος, αφετέρου, η προεκλογικές αγω-
νίες είναι αρκετές για να καµφθούν τέτοιες 
τυπικότητες.

Δεύτερο «βυτίο» αγροτικό
πετρέλαιο πριν τις εκλογές

Επικρατέστερο 
σενάριο προεκλογικών 

παροχών στα πλάνα της 
Κυβέρνησης μια δεύτερη 

δόση επιστροφής ΕΦΚ 
πετρελαίου 

Λόγω του 
ασφυκτικού 
χρονικού πλαισίου 
το οποίο τίθεται 
από τον ορίζοντα 
των εκλογών, είναι 
πολύ πιθανό το ποσό 
ενίσχυσης να είναι 
το ίδιο µε το 2022, 
δηλαδή περί τα 60 
εκατ. ευρώ.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Να ρίξει το τέµπο των αιτηµάτων ενί-
σχυσης επιχειρεί τα τελευταία 24ω-
ρα η ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης µε τα στελέχη του 
υπουργείου Οικονοµικών, σε µια 
συγκυρία κατά την οποία πέφτουν 
από κάθε κοµµατική πλευρά αιτήµα-
τα ενίσχυσης σε µια σειρά καλλιερ-
γειών, στον απόηχο της απόφασης 
για το 300άρι στα µήλα της Αγιάς. 

Όπως εξηγεί ο υπουργός Γιώργος 
Γεωργαντάς στην Agrenda, τα 300 
ευρώ αποτελούν το ταβάνι της ενί-
σχυσης και συνεπώς, αν δοθεί γε-
νικά και οριζόντια η στήριξη για τα 
µήλα, τότε το ποσό θα πέσει. 

Με άλλα λόγια, τα 300 ευρώ δεν 
θα είναι για όλους, ενώ παράλλη-
λα διαµορφώνονται τα κριτήρια 
µε τα οποία θα κατανεµηθούν οι 
εν λόγω ενισχύσεις στους µηλο-
παραγωγούς. Η πολιτική βούλη-
ση του υπουργού, θέλει η ενίσχυ-
ση να δοθεί µόνο σε όσους εµφά-
νισαν ζηµιά κατά τη φετινή εµπο-
ρική περίοδο, αποκλείοντας περι-
πτώσεις περιοχών και ποικιλιών 
που εµφάνισαν µικρά περιθώρια 
κέρδους. Το λεγόµενο breakeven 
στα οικονοµικά εγχειρίδια, το νε-
κρό σηµείο δηλαδή, αναµένεται ό-
τι διαµορφώσει το σύνορο ανάµε-
σα σε όσους βρεθούν εντός ή εκτός 
του πλαισίου ενίσχυσης. 

Με τρία κριτήρια η ενίσχυση
Η προετοιµασία των αποφάσε-

ων ενίσχυσης βασίζεται πάνω σε 
3 κριτήρια: 

Τα επιπλέον κόστη που είχε η 
καλλιέργεια µήλου

 Την τιµή διάθεσης που πέτυ-
χαν οι παραγωγοί 

 Την γενικότερη απορρόφηση 
που είχε η εκάστοτε ποικιλία 

Με βάση τα παραπάνω, ενίσχυση 
θα πάρουν όσοι παραγωγοί βρεθούν 
κάτω από το breakeven. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τε-
λικός καταλύτης για το πώς θα κι-
νηθεί η κυβέρνηση µε την υπόθε-
ση των έκτακτων κρατικών ενισχύ-
σεων, θα αποτελέσει ο προσδιορι-
σµός των ορίων που αφήνει το νέο 
κοινοτικό πλαίσιο που διαµορφώ-
θηκε για την αντιµετώπιση των οι-
κονοµικών συνεπειών από τον πό-
λεµο στην Ουκρανία. 

Τα λεγόµενα «ουκρανόµετρα» πή-
ραν παράταση και για το 2023 και 
επιτρέπουν στα κράτη µέλη να κό-

βουν έκτακτες ενισχύσεις συµπλη-
ρωµατικά στις deminimis που ήδη 
ισχύουν και οι οποίες βρίσκονται 
κοντά στα όρια εξάντλησης των πε-
ριθωρίων (ανά τριετία µηδενίζει το 
κοντέρ). Μόλις αποσαφηνιστούν 
τα νέα όρια ενισχύσεων, κάτι το ο-
ποίο γίνεται αυτές τις ηµέρες, τότε 
θα είναι σε θέση τα υπουργεία Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να προσδιορίσουν πού και πό-
σα θα δώσουν. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Tαβάνι το 300άρι, όχι για όλους
«Αν δοθεί γενικά και οριζόντια η στήριξη για τα μήλα, τότε το ποσό θα πέσει», διαμηνύει ο υπουργός Γεωργαντάς  

Σε Ηµαθία και Πέλλα µεταφέρεται το ε-
πίκεντρο των διεκδικήσεων, αποζηµιώ-
σεων και ειδικών ενισχύσεων για µηλο-
ειδή και πυρηνόκαρπα (µήλα, αχλάδια, 
ροδάκινα) µε τους εκπροσώπους των το-
πικών αρχών της περιοχής να αποσπούν 
εκ νέου δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσί-
ας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την θετική αντιµετώπιση του θέµα-
τος. Πρόκειται για τα 300 ευρώ το στρέµ-
µα που έχουν εξαγγελθεί για τους παρα-
γωγούς µήλων της Αγιάς.

Για το θέµα αυτό έγινε συνάντηση στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη ∆ευτέ-
ρα 9 Ιανουαρίου µεταξύ του υπουργού και 
εκπροσώπων παραγωγών και του δήµου 
Νάουσας, στην οποία ο υπουργός Γιώργος 
Γεωργαντάς, ότι θα αποζηµιωθούν (µε ο-
ριζόντιο τρόπο και ανάλογα µε την ποικι-
λία) και τα µήλα και τα αχλάδα της Ηµαθί-
ας και της Πέλλας από τη στιγµή που έχουν 
σταλεί από τις τοπικές ∆ΑΟΚ οι τεκµηριώ-
σεις των ζηµιών και πρόσθεσε ότι θα ακο-
λουθήσουν άµεσα σχετικές ανακοινώσεις 

για την διαδικασία των αποζηµιώσεων .
Αντίστοιχα για τις αποζηµιώσεις των 

ροδακινοπαραγωγών που επλήγησαν 
από τις βροχοπτώσεις ο κ. Γεωργαντάς 
επεσήµανε ότι το επόµενο διάστηµα θα 
γίνουν οι ανακοινώσεις για τις ποικιλί-
ες που αποζηµιώνονται µε βάση την αξι-
ολόγηση και το εκτιµητικό έργο του ΕΛ-
ΓΑ, καθώς και συγκεκριµένα ποσά ανά 
στρέµµα, ενώ οι πληρωµές θα ακολου-
θήσουν, όπως είπε, αµέσως µετά.

Για το θέµα των επικείµενων αποζηµιώ-
σεων µίλησε και ο υφυπουργός Οικονο-
µικών Απόστολος Βεσυρόπουλος σε ηµε-
ρίδα της ΕΘΕΑΣ στη Βέροια τστις 8 του µή-
να. Σύµφωνα µε όσα µεταφέρθηκαν στην 
Agrenda από µετέχοντες στην εκδήλωση, 
ο υφυπουργός Οικονοµικών διαβεβαίωσε 
πως έχει αποφασιστεί να δοθεί αποζηµί-
ωση στους παραγωγούς όλων των νοµών 
που έχασαν µέρος της παραγωγής των δεν-
δρωδών καλλιεργειών τους από τις 3 βρο-
χοπτώσεις του καλοκαιριού κι ότι το ποσό 
θα προσδιοριστεί µε βάση τις καταγραφές 

που έχει κάνει ο ΕΛΓΑ, ανά ποικιλία.
Όπως µας τονίστηκε από πηγή µας, οι 

καταστροφές είναι σηµαντικές σε ποικιλίες 
όπως για παράδειγµα οι Α39, Α37, Andros, 
Evert και άλλες, για τα συµπύρηνα, αλλά 
κι αρκετές της ίδιας περιόδου από τα επι-
τραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια και πλέ-
ον µένει να φανεί ποιο θα είναι το ακριβές 
ποσό της αποζηµίωσης. Κάποιες εκτιµή-
σεις που διατυπώνονται πάντως, από πα-
ραγωγούς της περιοχής ανεβάζουν το πο-
σό στα 140-150 ευρώ το στρέµµα. ντίστοι-
χα, επισήµανε πως δροµολογείται επίσης 
και η απόδοση των 300 ευρώ ανά στρέµ-
µα, για τους µηλοκαλλιεργητές και των υ-
πόλοιπων περιοχών της χώρας, πέραν της 
Λάρισας, που έχουν καταρτίσει και καταθέ-
σει σχετικό φάκελο, όπως έγινε µε την Κα-
στοριά, την Κοζάνη και πλέον και την Πέλ-
λα και την Ηµαθία. Συνολικά, κατά τον υ-
φυπουργό, το 300άρι ευρώ ανά στρέµµα 
θα το λάβουν περί τα 69.000 στρέµµατα µε 
καλλιέργειες µήλων σε όλη την επικράτεια.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Πιέσεις για αποζημιώσεις σε Ημαθία, Πέλλα

Η πολιτική βούληση του 
υπουργού θέλει η ενίσχυση 

να δοθεί µόνο σε όσους 
εµφάνισαν ζηµιά κατά τη 
φετινή εµπορική περίοδο, 

αποκλείοντας περιπτώσεις 
περιοχών και ποικιλιών µε 
µικρά περιθώρια κέρδους. 
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Μόνο μπρος
Επιταχύνονται 
οι μεταρρυθμίσεις 
στην υπόθεση ΟΣΔΕ
Ενισχύεται με 25 νέα και καταρτισμένα στελέχη 
της πληροφορικής ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να αντεπεξέλθει  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποκατά-
στασης της οµαλότητας στη διαχείριση 
του ΟΣ∆Ε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο 
Γεωργαντά, να έχει πάρει το πράσινο 
φως από το Μαξίµου, όχι µόνο για να 
συνεχίσει τις αλλαγές που ξεκίνησαν 
τον περασµένο Απρίλιο µε τη µεταφο-
ρά των δεδοµένων στο gov.gr, αλλά και 
να ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση, µε 
καταρτισµένο στελεχιακό δυναµικό και 
κατάλληλη τεχνική υποστήριξη. 

Η εµπειρία των τελευταίων µεγάλων 

κοινοτικών πληρωµών έχει προσφέρει 
στους ιθύνοντες µια καλή εικόνα τόσο 
για τα µεγάλα βήµατα αποκατάστασης 
της τάξης που έχουν γίνει, όσο βέβαια 
και των αδυναµιών που συνεχίζουν να 
υπάρχουν και οι οποίες θα πρέπει να 
αντιµετωπισθούν το ταχύτερο δυνατό, 
ώστε να µη δηµιουργούνται κάθε τό-
σο παρανοήσεις και τεχνικά αδιέξοδα.

Σηµειωτέον ότι η νέα Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική 2023-2027 εφαρµόζεται ή-
δη και το πληροφοριακό σύστηµα του 
Οργανισµού Πληρωµών θα χρειασθεί 
µεγάλες προσαρµογές στα νέα δεδοµέ-
να. Αυτό σηµαίνει ότι αφενός ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ θα πρέπει να ξέρει καλά τι χρειάζεται 
να γίνει για την αναβάθµιση και προ-
σαρµογή της ηλεκτρονικής βάσης δε-
δοµένων του ΟΣ∆Ε, αφετέρου η τεχνι-
κή υποστήριξη (εσωτερική και εξωτε-
ρική) θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

µην αφήνει «παράθυρα» για αστοχίες. 
Το ζητούµενο είναι το επόµενο διά-

στηµα, περίπου 40 ηµερών, να έχουν ο-
λοκληρωθεί αυτές οι προσαρµογές, έτσι 
ώστε την 1η Μαρτίου να είναι δυνατή η 
έναρξη της διαδικασίας υποβολής των 
νέων δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργα-
ντάς δεν θα ήθελε σε καµιά περίπτω-
ση να διακινδυνεύσει µια νέα αναστά-
τωση, γύρω από τη διαδικασία υποβο-
λής των δηλώσεων σε διάστηµα µάλι-
στα το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη η 
προεκλογική περίοδος. Γι’ αυτό κινεί-
ται αποφασιστικά, πάντα σε συνεννό-
ηση µε το Μαξίµου, αλλά και σε στενή 

συνεργασία µε τη διοί-
κηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώ-
στε να κλείσει από νω-
ρίς όλες τις «τρύπες». 

Πληροφορίες αναφέ-
ρουν, µεταξύ άλλων, ό-
τι ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός έχει εκφράσει εκ νέ-
ου τις τελευταίες ηµέρες 
την εµπιστοσύνη του στο 
µεταρρυθµιστικό έργο 
σε ότι αφορά την υπό-
θεση του ΟΣ∆Ε. Παρεί-
χε µάλιστα στον υπουρ-

γό τη δυνατότητα να προχωρήσει άµε-
σα σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις για 
την πρόσληψη 25 στελεχών που θα εί-
ναι δυναµικό υψηλής τεχνικής κατάρ-
τισης, το οποίο θα κληθεί να στηρίξει τη 
νέα τάξη πραγµάτων στον Οργανισµό.

Από πολύ νωρίς, πάντως, έχει γίνει 
αντιληπτή στα ανώτερα κυβερνητικά 
κλιµάκια η προσπάθεια υπονόµευσης 
του έργου του ΟΠΕΚΕΠΕ από οργανω-
µένα οικονοµικά συµφέροντα που µε 
αφετηρία το ΟΣ∆Ε, ενδεχοµένως και 
τα συστήµατα ευφυούς γεωργίας, α-
περγάζονται τον έλεγχο καταστάσεων 
στο ευρύτερο πεδίο της αγροτικής πα-
ραγωγής και της αγροτικής οικονοµίας. 
Εικάζεται ότι οι παλιά αποτυχηµένη «συ-
ντεχνία του ΟΣ∆Ε» κινείται εκ νέου πα-
ρασκηνιακά για να ανακτήσει το χαµέ-
νο έδαφος, επιδιώκοντας «νέες συµµα-
χίες» µε επαµφοτερίζουσες δυνάµεις.  

Από επισκέπτες
του πτωχευτικού
στο ΟΣ∆Ε;
Ετερόκλητες συµµαχίες µε δυνάµεις 
που κινούνται από τον χώρο του τύπου 
και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
µέχρι και τον αδιαφανή χώρο του 
ποδοσφαίρου, αναζητά ως σανίδα 
σωτηρίας, η παρηκµασµένη πια 
«συντεχνία του ΟΣ∆Ε» σε µια ύστατη 
προσπάθεια να ανακτήσει το χαµένο 
έδαφος. Πρωταγωνιστικός, µάλιστα, 
ρόλος σ’ αυτή την τελευταία φάση 
των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, 
φαίνεται να ανατίθεται στην ηγεσία 
επιχειρηµατικού οµίλου από τη Βόρεια 
Ελλάδα, η οποία εικάζεται ότι διατηρεί 
στενές σχέσεις µε την κυβέρνηση 
ή τελοσπάντων µε φιλόδοξους 
παραγοντίσκους αυτής. 
Σηµειωτέον ότι οι αµφιλεγόµενοι 
αυτοί Βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες 
έχουν περάσει κατά καιρούς από 
διάφορα αθλητικά σωµατεία, διατηρούν 
µε κάποιο τρόπο και µετοχές σε 
γνωστό ποδοσφαιρικό σύλλογο, 
ενώ να σηµειωθεί ότι έχουν στο 
ενεργητικό τους και µια γενναία 
προσφυγή στον πτωχευτικό κώδικα.

Την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των 
αγροτών φαίνεται 
να έχει ως πρωταρχικό 
στόχο η προωθούµενη 
µεταρρύθµιση ΟΣ∆Ε. 

∆εδοµένη 
η απόφαση 
Γεωργα-
ντά να 
προχωρή-
σει χωρίς 
εκπτώσεις 
η µεγάλη 
µεταρρύθ-
µιση στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Στα 490 ευρώ υποχωρεί η τιμή σκληρού 
σίτου της Φότζια στην πρώτη συνεδρίαση 
της χρονιάς, με τη νέα λίστα τιμών να κό-
βει από 5 ευρώ σε όλες τις ποιοτικές κατη-
γορίες, επικυρώνοντας μια πλαγιοκαθοδι-
κή κίνηση στην αγορά, που ήταν εμφανής 
ήδη από τις αρχές του περασμένου Δεκεμ-
βρίου. Οι χαμηλότερες τιμές για την τρέ-
χουσα περίοδο στη Φότζια, διαμορφώθη-
καν στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την πρώτη 
ποιότητα στα 482,5 ευρώ, πριν δοθεί ένα 
νέο σινιάλο ανόδου, το οποίο ωστόσο δεν 

είδε τις τιμές να υπερβαίνουν τα 520 με 
530 ευρώ, απόσταση σχεδόν 50 ευρώ από 
τα ιστορικά υψηλά στα αλώνια του 2022.

Την ίδια στιγμή, η τιμή για το γαλλικό 
σκληρό σιτάρι δείχνει να έχει σταθεροποιη-
θεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα 460 ευρώ, 
παρά τις πιέσεις στην αγορά του μαλακού.

Οι ισορροπίες της αγοράς, με δεδομένη 
μια παράλληλη σταθεροποίηση και στις τι-
μές του Καναδά κοντά στα 400 ευρώ, δεί-
χνουν πως η έντονη μεταβλητότητα που χα-
ρακτήρισε το 2022, ανήκει στο παρελθόν. 

Πλαγιοκαθοδική κίνηση στο σιτάρι 
 Μικρές απώλειες των 5 ευρώ ο τόνος στην πρώτη του έτους λίστα της Φότζια 
 Σταθερά στα 460 ευρώ το γαλλικό σκληρό, παρά την υποχώρηση στο μαλακό 
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος, ζή-
τηση υπάρχει, απλά προχωράει με 
αργούς ρυθμούς. Οι συνολικές πω-
λήσεις είναι σχετικά ικανοποιητικές 

και δεν πρεσάρουν τους εκκοκκιστές για πιο ε-
πιθετικές προσφορές. Το δολάριο δεν πάει κα-
λά, καθώς συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι 
του ευρώ, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότε-
ρο τις πωλήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για αγο-
ρές καλών ποιοτήτων στα 94 σεντς ανά λίμπρα.        

  Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην εγχώρια 
αγορά κυμαίνεται στα 420 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας, αλλά οι πωλητές είναι διστακτικοί, 
καθώς πολλά στάρια είναι αγορασμένα υψη-
λότερα. Η τοπική αγορά βρίσκεται λίγο χαμη-
λότερα για καλύτερες ποιότητες και με δεδο-
μένο τα πολλά αποθέματα δεν βιάζονται να α-
γοράσουν. Λογικά πάμε ή για σταθεροποίη-
ση στο καλό σενάριο ή για ένα κλικ χαμηλότε-
ρα. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπορεύματα εί-
ναι εδώ και μήνες σε πτώση, τα αποθέματα στα 
σκληρά αυξημένα και οι εκτάσεις που θα αλω-
νιστούν τον Ιούνιο μπορεί και 10% παραπάνω.

  Με απώλειες 2,8% στη διεθνή τιμή γάλα-
κτος ξεκίνησε η νέα χρονιά στο Παγκόσμιο Ε-
μπόριο Γαλακτοκομικών (GDT) στις 3 Ιανουα-
ρίου, με τον δείκτη που διαμορφώνουν κυρί-
ως οι ισορροπίες στη ζώνη γάλακτος της Νέας 
Ζηλανδίας, να συνεχίζει ένα πτωτικό σερί από 
τον Δεκέμβριο, όταν την τελευταία συναλλα-
κτική ημέρα του 2022 πιέστηκε κατά 3,8%. Οι 
κινήσεις στο GDT δεν έχουν άμεση συσχέτιση 
με τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά γά-
λακτος, ωστόσο αποτυπώνουν μια τάση που θα 
μπορούσε να φέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αδύναμο δολάριο 
κόβει πωλήσεις 
από το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/12 21/12 28/12 05/01 12/01

451,64

459,60
466,51

455,06 458,25

Προβλήματα 
Συσσωρεύονται από τώρα  
προβλήματα ανομβρίας,  

ασθενειών και προσβολών  
από έντομα και τρωκτικά

Μαλακό 
Η τιμή για το γαλλικό 

σκληρό σιτάρι παραμένει στα 
460 ευρώ, παρά τις πιέσεις 

στην αγορά του μαλακού

Σταθερά 
Οι ισορροπίες της αγοράς 

 δείχνουν πως η έντονη μεταβλη-
τότητα που χαρακτήρισε το 2022,  

ανήκει στο παρελθόν

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

410

330

278

5,30

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

410

330

276

5,34

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

410

330

276

5,44

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

410

330

280

5,40

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

410

330

280

5,50

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

410

330

268

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

08/12 15/12 21/12 28/12 05/01 12/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

83,22
81,22

88,61

84,28
81,90 82,10

500

495 495 495 495 490

Τιμή σκληρού σίτου   
(ευρώ ο τόνος)

Ιταλία 490 

Γαλλία 460
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
ελαιολάδου
(ευρώ / κιλό)

Ισπανία  5,50 - 6 

Ιταλίας  6,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με οδηγό τον καπνό 
Κατερίνη, ανοδικά 
και ο Μπασμάς 

Με απώλειες 5 ευρώ 
στη Φότζια το σκληρό, 
στα 460 ευρώ η Γαλλία

Ανοδικά η τιµή παραγωγού 
στο ρύζι, λίγες οι Καρολίνες
Ανοδική πορεία στην τιµή παραγωγού 
για το ελληνικό ρύζι. Τα µεσόσπερµα 
στα 53-54 λεπτά το κιλό, ακολούθησαν 
τα µακρύσπερµα, στα 47 λεπτά, ενώ 
«άλµα» στα 70 λεπτά έχει κάνει η τιµή 
της «λίγης» φέτος ποικιλίας Καρολίνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πάει για 
τα 6 ευρώ 
το βιολογικό 
ελαιόλαδο
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Η αποτυχία να αντιµετωπιστεί η κλιµατι-
κή αλλαγή και η υποβάθµιση του περι-
βάλλοντος κυριαρχούν στην κατάταξη µε 
τους 10 βασικούς κινδύνους που αντιµε-
τωπίζει ο πλανήτης της επόµενη δεκαε-
τία, σύµφωνα µε έρευνα του Παγκόσµιου 
Οικονοµικού Φόρουµ (WEF). «Η αλληλε-
πίδραση µεταξύ των συνεπειών της κλι-
µατικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικι-
λότητας, της επισιτιστικής ασφάλειας και 
της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι 
ένα επικίνδυνο κοκτέιλ», δήλωσε ο Τζον 
Σκοτ, επικεφαλής του τµήµατος Κινδύ-
νων Βιωσιµότητας στο Zurich Insurance 
Group, που συνεργάστηκε για την έκθε-
ση αυτή µε τον όµιλο Marsh McLennan. 

Οι ειδικοί εµπειρογνώµονες διαπιστώ-
νουν επίσης ότι πολλές δεσµεύσεις για 
δράση σε ό,τι αφορά την κλιµατική αλ-
λαγή παραµερίστηκαν µπροστά στην ε-
νεργειακή κρίση µετά τον πόλεµο στην 
Ουκρανία. Η Moody’s Investors Service 
εκτιµά ότι οι ζηµιές µε ασφαλιστική κά-
λυψη από φυσικές καταστροφές την τε-
λευταία 5ετία αυξήθηκαν κατά µέσο ό-
ρο γύρω στα 100 δισ. δολάρια το έτος.

Με την επίκληση της µείωσης της 
κατανάλωσης οι γαλακτοβιοµηχα-
νίες ξεκίνησαν από την πληρωµή 
του γάλακτος παραγωγής ∆εκεµ-
βρίου 2022 να κόβουν την τιµή 
στον παραγωγό, η οποία είχε αυ-
ξηθεί αργά και σε επίπεδα που επέ-
τρεπε την επιβίωση των µονάδων.

Σύµφωνα µε την Ένωση Φυλής 
Χολστάϊν Ελλάδας, «την ώρα που 
οι αυξήσεις των τιµών σε βασικούς 
τοµείς της παραγωγής (ενέργεια, 
φάρµακα, απολυµαντικά, ζωοτρο-
φές κτλ.) έγιναν σε συντοµότατο 
διάστηµα, και µάλιστα είχαν αρχί-
σει αρκετά πριν από την έναρξη του 
Ουκρανικού προβλήµατος, η αύ-
ξηση της τιµής έγινε βασανιστικά 
αργά, µέχρι να φτάσει στα επίπε-
δα, που ήταν µέχρι και τον ∆εκέµ-
βρη. Επίπεδα δηλαδή που επέτρε-
παν την επιβίωση των µονάδων, 
όσων φυσικά κατάφεραν να κρα-
τηθούν στην αγορά».

Στην ανακοίνωση της η Ένωση 
αναφέρει ότι χωρίς αποκλιµάκω-
ση στις υψηλές τιµές κόστους για 
την παραγωγή, οι οποίες ήρθαν 
για να µείνουν, αρχίζει µία µείω-
ση τιµών η οποία όπως τονίζει «πο-
λύ φοβούµαστε µην οδηγήσει πά-
λι στο γνωστό ζούµε-πεθαίνουµε».

Κατά την ΕΦΧΕ οι γαλακτοβιο-

µηχανίες, ως επί το πλείστον, επι-
καλούνται µείωση της κατανάλω-
σης, που σηµαίνει ότι έχουν γάλα 
σε περίσσεια. «Ποιο γάλα όµως 
περισσεύει; Μα φυσικά το ελλη-
νικό. Γιατί; Γιατί µε την υφιστάµε-
νη νοµοθεσία τα περισσότερα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα δεν απαι-
τούν φρέσκο γάλα. Άρα δεν απαι-
τούν εγχώρια παραγωγή. Εποµέ-
νως, γίνεται κατανοητό σε όλους 
ότι προτιµούν το φθηνότερο συ-
µπύκνωµα, ασχέτως αν η ποιοτική 
διαφορά στο φρέσκο γάλα και στο 
συµπύκνωµα είναι τεράστια», λέει.

Καταλήγοντας, η ΕΦΧΕ ζητά την 
ενίσχυση του κλάδου από την πο-
λιτεία, «αν πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
του θα βοηθήσει πέρα από τη δια-
τροφική επάρκεια της χώρας, που 
είναι πολύ σηµαντική στη µείω-
ση του αυξηµένου κατά 50% περί-
που από πέρυσι, ελλείµµατος του 
εµπορικού ισοζυγίου της χώρας».

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση 
να συγκληθεί «έστω και την ύστα-
τη ώρα µια συνδιάσκεψη πολιτείας 
– παραγωγών – γαλακτοβιοµηχα-
νιών – markets και εκπροσώπων 
των καταναλωτών (markets διότι 
παίζουν τεράστιο ρόλο στην αγορά 
και επίσης στο µπέρδεµα και στην 
παραπλάνηση του καταναλωτή)».

Επικίνδυνο 
κοκτέιλ κλίμα, 
ακρίβεια και 
εθνικά χρέη

Όταν το γάλα δεν φτάνει, 
τουλάχιστον να πληρώνεται

Η έκθεση του WEF, επικεφαλής 
της οποίας είναι ο Τζον Σκοτ, 

εγείρει την πιθανότητα οι 
κίνδυνοι να αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους δηµιουργώντας µια 
«πολυκρίση» την οποία ορίζει ως 

σύµπλεγµα συγγενών κινδύνων µε 
επιδεινούµενο αντίκτυπο.

Εκπρόσωποι 
του ΣΠΕΛ µε 
το ∆ήµαρχο 
Αθηναίων και τον 
επικεφαλής του 
προγράµµατος 
Ανασυγκρότησης 
Βόρειας Εύβοιας.

Ο ΣΠΕΛ δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου 
και τους πυρόπληκτους αγρότες της Εύβοιας 

Ένα γαστρονοµικό ταξίδι και γνωριµία µε τα προϊόντα και τους παραγωγούς 
της χειµαζόµενης από την καταστροφική πυρκαγιά του 2021 Βορείας 
Εύβοιας είχαν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν όσοι βρέθηκαν στην 
έκθεση «Έκθεση Τοπικών Παραγωγών της Βόρειας Εύβοιας» στις 6 µε 8 
Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον σταθµό του µετρό 
στο Σύνταγµα. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία 
του Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) και 
συγκεκριµένα των µελών του και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ – Πρόγραµµα 
Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας». Παράλληλα την έκθεση 
συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Σωµατείο 
«∆ΙΑΖΩΜΑ», υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων. Η Έκθεση µε 
τα προϊόντα της Βόρειας Εύβοιας εκτός από αποξηραµένα σύκα 
περιλάµβανε πλούσιο µέλι από πεύκα και έλατα, τυροπιτάρια, φυσικούς 
χυµούς από αρώνια και ρόδι, γαλακτοκοµικά προϊόντα, ζυµαρικά, ελιές, 
τοπικά κρασιά και άλλα εδέσµατα (ρεπορτάζ σελ. 40-44).

Ποιο γάλα 
περισσεύει;

«Ποιο γάλα περισ-
σεύει; Μα φυσικά το 

ελληνικό. Γιατί µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία 
τα περισσότερα γαλα-

κτοκοµικά προϊόντα δεν 
απαιτούν φρέσκο γάλα. 
Άρα προτιµούν το φθη-
νότερο συµπύκνωµα», 

λέει η ΕΦΧΕ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κινήσεις ανόδου που θα ανέβαζαν στα 5,50 
ευρώ το κιλό την τιµή για τα συµβατικά ελαι-
όλαδα και στα 6 ευρώ για τα βιολογικά, ανα-
µένουν παράγοντες της εγχώριας αγοράς για 
τις επόµενες εβδοµάδες, καθώς η αγορά εισέρ-
χεται σε ανεβασµένους ρυθµούς εµπορικών 
πράξεων µετά την παύση των εορτών.  

Η νέα χρονιά, βρίσκει τις τιµές ελαιολάδου 
στην ελληνική αγορά, αρκετά πίσω από τα ε-
πίπεδα της Ισπανίας (5,50 - 6 ευρώ) και της Ι-
ταλίας (Μπάρι - 6,30 ευρώ), µε τις πρώτες πρά-
ξεις του 2023 την περασµένη εβδοµάδα, να α-
νεβάζουν στα 5,20 ευρώ το κιλό την τιµή για 
το κρητικό ελαιόλαδο και στο νέο υψηλό των 
5,30 ευρώ για το λακωνικό. Τα βιολογικά ελαι-
όλαδα αυτή τη στιγµή βρίσκονται στα 5,40 ευ-
ρώ το κιλό, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες, το 
προσεχές διάστηµα αναµένεται µια ενίσχυση 
της τιµής κοντά στην περιοχή των 5,60 ευρώ 
στην Κρήτη. Η ίδια πηγή, εκτιµά ότι συνεται-
ρισµός στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύµνου 
ετοιµάζεται να κλείσει συµφωνία για συµβα-
τικό ελαιόλαδο στα 5,40 ευρώ, σε µια συγκυ-
ρία κατά την οποία µεσίτες και έµποροι από ό-
λη την Ευρώπη έχουν συρρεύσει στο νησί για 
την εξασφάλιση ποσοτήτων που ως γνωστόν 
λείπουν από την Ισπανία και την Τυνησία. 

Την ίδια στιγµή, σε Μεσσηνία και Αχαΐα οι 
τιµές βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα, από 
4,70 µέχρι 5 ευρώ το κιλό, στις καλές περιπτώ-
σεις και για χαµηλής οξύτητας (κάτω από τρεις 

γραµµές ελαιόλαδα). Βέβαια, οι υγρασίες και οι 
υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε τους αρ-
γούς ρυθµούς συγκοµιδής λόγω των λιγοστών 
εργατικών χεριών, έρχονται να χτυπήσουν τις 
ποιότητες στις παραγωγές εκεί και ήδη γίνεται 
λόγος για αποζηµιώσεις και ενισχύσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, βάσει και των εποχικών 
µοτίβων που ακολουθεί η αγορά ελαιολάδου 
τα τελευταία χρόνια, αναµένεται µέσα στις ε-
πόµενες εβδοµάδες µια κορύφωση των τιµών, 
αφού την περίοδο αυτή, εν µέσω και της πίε-
σης της συγκοµιδής, η βιοµηχανία παραδοσι-
ακά κλείνει τις βασικές ποσότητες της χρονιάς. 

Στη συνέχεια, προς τον Φεβρουάριο η αγορά 
συνήθως κάνει µια κοιλιά η οποία διατηρείται 
µέχρι τα µέσα της άνοιξης, όταν αναζητούνται 
στους ελαιώνες οι πρώτες ενδείξεις για τις προ-
οπτικές της παραγωγής την επόµενη χρονιά. 

Ώρα για πωλήσεις
Υπό αυτήν την έννοια και µε δεδοµένο ότι 

η αγορά ήδη έχει «καβαλήσει» το κύµα ανό-
δου που πυροδότησε η πρωτόγνωρη µείωση 
της παραγωγής σε Ιταλία και Ισπανία, ίσως εί-
ναι µια καλή στιγµή για τους Έλληνες ελαιο-
παραγωγούς να αναλογιστούν το ενδεχόµε-

νο πώλησης σηµαντικού µέρους της διαθέσι-
µης παραγωγής τους. 

Ο προβληµατισµός γύρω από το αν αξίζει 
κανείς να περιµένει µια ακόµα µεγαλύτερη ά-
νοδο είναι έντονος στους κόλπους των παρα-
γωγών, ωστόσο το χρονικό βάθος της υφιστά-
µενης συγκυρίας δεν είναι εύκολο να προσ-
διοριστεί. Αυτό, ειδικά σε µια αγορά που δεν 
διαθέτει την επίφαση διαφάνειας που µπορεί 
να έχουν άλλες αγορές αγροτικών εµπορευ-
µάτων, όπως το βαµβάκι ή τα σιτηρά, που α-
κολουθούν τις διακυµάνσεις των δεικτών στα 
χρηµατιστήρια βάµβακος. Αντιθέτως, η αγορά 
ελαιολάδου είναι µια αγορά που οριοθετείται 
σηµαντικά από την κρυφή ατζέντα µεγάλων 
βιοµηχανιών της Ιταλίας και της Ισπανίας και 
από τις «συµφωνίες κυρίων». 

Πάντως, οι σειρήνες που θέλουν την τιµή 
της πρώτης ύλης να επιστρέφει σε χαµηλότε-
ρα επίπεδα, σπεύδουν να επιστρατεύσουν κά-
θε δίαυλο επικοινωνίας, από τα φυλλάδια των 
σούπερ µάρκετ µέχρι τις ηλεκτρονικές σελίδες 
που απηχούν τις απόψεις βιοµηχανιών και 
λιανικής. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ισπα-
νικής ιστοσελίδας µε αντικείµενο το ελαιόλα-
δο, στην οποία αναφέρεται πως σούπερ µάρ-
κετ της Γερµανίας έχουν ήδη σταµατήσει τις 
αγορές ελαιολάδων και έχουν βγάλει τα προ-
ϊόντα από τις λίστες µε τις προσφορές τους. 

Με δεδοµένο ότι η αγορά έχει ήδη 
«καβαλήσει» το κύµα ανόδου που 

πυροδότησε η πρωτόγνωρη µείωση της 
παραγωγής σε Ιταλία και Ισπανία, ίσως 
είναι µια καλή στιγµή για τους Έλληνες 

ελαιοπαραγωγούς να αναλογιστούν 
το ενδεχόµενο πώλησης σηµαντικού 

µέρους της διαθέσιµης 
παραγωγής τους.

Κοντά 6 ευρώ το βιολογικό
κορύφωση αγοράς τον Ιανουάριο 
Τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω πίεσης συγκομιδής, κορύφωση στις τιμές ελαιολάδου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

5,30 5,20
4,90 4,70 

5,20 5,35 5,50 5,60

6,30

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΧΑΪΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ ΧΑΕΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΣΕΒΙΛΛΗ
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Πίεση παραγωγής
Οι πρώτες ηµέρες του 
έτους στην ισπανική 

αγορά χαρακτηρίστη-
καν από µια στασιµό-
τητα των τιµών, που 
αποδίδεται και στην 

πίεση της παραγωγής, 
που έµεινε πίσω λόγω 

των βροχών του 
περασµένου ∆εκέµβρη

Σικελιάνικο ελαιόλαδο 7 ευρώ, 
στασιμότητα στην Ισπανία 
Οι εκτιμήσεις δίνουν 70 λεπτά περιθώριο ανόδου στα ισπανικά ελαιόλαδα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μετριοπαθείς ανοδικές κινήσεις 
σηµειώθηκαν την περασµένη ε-
βδοµάδα στα εµπορικά κέντρα έξ-
τρα παρθένου ελαιολάδου στην Ι-
σπανία, µε πιο αξιοσηµείωτες τις 
πράξεις στη Σικελία που εξασφά-
λισαν τα 7 ευρώ το κιλό ως κανό-
να για το σύνολο της παραγωγής, 
µε ορισµένα ιδιαίτερα ελαιόλαδα 
να διαµορφώνουν κορυφές πολύ 
κοντά στα 8 ευρώ το κιλό. Την ίδια 
στιγµή, στο Μπάρι, τα συµβατικά ε-
λαιόλαδα στα υψηλά του εύρους ε-
πιβεβαιώνουν για µια ακόµα εβδο-
µάδα τα 6,30 ευρώ το κιλό. 

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιµές 
για τα βιοµηχανικά ελαιόλαδα στην 
Ισπανία, µια κατηγορία η οποία δεν 
έχει την ίδια βαρύτητα που διαθέ-

τει στην αγορά της ιβηρικής. Τα ι-
ταλικά λαµπάντε ελαιόλαδα ξεπέ-
ρασαν τα 4 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έ-
χει σηµασία για ορισµένους παρα-
γωγούς της ∆υτικής Ελλάδας και 
των Ιονίων νήσων, στους οποίους 
ανακοινώθηκαν τις προηγούµενες 
ηµέρες τιµές κάτω από τα 3,80 ευ-
ρώ το κιλό για βιοµηχανικά, έναντι 
των 3,90 που πλήρωναν τα ελαιοτρι-
βεία πριν από τις γιορτές. Την ίδια 
στιγµή, τα βιοµηχανικά ελαιόλαδα 
στην Ισπανία βρίσκονται στην περι-
οχή των 4,60 ευρώ το κιλό. 

Οι πρώτες ηµέρες του έτους στην 
ισπανική αγορά, χαρακτηρίστηκαν 
από µια στασιµότητα των τιµών, έ-
πειτα από µια µικρή διόρθωση, η 
οποία αποδίδεται και στην πίεση 
της παραγωγής, που έµεινε πίσω 
εξαιτίας του βροχερού καιρού τον 
περασµένο ∆εκέµβριο. Αναλυτές 

της ισπανικής αγοράς πάντως, ε-
κτιµούν ότι η µέση τιµή για τα ελαι-
όλαδα της χώρας έχει ακόµα περι-
θώρια ανόδου. Το ταβάνι για τα ι-
σπανικά ελαιόλαδα, θα µπορούσε 
να είναι τα 6 ευρώ το κιλό, µέση τι-
µή, τις επόµενες εβδοµάδες, έναντι 
των 5,50 ευρώ που διαµορφώθη-
καν τις τελευταίες ηµέρες του 2022 
και των 5,36 στις 12 Ιανουαρίου. 

Τα µεγάλα συνεταιριστικά σχή-
µατα της χώρας, εκτιµούν ότι η µέ-

ση τιµή διάθεσης στον τελικό κα-
ταναλωτή, θα µπορούσε τις επόµε-
νες εβδοµάδες να ξεπεράσει τα 9 
ευρώ το λίτρο (µε µηδενικό ΦΠΑ). 

Σηµειώνεται τέλος ότι η Ισπα-
νία, µε µια παραγωγή που δεν θα 
υπερβεί τους 780.000 τόνους, α-
ναµένεται να ολοκληρώσει νωρί-
τερα από άλλες χρονιές την περί-
οδο ελαιοποίησης. Στην Ιταλία, η 
συγκοµιδή αναµένεται να µειωθεί 
στους 235.000 τόνους.

Η Ισπανία, µε µια παραγωγή που δεν θα υπερβεί τους 780.000 τόνους, 
θα ολοκληρώσει νωρίτερα από άλλες χρονιές την περίοδο ελαιοποίησης. 



Βερτισιλλίωση
στους ελαιώνες
Με δύο μορφές εμφανίζεται 
η ασθένεια σε κάθε ελαιώνα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

∆ε γνωρίζει σύνορα και ποικι-
λίες η απειλή της βερτισιλλί-
ωσης για τα ελαιόδεντρα, µε 
το µύκητα Verticillium dahliae 
να προσβάλει κάθε γονότυ-
πο δέντρου σε όλες τις ελαι-
οπαραγωγικές ζώνες. Η α-
σθένεια προκαλεί σταδιακά 
φραγή των αγγείων, µε απο-
τέλεσµα την παύση ανάπτυ-
ξης και καρποφορίας των ε-
λαιόδεντρων. 

∆ύο όψεις της ασθένειας
Η ασθένεια δεν εµφανίζε-

ται µε τα ίδια συµπτώµατα σε 
όλα τα δέντρα και εκδηλώνε-
ται µε δύο τρόπους:

Με τη µορφή του απότοµου 
µαρασµού (οξεία µορφή ή α-
ποπληξία), όταν προσβάλλε-
ται ολόκληρο το δέντρο. Η α-

ποπληξία χαρακτηρίζεται α-
πό γρήγορη ξήρανση κλά-
δων και οφθαλµών που ο-
δηγούν σε νέκρωση του δέ-
ντρου. Σε αυτήν την περίπτω-
ση η ασθένεια αναπτύσσεται 
ραγδαία από τα τέλη του χει-
µώνα έως τα µέσα της ανοί-
ξεως (Μάρτιο – Απρίλιο). Τα 
φύλλα συστρέφονται προς 
τα κάτω, εµφανίζουν σκούρο 
γκρι ή καστανό χρώµα, απο-
ξηραίνονται και συνήθως πα-
ραµένουν επάνω στο δέντρο.

Συµπτώµατα στην άνθιση 
Με τη χρόνια µορφή ή την 

αργή µάρανση που µπορεί 
να έχει και τη µορφή της η-
µιπληγίας. Τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται ευδιάκριτα σε 
χρονιές καρποφορίας κατά 
την άνθηση και εντείνονται, 
καθώς αναπτύσσονται τα δέ-
ντρα και αυξάνουν οι ανάγκες 
τους σε νερό. Παρατηρείται έ-
νας γενικός µαρασµός, τα νε-
αρά φύλλα κυρτώνουν, χά-
νουν το βαθύ πράσινο χρώ-
µα,  την στιλπνότητά τους 
και γίνονται γκριζοπράσινα 
έως καφέ. Παρατηρείται επί-
σης νέκρωση ταξιανθιών οι 
οποίες παραµένουν επάνω 
στο δέντρο. Η ασθένεια εκ-
δηλώνεται σε µεµονωµένα 
δέντρα ή σε συγκεντρώσεις 
λίγων δέντρων. Σε περίπτω-
ση νέκρωσης του ξύλου συ-
νήθως παρατηρούνται δευ-

τερογενείς προσβολές από 
ξυλοφάγα έντοµα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε γεωπόνους, η 

αντιµετώπιση της ασθένειας 
βασίζεται στην έγκαιρη διά-
γνωση και πρόληψη µε τον 
συνδυασµό καλλιεργητικών 
πρακτικών που αποσκοπούν 
στην αποφυγή εισαγωγής 
και περιορισµό της ποσότη-
τας και διασποράς του µολύ-
σµατος στον ελαιώνα.

Η χρήση υγιούς φυτικού 
υλικού για την εγκατάσταση 
νέου ελαιώνα αποτελεί ανα-
γκαιότητα, ενώ η ορθολογική 
λίπανση συντελεί επίσης στην 
καλύτερη φυσιολογική κατά-
σταση των ελαιόδεντρων. Να 
σηµειωθεί πως τυχόν υπερβο-
λή στο άζωτο µπορεί να διευ-
κολύνει τις προσβολές των ρι-
ζών από τον µύκητα.

Με µέτρο η άρδευση στο µπρόκολο για αποφυγή αλτενάριας
Η αλτερναρίωση αποτελεί ασθένεια που οφείλεται στον µύκητα Alternaria 
brassicae και προσβάλλει όλα τα υπέργεια µέρη του φυτού του µπρόκολου 
(και γενικά των σταυρανθών) σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του. Οι πιο 
σηµαντικές προσβολές εκδηλώνονται µε κηλιδώσεις των ανθοκεφαλών, 
που οδηγούν σε υποβάθµιση της εµπορικής αξίας του προϊόντος. Τα νεαρά 
φυτάρια σαπίζουν στη περιοχή του λαιµού, ενώ στα µεγαλύτερης ηλικίας 

προκαλούνται κηλιδώσεις στα φύλλα.  Οι προσβεβληµένοι ιστοί τελικά ξηραίνονται και 
πέφτουν αφήνοντας τρύπες στα φύλλα. Ο µύκητας µπορεί να προξενήσει σήψεις και 
µετασυλλεκτικά στις ανθοκεφαλές. Οι προσβολές ευνοούνται από την υψηλή υγρασία 
και τη χαµηλή θερµοκρασία, ενώ και οι συνθήκες υψηλής υγρασίας του εδάφους 
λειτουργούν υπέρ της ανάπτυξης του µύκητα. Κύριο µέτρο πρόληψης αποτελεί η 
αποφυγή υπερβολικής υγρασίας  στο έδαφος. Η εφαρµογή 3 - 4ετούς αµειψισποράς, 
η αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φυτών και η καταστροφή υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας µειώνουν επίσης αισθητά την πιθανότητα εµφάνισης της ασθένειας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Φύτευση
Συχνό φαινόµενο η 

φύτευση προσβεβληµέ-
νου πολλαπλασιαστικού 

υλικού, προσοχή στα 
νεαρά δενδρύλλια

Περονόσπορος 
στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Ο µύκητας Phytophthora infestans 
αποτελεί έναν µη εκλεκτικό εχθρός 
για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες 
και δη της ντοµάτας, προσβάλλοντας 
όλα τα υπέργεια όργανα του φυτού. 
Συνήθως, τα πρώτα συµπτώµατα 
εµφανίζονται στα κατώτερα φύλλα. 
Αρχικά, παρουσιάζονται υποκίτρινες 
κηλίδες (λαδιές) που αργότερα µαυρίζουν 
και ξεραίνονται. Στους µίσχους και τους 
βλαστούς εµφανίζονται επίσης παρόµοιες 
νεκρωτικές περιοχές. Στους καρπούς 
τα συµπτώµατα ξεκινούν γύρω από 
τον ποδίσκο, ενώ το µέγεθος της ζηµιάς 
µεγαλώνει λόγω δευτερογενούς 
προσβολής από άλλους µικροοργανισµούς 
µε αποτέλεσµα την πλήρη καταστροφή 
του καρπού. Σύµφωνα µε γεωπόνους, 
για την αντιµετώπιση του περονοσπόρου 
της ντοµάτας απαιτείται πρόγραµµα 
προληπτικών επεµβάσεων, ιδιαίτερα 
στις περιοχές µε συνθήκες ευνοϊκές για 
την ανάπτυξή του. Για την ανάπτυξή του 
απαιτείται υγρό και δροσερό περιβάλλον 
(17-20 οC). Υπό αυτές τις συνθήκες, 
η ασθένεια µπορεί να εξαπλωθεί πολύ 
γρήγορα, καταστρέφοντας τα φυτά. 

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Aliette 80WG, Previcur 
Energy SL
Corteva: Daramun SC
FARMA-CHEM SA: Fartel SC, Dynasty SC
FMC Hellas: Foskey 80 WG
Syngenta: Orondis Ultra, Revus Top.

Κερκόσπορα στα καρότα
Η ασθένεια της κερκόσπορας οφείλεται 
στη δράση του µύκητα Cercospora 
beticola και προσβάλλει ποικιλία 
κηπευτικών (καρότα, σπανάκια, τεύτλα), 
δηµιουργώντας κηλίδες σε φύλλα και 
σπόρους, καθιστώντας την παραγωγή µη 
εµπορεύσιµη. Οι κηλίδες έχουν ανοιχτό 
καφέ έως υπόλευκο κέντρο µε κόκκινα 
περιθώρια, αυξάνουν σε βάθος χρόνου σε 
µέγεθος και σε πυκνότητα, συγχωνεύονται 
και γκριζάρουν. Το παθογόνο παράγει 
σκληρώτια, ενώ µπορεί να εµφανιστεί 
και στα βράκτια φύλλα, στον µίσχο 
και στο σπόρο του φυτού. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµό µε 
εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα 
για την καταπολέµηση της ασθένειας. 
Επίσης συστήνεται από γεωπόνους 
η χρήση απολυµασµένου σπόρου, 
η καλλιέργεια µε αµειψισπορά 3ετούς 
ή 4ετούς διάρκειας και η αποφυγή 
υπερβολικού ποτίσµατος, ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Σκευάσµατα
FARMA-CHEM SA: Funguran SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Άλυτο 
πρόβλημα
οι εργάτες γης, 
έπονται κλίμα 
και επιτόκια 
Έλλειψη εργατικών χεριών, παρατεταμένη 
ανομβρία και ζεστός χειμώνας, υψηλά 
επιτόκια και αυξημένα κόστη δημιουργούν 
μια δύσκολη συνθήκη για τους αγρότες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας 
τείνει να αναδειχθεί η επίµονη και διαρκώς εντεινό-
µενη έλλειψη εργατικών χεριών σε χωράφια, ελαιώ-
νες, οπωρώνες και θερµοκήπια. 

Η απουσία εργατικών χεριών, υπερτονίζεται και 
από την έλλειψη εξειδίκευσης στο αγροτικό προφίλ 
της Ελλάδας, όσων εργατών τελικά καταφέρνουν να 
προσεγγίσουν οι παραγωγοί. Και αυτό γιατί τα ειδικά 
γραφεία εξεύρεσης εργασίας που λειτουργούν σε χώ-
ρες της νοτιοανατολικής Ασίας δεν έχουν εξοικειωθεί 
ακόµα µε τις ανάγκες των Ελλήνων αγροτών, αφού 
µόλις πρόσφατα έγιναν οι επαφές από θεσµικούς 
φορείς εκπροσώπησης (ΕΘΕΑΣ) ή το ίδιο το κράτος. 

Με άλλα λόγια, το κενό εκτός από ποσοτικό, είναι 
και ποιοτικό. Λόγος γίνεται για τους Αλβανούς ερ-
γάτες γης, αλλά και τους Βούλγαρους, οι οποίοι έ-
χουν στραφεί προς τα χωράφια άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Την τριάδα των προβληµάτων, ειδικά για 
την τρέχουσα περίοδο, έρχεται να συµπληρώσει η 
παρατεταµένη ανοµβρία και ο ζεστός χειµώνας (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 50) αλλά και τα αυξηµένα επιτόκια.

Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης σε ό,τι αφορά 
στους εργάτες γης, είναι ότι η συγκοµιδή της ελιάς, δε-
δοµένης και της φετινής βεντέµας, έχει µείνει αρκετά 
πίσω. Ήδη εκφράζονται ανησυχίες  για µια πιθανή υ-
ποβάθµιση της ποιότητας. Ταυτόχρονα, η συγκοµιδή 
συµπίπτει µε άλλες παραγωγές (θερµοκήπια στην Κρή-

τη, φράουλες και εσπεριδοειδή στην Πελοπόννησο) 
καθιστώντας την υπόθεση του µαζέµατος ακόµα πιο 
δύσκολη. Στην Πελοπόννησο ειδικά, υπάρχουν περι-
οχές που από τους 10 εργάτες γης, που δραστηριοποι-
ούνταν προ κορονοϊού οι επτά έχουν φύγει, µε αποτέ-
λεσµα να µην υπάρχουν εργατικά χέρια.

Τα πρώτα στοιχεία για την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο, δείχνουν ελλείψεις της τάξης του 70% σε ο-
ρισµένες περιοχές, που προφανώς έχουν οδηγήσει α-
κόµα και σε διπλασιασµό των προσφερόµενων αµοι-
βών. Ήδη από τον περασµένο Σεπτέµβριο, σε περιο-
χές όπως η Κρήτη, ακούγοντας µεροκάµατα της τάξης 
των 55 και 60 ευρώ. 

Το ζήτηµα δείχνει αρκετά σύνθετο ώστε να λυθεί µε 
διακρατικές συµφωνίες, όπως αυτή που συζητείται τις 
τελευταίες ηµέρες στη Βουλή. Εν προκειµένω, αναµέ-
νεται ότι θα ψηφιστεί εντός του µήνα η συµφωνία µε-
ταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την αποστολή 5.000 ερ-
γατών από τη χώρα του Νείλου. Στα θετικά, ότι πρόκει-
ται για εργάτες που φαίνεται να «ξέρουν τη δουλειά», 
ενώ η εγγύτητα της χώρας καθιστά πρακτικά πιο εύκο-
λη τη µετάκλησή τους. Υπενθυµίζεται πάντως ότι αντί-
στοιχη συµφωνία υπεγράφη το περασµένο καλοκαί-
ρι και µε το Μπαγκλαντές, η οποία λειτούργησε ελά-
χιστα, αφού το νοµοθετικό πλαίσιο µετάκλησης ερ-
γατών, παρά τις τροποποιήσεις που γίνονται διαρκώς 
την τελευταία τριετία παραµένει σύνθετο. Βέβαια, στην 
εν λόγω χώρα, δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία ού-
τε προξενείο (τις διπλωµατικές υποθέσεις τις χειρίζε-
ται η ελληνική πρεσβεία στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας).

Οι λιγοστοί εργάτες γης που 
εξασφαλίζονται από διακρατικές 

συµφωνίες (Μπαγκλαντέζ), υπερτονίζουν 
το κενό, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης στο 

αγροτικό προφίλ της Ελλάδας.
Τα πρώτα στοιχεία για την τρέχουσα 

καλλιεργητική περίοδο, δείχνουν ελλείψεις 
της τάξης του 70% σε ορισµένες περιοχές, 

που προφανώς έχουν οδηγήσει ακόµα 
και σε διπλασιασµό των προσφερόµενων 

αµοιβών. Ήδη από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο, σε περιοχές όπως η Κρήτη, 

ακούγοντας µεροκάµατα της τάξης
 των 55 και 60 ευρώ.  
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Η έξοδος των Αλβανών 
Η υπόθεση «έλλειψη εργατών γης» ξεκίνησε την 

άνοιξη του 2020. Τότε, εν µέσω καραντίνας, εκφρά-
ζονταν ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα µετακί-
νησης εργατών από την ανατολική Ευρώπη και α-
πό Τρίτες χώρες µε τρόπο µαζικό προς τα παραγω-
γικά κέντρα του µπλοκ. Εδώ απ’ ό,τι φάνηκε, κερδι-
σµένος βγήκε όποιος νοµοθέτησε πρώτος, µε τους 
Γερµανούς και τους Ιταλούς να διευθετούν από νω-
ρίς το ρυθµιστικό κενό που άνοιξε το περιοριστικό 
πλαίσιο µετακινήσεων της πανδηµίας (τουριστική 
βίζα). Κάπου εκεί θα απέκτησε µεγαλύτερη απήχη-
ση η αναζήτηση εργασίας σε χωράφια της κεντρι-
κής και δυτικής Ευρώπης έναντι της Ελλάδας, για 
έναν σηµαντικό αριθµό εργατών γης από την Αλ-
βανία. Τα ούτως ή άλλως υψηλά, σε σχέση µε εδώ 
µεροκάµατα, αυξηµένα εν µέσω των αγωνιών εξεύ-
ρεσης εποχικού προσωπικού, είχαν ως αποτέλεσµα 
µια άνευ προηγουµένου αποχώρηση από την εγ-
χώρια αγορά εργασίας, ικανών εργατικών χεριών 
που είχαν παρουσία τριών δεκαετιών και πολυετείς 
σχέσεις µε τους Έλληνες αγρότες. Όπως φαίνεται 
σε  έκθεση του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, τον Αύγουστο του 2022 διαπιστώ-
θηκε ότι 291.868 Αλβανοί µετανάστες είχαν έγκυ-
ρη άδεια παραµονής στην Ελλάδα, αποτελώντας το 
61,4% των τακτικών αλλοδαπών. Όµως, σύµφωνα 
µε το υπουργείο, την ίδια περίοδο το 2021, ο αριθ-
µός των Αλβανών µε έγκυρη άδεια παραµονής ήταν 
σηµαντικά υψηλότερος. Τον Αύγουστο του 2021, 

σύµφωνα µε το ελληνικό υπουργείο, 422.954 µε-
τανάστες από την Αλβανία είχαν έγκυρη άδεια πα-
ραµονής και αποτελούσαν το 63,07% των τακτικών 
αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Νωρίς ακόµα για ροµπότ 
Εν τω µεταξύ, αν κάποιος εναπόθετε τις ελπίδες του 

στις τεχνολογικές εξελίξεις προκειµένου να κλείσει 
το κενό των εργατών γης, θα έπρεπε να περιµένει αρ-
κετά. Οι εξελίξεις στο πεδίο της εκµηχάνησης της α-
γροτικής παραγωγής, δεν είναι ακόµα τόσο προχω-
ρηµένες ώστε να µπορούσαν να υποκαταστήσουν 
πλήρως τους εργάτες γης. Αρκεί να κοιτάξει κανείς 
τις εξελίξεις στην Αµερική, µια χώρα µε οµολογουµέ-
νως υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της τελευταίας λέ-
ξης της τεχνολογίας στα χωράφια, όπου αναφέρο-
νται και εκεί σηµαντικές ελλείψεις σε εργάτες γης, 
µε αποτέλεσµα όλο και πιο φιλεργατικά πλαίσια να 
νοµοθετούνται από τις Πολιτείες, όπως πρόσφατα η 
θεσµοθέτηση καταβολής υπερωριών στο Όρεγκον. 

Πόσο µάλλον στην Ελλάδα, όπου οι τεχνολογίες 
αιχµής, εκτός από το κόστος απόκτησης, θα προϋ-
πέθεταν και µια αλλαγή στα µοντέλα καλλιέργει-
ας, ξεκινώντας ακόµα και από την αναδιάρθρωση 
(γραµµική φύτευση σε οπωρώνες κ.ο.κ). 

Άλλωστε, ο βαθµός εκµηχάνισης υπολείπεται ση-
µαντικά έναντι των υπολοίπων δυτικών χωρών, κά-
τι που σηµαίνει πως ακόµα και αν υπήρχαν τα εργα-
λεία, λίγες θα ήταν οι εκµεταλλεύσεις που θα µπο-
ρούσαν να επενδύσουν σε αυτά. 

Μεγαλώνει το πρόβληµα της παρατεταµένης ανοµβρίας σε πολλές περιοχές 
της χώρας, µε την κατάσταση να γίνεται αδιέξοδη αν ο χειµώνας δεν είναι πίσω.  

Τουριστική 
βίζα

Κερδισµένες 
Γερµανία και 
Ιταλία που 

έκλεισαν νωρίς 
νοµοθετικά το 

ρυθµιστικό κενό 
που άνοιξαν 

οι περιορισµοί 
της πανδηµίας 

(τουριστική βίζα)

Βίζα 9µηνης 
διάρκειας για 
τους Αιγύπτιους 
εργάτες γης 
προς ψήφιση 
στη Bουλή 
Στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής 
συζητείται αυτές τις ηµέρες η συµφωνία 
Ελλάδας – Αιγύπτου για τους εποχικούς 
εργάτες, που σε πρώτη φάση προβλέπει την 
εξασφάλιση 5.000 εργατών γης για τις 
ανάγκες των ελληνικών εκµεταλλεύσεων. 
Με την υπό κύρωση Συµφωνία καθορίζονται 
οι όροι εισόδου και διαµονής των πολιτών 
της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου 
στην Ελλάδα, µε σκοπό την απασχόλησή 
τους στον αγροτικό τοµέα.
Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία για την 

απασχόληση εποχικών 
εργαζοµένων στον 
αγροτικό τοµέα, 
υπογράφηκε στο 
Κάιρο, στις 22 
Νοεµβρίου 2022.
Μέσω των 
διπλωµατικών 
αποστολών, τα δύο 
µέρη διαβουλεύονται 
και σε συνεργασία µε 
τις αρµόδιες εθνικές 

αρχές, προσδιορίζουν τον αριθµό των 
θέσεων εργασίας στην αγροτική οικονοµία 
που µπορούν να καλύπτονται ετησίως από 
Αιγύπτιους εργαζόµενους. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο αριθµός των 
εποχικών εργατών γης κατά το πρώτο έτος 
πιλοτικής εφαρµογής, ορίζεται στους 5.000, 
ενώ η γεωγραφική τους κατανοµή θα 
καθοριστεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές 
των δύο µερών. 

Μάλλον προβληµατικό το πλαίσιο 
Στην πράξη ωστόσο φαίνεται πως το πλαίσιο 
της συµφωνίας είναι κάπως προβληµατικό. 
Τόσο ο συγκεκριµένος αριθµός εργατών γης 
(5.000) ο οποίος είναι τουλάχιστον 
µετριοπαθής συγκριτικά µε τις ανάγκες της 
Ελλάδας, όσο και ο τρόπος εντοπισµού 
των εργατών (από το αιγυπτιακό δηµόσιο) 
δείχνουν να δυσκολεύουν χωρίς λόγο 
την όλη υπόθεση, όπως επισηµαίνουν αρκετοί 
καλοπροαίρετοι επικριτές της συµφωνίας. 
Επιπλέον στο πλαίσιο της συµφωνίας, 
αναφέρεται ότι τα έξοδα άφιξης και 
αναχώρησης των εργατών καταβάλλονται 
από τον εργοδότη. Ωστόσο, κανένας 
εργοδότης δεν θα καλύψει τα εν λόγω έξοδα 
για έναν εργάτη που δεν τον γνωρίζει και δεν 
τον επέλεξε συνεργάτης της εµπιστοσύνης 
του. Η πάγια πρακτική που υπάρχει είναι ότι 
ο υποψήφιος εργαζόµενος υποδεικνύεται 
από συνεργάτη του εργοδότη για την 
καταλληλότητά του και καλύπτει ο ίδιος 
ο εργάτης τα εισιτήριά του για την Ελλάδα. 

ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

Νερό και ρευστό στις βασικές 
αβεβαιότητες της νέας χρονιάς
Πέρα από το πρόβληµα των εργατών γης, το οποίο αποτελεί κοινή 
συνιστώσα σε όλες τις κυρίαρχες καλλιέργειες της Ελλάδας, δύο ακόµα 
κοινές παράµετροι έχουν να κάνουν µε τα επιτόκια δανεισµού, καθώς 
και τις καιρικές συνθήκες και ιδίως τις λιγοστές βροχές σε συνάρτηση 
πάντα και µε το υψηλό κόστος άρδευσης. 
Από 6 µε 7% που είχαν διατηρηθεί τα επιτόκια στα επενδυτικά δάνεια 
ή στο κεφάλαιο κίνησης, η αγορά έχει αναπροσαρµοστεί ήδη στο 
απαγορευτικό 10 µε 11% ενώ καθώς οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν 
να ακριβαίνουν το χρήµα, δεν αποκλείεται µια περαιτέρω αύξησή τους 
τους επόµενους µήνες. ∆εδοµένης και της µικρής ρευστότητας και των 
χαµηλών αποθεµατικών, που έχει η µέση αγροτική εκµετάλλευση στην 
Ελλάδα, τα επενδυτικά προγράµµατα απευθύνονται σε όλο και 
λιγότερους, αφού µένουν εκτός εκείνοι που έχουν να διαθέσουν 
την απαραίτητη ίδια συµµετοχή που απαιτεί ένα αξιόλογο επενδυτικό 
σχέδιο. ∆υσκολότερος γίνεται και ο δανεισµός. 

Λίγοι
Οι 5.000 
εργάτες 

γης από την 
Αίγυπτο δεν 

επαρκούν για 
τις ανάγκες 
της Ελλάδας
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Αναμένεται μέχρι την Άνοιξη

Πριν από το ΟΣΔΕ 
η προδημοσίευση για 
Νέους Αγρότες 2023

 Με γραπτή δέσμευση το ΥΠΑΑΤ στο στρατηγικό σχέδιο 
περιγράφει το πλάνο για προκήρυξη το 2023, παίζεται ακόμη 
η δυνατότητα κατάθεσης φακέλων εγκατεστημένων το 2021  

 Εν αναμονή των νέων δεικτών Τυπικής Απόδοσης που θα 
αλλάξουν τη δυναμική των υποψήφιων του προγράμματος 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα µέσα της ερχόµενης Άνοιξης 
αναµένεται να προχωρήσει η προ-
δηµοσίευση του προγράµµατος 
Νέων Αγροτών 2023, ηµεροµη-
νία που εξαρτάται εξολοκλήρου 
από το άνοιγµα των φετινών αιτή-
σεων ΟΣ∆Ε. Κι αυτό γιατί, η προ-
δηµοσίευση θα πρέπει να προη-
γείται του ανοίγµατος της πλατ-
φόρµας ενιαίας ενίσχυσης, εφό-
σον οι φετινές αιτήσεις θα απο-
τελέσουν έτος αναφοράς για το 
νέο Μέτρο. Έτσι, οι υποψήφιοι δι-
καιούχοι θα είναι σε θέση να δη-
λώσουν τα αγροτεµάχια και τις ε-
κτροφές ώστε να τηρούν τις σχε-
τικές προϋποθέσεις ένταξης. Ση-
µειώνεται πως η ένταξη θα γίνε-
ται µε διαφορετικούς δείκτες Τυ-
πικής Απόδοσης, οπότε δεν µπο-
ρεί να λειτουργήσει ως οδηγός το 
περασµένο πρόγραµµα για τις φε-
τινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε. 

Μία ακόµη αλλαγή στο πρό-
γραµµα πέρα από τους πίνακες 
Τυπικής Απόδοσης, θα έχει να κά-
νει µε τον ορισµό της πρώτης ε-
γκατάστασης, που είναι όρος για 
τον καθορισµό των δικαιούχων. 
Συγκεκριµένα, για τη νέα προκή-
ρυξη, η για πρώτη φορά εγκατά-
σταση νοείται η για πρώτη φορά 
ενασχόληση µε τη γεωργία από 
τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωρ-
γούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 24 µήνες που προηγείται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτη-
σης στήριξης (ήταν 18µηνο). Η η-
µεροµηνία αυτή συνδέεται, για τα 
φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως 
αγρότης νεοεισερχόµενος στον α-
γροτικό τοµέα και για τα νοµικά 

Υπερκάλυψη πόρων δείχνουν τα 
στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την προκήρυξη των 
Σχεδίων Βελτίωσης του 2018, σε 
µια ανακοίνωση που φαίνεται να 
κόβει τις προσδοκίες των επιλαχό-
ντων για µια πιθανή ένταξή τους.

Τα στοιχεία που προκύπτουν έ-
πειτα από την ολοκλήρωση και της 
παράτασης που χορηγήθηκε στο 
πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίω-
σης για την υποβολή αιτηµάτων 
πληρωµής α΄ δόσης από τους δι-
καιούχους, προκύπτει οι διατιθέ-
µενοι πόροι της προκήρυξης ύ-
ψους 316 εκατ. ευρώ, καθώς οι 
πραγµατοποιηθείσες πληρωµές 
και οι υποβληθείσες αιτήσεις πλη-
ρωµής ανέρχονται ήδη στο ποσό 
των 380 εκατ. ευρώ και µε προο-
πτική κλεισίµατος του προγράµ-
µατος στα 450 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές 
της εβδοµάδας, οι επιλαχόντες 
της συγκεκριµένης προκήρυξης, 
επανήλθαν για άλλη µια φορά 
στο αίτηµα της ανακήρυξης τους 
ως δικαιούχων των Σχεδίων Βελ-

τίωσης του 2018, προτείνοντας 
την αξιοποίηση των αδιάθετων 
κονδυλίων που είχαν δεσµευθεί 
τότε, όπως και ό,τι περισσέψει α-
πό το σκέλος του Μέτρου 4.1.2 για 
τα αρδευτικά.

Η νέα ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, αν και δεν περιλαµβάνει 
κάποια ρητή αναφορά στους επι-
λαχόντες, επικαλείται την κανο-
νιστική απαίτηση που προβλέπει 
την ένταξη επιπλέον δικαιούχων 
µόνο εάν υπάρχουν διαθέσιµοι 

Στενεύουν τα περιθώρια για

πρόσωπα, την ανάληψη της αρχη-
γίας - διαχείρισης από φυσικό πρό-
σωπο νέο γεωργό και την εγγραφή 
του νοµικού προσώπου ως κατόχου 
αγροτικής εκµετάλλευσης. 

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 
στα 30.000 ευρώ για τη φυτική πα-
ραγωγή, στα 40.000 ευρώ για την 
κτηνοτροφία, συν 2.500 ευρώ για 
ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές ή 
σε µικρά νησιά.

∆ύο προκηρύξεις λέει το ΥΠΑΑΤ 
για Νέους Αγρότες

Σηµειώνεται πως το εγκεκριµένο 
από την ΕΕ Στρατηγικό Σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ αναφέρει επί λέξη σχε-
τικά µε το Μέτρο Νέων Αγροτών: 

«Κατά την περίοδο εφαρµογής 
του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέ-
πεται η έκδοση δύο προκηρύξεων 
το 2023 και το 2025, ενώ στην πα-
ρέµβαση περιλαµβάνεται και η κα-
ταβολή της δεύτερης δόσης των 
δικαιούχων νέων γεωργών έτους 
2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για 
την διευκόλυνση της εγκατάστασης 
νέων γεωργών είναι η επιστροφή 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
(φορολογικά κίνητρα) στο πετρέ-
λαιο που οδηγεί σε σηµαντικό πε-
ριορισµό των λειτουργικών δαπα-
νών της γεωργικής εκµετάλλευσης. 
Επίσης, προβλέπεται η παροχή χρη-
µατοδοτικού εργαλείου».

Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση θα είναι στα 30.000 
ευρώ για τη φυτική παραγωγή, 

στα 40.000 ευρώ για την 
κτηνοτροφία, συν 2.500 ευρώ 

για ορεινά και νησιά

Η προδηµοσίευση 
θα πρέπει να 
προηγείται του 
ανοίγµατος της 
πλατφόρµας 
ενιαίας ενίσχυσης.
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Ένταξη
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα είναι 
σε θέση να δηλώσουν τα 
αγροτεµάχια και τις εκτροφές 
ώστε να τηρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις ένταξης. .

Πρώτη
Η για πρώτη φορά εγκατάσταση 
σηµαίνει για πρώτη φορά 
ενασχόληση µε τη γεωργία από 
τα φυσικά πρόσωπα νέους 
γεωργούς και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 24 µήνες που 
προηγείται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οδηγός
Η ένταξη θα γίνεται µε 
διαφορετικούς δείκτες Τυπικής 
Απόδοσης, οπότε δεν µπορεί 
να λειτουργήσει ως οδηγός το 
περασµένο πρόγραµµα για τις 
φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.



επιλαχόντες

Με αυξημένα πριμ
φέτος η μέθοδος
του Κομφούζιο 
Λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023 
οι δεσµεύσεις που αφορούν τους 
δικαιούχους της πρώτης πρόσκλη-
σης του προγράµµατος Κοµφού-
ζιο. Για αυτούς, εφόσον διατη-
ρούν τη συγκεκριµένη µέθοδο 
φυτοπροστασίας στα αγροτεµά-
χιά τους, δεν θα υπάρξει νέα πρό-
σκληση. Αντίθετα, θα πρέπει να 
αναζητήσουν τις σχετικές επιδο-
τήσεις από το νέο πρασίνισµα (οι-
κολογικά προγράµµατα).

Για τη συνέχιση εφαρµογής 
της µεθόδου σεξουαλικής σύγ-
χυσης των λεπιδοπτέρων Κοµ-
φούζιο ανά καλλιέργεια η επι-
δότηση θα έχει ως εξής:

 Ροδακινιά, νεκταρινιά και βε-
ρικοκιά 47,6 ευρώ/στρµ.

 ∆αµασκηνιά 69,7 ευρώ/στρµ.
 Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 

185,4 ευρώ/στρµ.
  Οινοποιήσιµο σταφύλι 43,1 

ευρώ ανά στρέµµα
  Επιτραπέζιο σταφύλι στο ο-

ποίο συµπεριλαµβάνεται και η 
σταφίδα 75,7 ευρώ ανά στρέµµα.

Στην παραπάνω περίπτωση πε-
ριλαµβάνονται όλοι όσοι ακο-

λουθούν τη µέθοδο Κοµφούζιο 
και δεν δεσµεύονται από µέτρο 
του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Για τους υπόλοιπους 
που θέλουν να ακολουθήσουν 
αυτή τη µέθοδο πρώτη φορά θα 
ανοίξει πρόσκληση από το Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µε 
τις εξής καλλιέργειες:

 Ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρί-
νια: για τα δύο πρώτα έτη 41,4 ευ-
ρώ, 48,2 ευρώ για τα τρία επόµενα

 Βαµβάκι: για τα δύο πρώτα 
έτη 34,6 ευρώ, 39,6 ευρώ για τα 
τρία επόµενα

 ∆αµάσκηνα: για τα δύο πρώ-
τα έτη 53,9 ευρώ, 70,2 ευρώ για 
τα τρία επόµενα

 Εσπεριδοειδή: για τα δύο πρώ-
τα έτη 57,9 ευρώ, 62,7 ευρώ για 
τα τρία επόµενα

 Μήλια, αχλάδια, κυδώνια: 
για τα τρία πρώτα έτη 98,9 ευρώ, 
113,7 ευρώ για τα δύο επόµενα

 Σταφύλια οινοποιήσιµα: για 
τα τρία πρώτα έτη 35,3 ευρώ, 43,9 
ευρώ για τα δύο επόµενα

 Σταφύλια επιτραπέζια: για τα 
τρία πρώτα έτη 66,8 ευρώ, 76 ευ-
ρώ για τα δύο επόµενα

Οι δεσµεύσεις είναι για πέντε 
έτη. Να σηµειωθεί εδώ ότι τα πα-
ραπάνω αφορούν δεσµεύσεις 
σε επίπεδο αγροτεµαχίου και ό-
χι δικαιούχου. Όπως φαίνεται 
στο ΠΑΑ θα ενταχθούν και νέες 
καλλιεργητικές οµάδες στο Μέ-
τρο του Κοµφούζιο, το βαµβάκι 
και τα εσπεριδοειδή.

Στο κανονικό καθεστώς
οι Νέοι µέσα στο 12µηνο
Να ενταχθούν στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ εντός 12µήνου 
από την ένταξή τους στο πρόγραµµα 
των Νέων Αγροτών καλούνται 
οι δικαιούχοι της προκήρυξης του 
2021. Ενδεικτικά οι υποχρεώσεις 
(δεσµεύσεις) των δικαιούχων 
είναι µεταξύ άλλων οι εξής:

Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ εντός 12 µηνών από την 
ένταξη στο πρόγραµµα.

ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση 
12.000 ευρώ κάθε ενδιάµεσο έτος. 
Αυτό προφανώς αφορά το 2023 
και όλα τα επόµενα χρόνια.

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 
(θα γίνει µέσω του ΕΛΓΟ).

Πραγµατοποίηση τιµολογηµένου 
τζίρου µε βάση την Τυπική Απόδοση 
της εκµετάλλευσης.

Αύξηση της Τυπικής Απόδοσης 
της εκµετάλλευσης µε βάση 
το επιχειρηµατικό σχέδιο.

πόροι στο πλαίσιο του συγκεκρι-
µένου Μέτρου και της ίδιας Πρό-
σκλησης. «Έχει εξαντληθεί κάθε 
σχετική δυνατότητα» αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά, ενώ στη συ-
νέχεια επισηµαίνεται πως «στο α-
µέσως επόµενο χρονικό διάστηµα 
θα υπάρξει νέα πρόσκληση Σχε-
δίων Βελτίωσης». Εδώ, το υπουρ-
γείο αναφέρεται στο υπό διαβού-
λευση κείµενο των Σχεδίων Βελτί-
ωσης που ακούγεται πως θα προ-
κηρυχτεί εντός του Φεβρουαρίου.

Νέα πρόσκληση
Με τη νέα πρόσκληση σε 
ροδάκινα, βερίκοκα και 
νεκταρίνια για τα δύο 
πρώτα έτη η ενίσχυση 

διαµορφώνεται στα 41,4 
ευρώ το στρέµµα

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών
Η ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων ορίστηκε 
για 22 Ιανουαρίου 2023, 
ώρα 12:00 µµ. στα πλαίσια 
του προγράµµατος 
Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών του Ταµείου 
Ανάκαµψης. 

Νέοι Αγρότες 
Ο αρχηγός της γεωργικής 
εκµετάλλευσης πρέπει να 
υπαχθεί εντός δώδεκα (12) 
µηνών από την ηµεροµηνία 
της απόφασης ένταξής του 
στην 3η πρόσκληση των 
Νέων Αγροτών στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αναπτυξιακός 
Νόµος 
Ξεκίνησε η υποβολή 
των αιτήσεων υπαγωγής 
στο καθεστώς ενίσχυσης 
«Επιχειρηµατικότητα 360°» 
του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου και θα διαρκέσει 
έως τις 10 Απριλίου 2023.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
(ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

47,6
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

69,7

185,4

ΣΤΑΦΥΛΙ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ

43,1

ΕΠΙΤΡ. ΣΤΑΦΥΛΙ
ΣΤΑΦΙΔΑ

75,7

ΜΗΛΟΕΙΔΗ



Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   BΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η New Holland και ο όµιλος CNH Industrial 
παρουσίασαν το πρώτο πρωτότυπο ηλεκτρικό 
τρακτέρ µε χαρακτηριστικά αυτόνοµης οδή-
γησης το T4 Electric Power. Πρόκειται για έ-
να τρακτέρ µηδενικών εκποµπών, αποτέλεσµα 
εµπειρίας που αποκτήθηκε από τη Monarch 
Tractor µε την οποία συνεργάζεται ο όµιλος. 

Σύµφωνα µε την εταιρεία, το T4 Electric 
Power είναι η ιδανική λύση για λειτουργίες 
χαµηλής ισχύος. Είναι κατάλληλο για µικτές 

εκµεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές και δηµοτι-
κές εργασίες, οπωρώνες και ειδικές εφαρ-
µογές. «Γνωρίζουµε ότι οι πελάτες µας εί-
ναι πρόθυµοι να υιοθετήσουν αυτό το είδος 
προϊόντος, εποµένως είναι απολύτως λογι-
κό να συνεχίσουµε το ταξίδι της ηλεκτροκί-
νησης µε αυτήν την πλατφόρµα», εξηγεί ο 
Marc Kermisch, Chief Digital & Information 
Officer της CNH Industrial.

Το τρακτέρ είναι το πρώτης γενιάς ηλεκτρι-
κό µηχάνηµα µε ελαφριές µπαταρίες και ανή-
κει στην κατηγορία των τρακτέρ κοινής χρή-
σης. Η εµπορική παραγωγή αναµένεται να 

Το πρώτο ηλεκτρικό 
τρακτέρ T4 Electric 
από τη New Holland   
Ιδανικό για λειτουργίες χαμηλής ισχύος σε μικτές 
εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές και οπωρώνες

Νέοι ηλεκτρικοί 
φορτωτές Kramer
Πλούσια η γκάµα που ετοί-
µασε να παρουσιάσει η 
Kramer µε αφορµή τις δύο 
κύριες ευρωπαϊκές εκθέ-
σεις, SIMA και EIMA. 
Ο Γερµανός κατασκευα-
στής, αποκάλυψε τις νέες 
ηλεκτρικές λύσεις του για 
το τµήµα των τροχοφόρων 
και τηλεσκοπικών φορτω-
τών: Τον KL25.5e και 
τον Kramer KT144e.

Νέα γενιά ροµπότ 
ταΐστρα Lely Juno
Αλλαγές στο σχεδιασµό 
αλλά µε στόχο την ευκολία 
συντήρησης εντοπίζονται 
στη νέα γενιά του ροµπότ 
ταΐσµατος Lely Juno, 
το οποίο αναβαθµίζεται 
στην πορεία των δεκατεσ-
σάρων χρόνων της καριέ-
ρας του. Το Juno διαθέτει 
νέους τροχούς των οποί-
ων το πέλµα παρέχει κα-
λύτερο κράτηµα σε κάθε 
είδους συνθήκες.

Τέσσερα ισχυρά 
χορτοδετικά Kuhn
Τα τετράγωνα χορτοδετικά 
SB της Kuhn διατηρούν τα 
καλά χαρακτηριστικά τους 
αναφορικά µε την χωρητι-
κότητα και την πυκνότητα 
ανά διαµόρφωση δεµατιού, 
ενώ έρχονται µε βελτιωµέ-
νη µετάδοση που µαζί µε 
το σύστηµα διπλού δεσίµα-
τος διαµορφώνουν τρία δι-
αφορετικά µεγέθη δεµα-
τιού, ως µια λύση για κάθε 
ανάγκη του παραγωγού.

Claas Disco 1010 
µε πλάτος 9,9 µέτρα
Με 9,90 µέτρα πλάτος ερ-
γασίας και σε τρεις εκδό-
σεις λανσάρει η Claas 
το νέο της χορτοκοπτικό, 
το οποίο διακρίνεται ως 
ένα από τα πιο φαρδιά 

Το 1ο επανδρωµένο 
αγροτικό drone
Η εταιρεία Ryse Aero 
Technologies, η οποία 
ειδικευεύεται στα συστή-
µατα eVTOL, παρουσίασε 
το πλήρως ηλεκτρικό ενα-
έριο ATV της στην έκθεση 
CES 2023 του Λας Βέ-
γκας. Αυτό το µεγάλο σε 
διαστάσεις drone έχει σχε-
διαστεί για να κάνει την 
πτήση προσβάσιµη για 
όλους, ανεξάρτητα από 
το επίπεδο δεξιοτήτων ή 
την πιστοποίηση του πιλό-
του. Πιο συγκεκριµένα, 
η Recon απευθύνεται 
στον αγροτικό τοµέα.

στην κατηγορία των αναρ-
τώµενων. Το 2021, η Claas 
παρουσίασε ένα έξυπνο 
σύστηµα αναδίπλωσης µε 
το Disco 4400 Contour. 
Αυτή η δυνατότητα χρησι-
µοποιείται τώρα και στο 
νέο Disco 1010 και, µε 
το µεγαλύτερο πλάτος ερ-
γασίας, σχεδόν 10 µέτρων, 
επιτρέπει την ασφαλή λει-
τουργία και µεταφορά 
και µε ελαφριά τρακτέρ.
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«Ρομποτικό» 
σύστημα φύτευσης 
ExactShot από 
την John Deere
Με δύο νέα καινοτόµα προϊόντα, µεταξύ άλλων, η 
John Deere βρέθηκε στη µεγάλη έκθεση τεχνολογί-
ας CES του Λας Βέγκας, παρουσιάζοντας έναν ηλε-
κτρικό το ροµποτικής τεχνολογίας σύστηµα φύτευ-
σης ExactShot αλλά και έναν ηλεκτρικό εκσκαφέα.

«Ό,τι κάνουµε στην John Deere επικεντρώνεται 
στον πραγµατικό σκοπό και τον πραγµατικό αντίκτυ-
πο», δήλωσε ο Jahmy Hindman από την John Deere, 
κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη µεγάλη έκ-
θεση τεχνολογίας CES που πραγµατοποιήθηκε 5 µε 
8 Ιανουαρίου του 2023 στο Λας Βέγκας.

Η εταιρεία παρουσίασε, µεταξύ άλλων, το ExactShot, 
ένα σύστηµα φύτευσης που επιτρέπει στους αγρότες 
να µειώσουν την ποσότητα του αρχικού λιπάσµατος 
που απαιτείται κατά τη φύτευση κατά περισσότερο α-
πό 60%. Η τεχνολογία χρησιµοποιεί αισθητήρες και 
ροµποτική για να τοποθετήσει το αρχικό λίπασµα α-
κριβώς πάνω στους σπόρους καθώς φυτεύονται στο 
έδαφος, αντί να εφαρµόζει συνεχή ροή λιπάσµατος 
σε ολόκληρη τη σειρά των σπόρων.

Αισθητήρες για καταγραφή των σπόρων
Πιο συγκεκριµένα, το ExactShot θα βοηθήσει τους 

αγρότες να είναι οικονοµικά και περιβαλλοντικά βι-
ώσιµοι καθώς εργάζονται ακούραστα για να καλλιερ-
γήσουν τα τρόφιµα. Με τον παγκόσµιο πληθυσµό να 
αναµένεται να αυξηθεί από 8 δισεκατοµµύρια σε σχε-
δόν 10 δισεκατοµµύρια έως το 2050, οι αγρότες πρέπει 
να αυξήσουν την παραγωγή κατά 60% έως 70% στη ση-
µερινή καλλιεργήσιµη γη, τονίζει η κατασκευάστρια.

Για αυτό το λόγο, το ExactShot χρησιµοποιεί έναν 
αισθητήρα για να καταγράφει πότε κάθε µεµονωµέ-
νος σπόρος βρίσκεται στη διαδικασία εισόδου στο έ-
δαφος. Καθώς συµβαίνει αυτό, ένα ροµπότ θα ψεκά-
ζει µόνο την ποσότητα λιπάσµατος που χρειάζεται, 
περίπου 0,2 ml, απευθείας πάνω στον σπόρο, ακρι-
βώς τη στιγµή που θα πάει στο έδαφος.

Ηλεκτρικός εκσκαφέας
Από την σκοπιά του βιοµηχανικού κλάδου, η εται-

ρεία παρουσίασε έναν ηλεκτρικό εκσκαφέα, που τρο-
φοδοτείται από µια µπαταρία της εταιρείας Kreisel, 
θα παρέχει στους εργάτες και στους κατασκευαστές 
δρόµων χαµηλότερο καθηµερινό λειτουργικό κόστος, 
µειωµένο θόρυβο στο εργοτάξιο, βελτιωµένη αξιοπι-
στία του µηχανήµατος και µηδενικές εκποµπές ρύ-
πων, χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς και η απόδοση που 
χρειάζονται σε ένα µηχάνηµα.

ξεκινήσει στα τέλη του 2023 µε µια ευρύτερη 
προσφορά προϊόντων να αναµένεται τους ε-
πόµενους µήνες. Ανάλογα µε την έκδοση, 
το πακέτο µπαταριών προσφέρει έως και µια 
ολόκληρη µέρα αυτονοµίας, ενώ χρειάζεται 
µόνο µία ώρα για να φτάσει στο 100%, όταν 
χρησιµοποιείται σύστηµα γρήγορης φόρτισης.

Οι µπρίζες του τρακτέρ υποστηρίζουν κα-
θηµερινές γεωργικές εργασίες όπως η σπο-
ρά. Λειτουργεί επίσης ως εφεδρική γεννή-
τρια ρεύµατος για τις καθηµερινές ή έκτακτες 
ανάγκες και παρέχει ρεύµα για ηλεκτρικά 
εργαλεία. Μπορούν επίσης να χρησιµοποι-
ηθούν παραδοσιακά µηχανικά, υδραυλικά 
εργαλεία αλλά και εργαλεία µε pto.

Σε δοκιµές, το T4 Electric Power έδειξε 
ενθαρρυντικές επιδόσεις σε σύγκριση µε έ-
να τρακτέρ µε συµβατικό κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης. Η ανταπόκρισή του στη ροπή 
το καθιστά πιο αποτελεσµατικό και προσφέ-
ρει µεγαλύτερο έλεγχο πρόσφυσης, λέει η 
εταιρεία, η οποία έχει σχεδιάσει το τρακτέρ 
για πιο οµαλές µετακινήσεις, ενώ οι αλλα-
γές ταχυτήτων κάνουν την οδήγηση ακόµα 
πιο απολαυστική.

Σύµφωνα µε τη New Holland, µειώνεται ε-
πίσης το λειτουργικό κόστος έως και 90% χά-
ρη στην εξάλειψη του κόστους πετρελαίου 
και το σχετικό κόστος συντήρησης. Παράλ-
ληλα, όπως είναι φυσικό, ο θόρυβος µειώνε-
ται έως και 90% και οι δονήσεις µειώνονται 
επίσης σηµαντικά. Αυτό συµµορφώνεται µε 
τους αυστηρούς κανονισµούς θορύβου, επι-
τρέπει τη νυχτερινή λειτουργία και βελτιώνει 
την ευηµερία των ζώων, ειδικά όταν εργάζε-
στε σε κλειστούς χώρους, όπως αχυρώνες.

Αυτό που κάνει αυτό το τρακτέρ ιδιαίτερο 
είναι τα χαρακτηριστικά αυτόνοµης οδήγη-
σης και οι αυτοµατοποιηµένες δυνατότητές 
του. Η οροφή του New Holland T4 Electric 
Power φιλοξενεί αισθητήρες, κάµερες και 
µονάδες ελέγχου που επιτρέπουν την προ-
ηγµένη αυτόνοµη και αυτοµατοποιηµένη 
λειτουργία, µε τον χειριστή να µπορεί να ε-
νεργοποιήσει το τρακτέρ εξ αποστάσεως µέ-
σω µιας εφαρµογής smartphone.

Εφαρµογή smartphone
Ο χειριστής του New Holland T4 

Electric Power µπορεί να ενεργοποι-
ήσει το τρακτέρ εξ αποστάσεως µέσω 

µιας εφαρµογής smartphone
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Όλο φως 

 ∆ιαχρονικό: Το αληθινό
 νόηµα της φώτισης είναι να κοιτάς 
τη σκοτεινιά µε φωτεινά µάτια

 Περιβάλλον: «… να 
προσπαθήσουµε να σώσουµε 
ό,τι ακόµη σώζεται, µιας και είµαι 
πεπεισµένος ότι τα κατασταλτικά 
µέτρα, τα οποία χρόνια τώρα 
εφαρµόζονται και εφαρµόζουµε, δεν 
έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και είναι µονόδροµος 
η ενεργοποίηση των προληπτικών 
µέτρων. Των κατά την κρίση σας 
αναγκαίων προληπτικών µέτρων». Π. 
Παναγιωτόπουλος, Αντεισαγγελέας 
Αρείου Πάγου. dikastiko.gr, 
dasarxeio.gr, 30/12/2022 

 Πληθυσµός: Σε 9.716.889 
άτοµα ανέρχεται ο νόµιµος 
πληθυσµός (δηµότες) της χώρας, 

όπως προκύπτει 
από την 
ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων 
της ψηφιακής 
απογραφής 
πληθυσµού-
κατοικιών 2021. 
Στην 

προηγούµενη απογραφή του 
2011, ο νόµιµος πληθυσµός 
ήταν 9.904.286 άτοµα. ΕΛΣΤΑΤ.
atlantea.news, 30/12/2022.

 Τουρισµός: Τα 31 εκατ. επιβάτες 
το 2022, περισσότεροι από το 2019, 
επιβεβαιώνουν τη φετινή επιτυχία 
και την ενίσχυση της εθνικής 
οικονοµίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής, των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων και των εκατοντάδων 
επαγγελµάτων που εφάπτονται 
στον τουρισµό, σε µια χρονιά µε 
πολλαπλές κρίσεις και δυσκολίες. 
Β. Κικίλιας, υπουργός Τουρισµού, 
Fraport. ΣΚΑΪ TV, 5/1/2023.

 Γονική άδεια: Η χρήση γονικής 
άδειας, ιδίως αν είναι γενναιόδωρη, 
παρέχει προστασία για την ψυχική 
υγεία των γονιών, κυρίως των 
µητέρων, ακόµη και σε βάθος 
χρόνου. «Αυτό εξηγεί ίσως γιατί οι 
ψυχικές διαταραχές µετά τον τοκετό 
είναι σχετικά συχνές, επηρεάζοντας 
το 10%-20% των µητέρων και έως 
το 10% των πατέρων». ∆ρ Χουάρεζ. 
Πανεπιστήµιο Στοκχόλµης, 
Ινστιτούτο Καρολίνσκα. The Lancet 
Public Health. ΑΠΕ-ΜΠΕ. atlantea.
news, 4/1/2023.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αφορούν στα κρίσιµα µεγέθη της αγο-
ράς γάλακτος (ποσότητα, ποιότητα, τιµή, 
γεωγραφική και χρονική θέση κλπ.), 
αποκτούν οι πάντες µε την εφαρµογή 
iMilk-Elgo για κινητές συσκευές που 
δηµιούργησε ο ΕΛΓΟ ∆HΜΗΤΡΑ, σε 
εύκολα κατανοητή µορφή, µε χρήση 
χαρτών και γραφηµάτων. Επιπλέον πα-
ρέχεται στους παραγωγούς γάλακτος 
η δυνατότητα πρόσβασης στα αναλυτι-
κά στοιχεία που αφορούν τους ίδιους, 
ενώ τηρούνται οι κανονισµοί για την 
προστασία των προσωπικών δεδοµέ-
νων (GDPR). Οι παραγωγοί µπορούν 
να συνδεθούν µε τη χρήση των δια-
πιστευτηρίων του TAXISnet. Έχει δο-
θεί ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια 
του συστήµατος ώστε κάθε χρήστης να 
βλέπει µόνο στοιχεία στα οποία επιτρέ-
πεται να έχει πρόσβαση. Η εφαρµογή 
είναι διαθέσιµη για κινητές συσκευ-
ές: ios (https://apps.apple.com/gr/
app/imilk-elgo/id1658516025?l=el) 
και  Android (https://play.google.
com/store/apps/details?id=gr.mik3.
elog&pli=1).

Ο σχεδιασµός της εφαρµογής iMilk-
ELGO βασίζεται στην εγκυρότητα 
των δεδοµένων που διατηρεί η ∆ι-
εύθυνση ∆ιαχείρισης Ελέγχων Γά-
λακτος και Κρέατος, της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιασφάλισης Ποιότη-
τας Αγροτικών Προϊόντων, του ΕΛ-
ΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, στις βάσεις δεδοµέ-
νων που διαθέτει για το νωπό Γάλα 
του πρωτογενούς τοµέα, που προ-
έρχονται από το σύνολο των παρα-
γωγών/κτηνοτρόφων και γαλακτο-
βιοµηχανιών της χώρας. 

Η εφαρµογή imilk-Elgo (App) πα-
ρέχει εποπτική εικόνα, σε κάθε χρή-
στη κινητού, για το γάλα που διακι-
νείται στη χώρα. Η πληροφορία πα-
ρουσιάζεται αρχικά πάνω στο χάρ-
τη της Ελλάδας µε χρήση χρωµάτων 

στα οποία ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ – εφαρ-
µογή iMilk-Elgo αντιστοιχούν δυνα-
µικά διαστήµατα τιµών. Η κύρια ι-
δέα του χάρτη είναι ότι εµφανίζο-
νται µέχρι πέντε κατηγορίες που έ-
χουν χρώµατα από πράσινο µέχρι 
κόκκινο, όπου το πράσινο είναι το 
καλύτερο και το κόκκινο το χειρό-
τερο. Αν π.χ. ο χρήστης βλέπει µέ-
σους όρους παραδόσεων, το πρά-
σινο του δείχνει σε ποιες περιοχές 
οι παραγωγοί παράγουν περισσό-
τερο γάλα. Αν, από την άλλη, βλέ-
πει τιµές µικροβιακών πληθυσµών, 
το πράσινο εµφανίζεται στις περιο-
χές που οι µέσοι όροι είναι µικρό-
τεροι. Ο χάρτης δουλεύει σε επίπε-
δα – αρχικά δείχνει τις τιµές ανά 
περιφέρεια.

Πληροφορίες για τα κρίσιμα
μεγέθη της αγοράς γάλακτος
φέρνει η νέα εφαρμογή 
iMilk-Elgo Ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας αποτυπώνει 

στοιχεία που αφορούν ποσότητες, τιμές, 
ποιότητα για το εγχώριο νωπό γάλα 

Ο χάρτης δουλεύει σε επίπεδα, αρχικά 
δείχνει τις τιµές ανά περιφέρεια.

Πρόσβαση σε αναλύσεις για πρωτεϊνικό
και µικροβιακό φορτίο γάλακτος

Εκτός του χάρτη, έχει γίνει χρήση διαγραµµάτων (π.χ. Bars) που δείχνουν 
την εξέλιξη των στοιχείων, κυρίως στην ανάλυση σε επίπεδο µηνών. Σε 
όλα τα προηγούµενα (χάρτες/διαγράµµατα) ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
φίλτρα περιόδου, είδους γάλακτος (αγελαδινό, γίδινο, πρόβειο, βουβαλίσιο 
κλπ.), είδους πληροφορίας (µέση ποσότητα/αξία/τιµή ανάλυσης), αλλά 
και το είδος ανάλυσης (π.χ. λίπος, πρωτεΐνη, µικρόβια κλπ.).
Η εφαρµογή ελέγχει αν είναι όντως παραγωγός γάλακτος αντλώντας 
στοιχεία από το µητρώο παραγωγών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Ο παραγωγός 
µπορεί να δει την κατάστασή του σε σχέση µε τους µέσους όρους και 
να διαπιστώσει τη θέση του συγκριτικά µε το µέσο όρο σε επίπεδο 
Επικράτειας / Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας. Ακόµη µπορεί 
να δει στοιχεία παραδόσεων γάλακτος και τις τιµές αναλύσεων του. 

Φίλτρα
O χρήστης 
µπορεί να 

επιλέξει φίλ-
τρα περιόδου 

και είδους 
γάλακτος

Χρώµατα
Στο χάρτη 

εµφανίζονται 
µέχρι πέντε 
χρώµατα, µε 
πράσινο το 

καλύτερο και 
κόκκινο το 
χειρότερο

ΤΑXISnet
Οι παραγωγοί 
µπορούν να 

συνδεθούν µε 
κωδικούς του 

TAXISnet

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Κυνήγι προσφορών και στοκάρισμα 
τροφίμων για Έλληνες καταναλωτές
Με βασικό κριτήριο τις τιµές και τις 
προσφορές ψωνίζουν σήµερα του-
λάχιστον οι µισοί από τους Έλληνες 
καταναλωτές στα super markets ό-
ταν προ τριετίας το ποσοστό αυτό 
δεν ξεπερνούσε το 26%. Αυτό προ-
κύπτει από πρόσφατη έρευνα αγο-
ράς που πραγµατοποίησε online 
η Braincandy σύµφωνα µε την ο-
ποία το κοινό που ψωνίζει µε βάση 
τα φυλλάδια, οι λεγόµενοι «κυνη-
γοί τιµών» (Price Hunters), συλλέ-
γει κουπόνια και επισκέπτεται πολ-
λαπλά καταστήµατα προκειµένου 
να πετύχει τις καλύτερες τιµές, α-
νέρχεται πλέον στο 28%.

Ένα επιπλέον 27% που κυνηγάει 
τις προσφορές (Promo Hunters) - 
ένα αρκετά διαφοροποιηµένο κοι-
νό µιας και δεν αποζητά απαραί-
τητα τη χαµηλότερη τιµή, αλλά το 
«value for money» και «στοκάρει» 
όταν δει κάτι ενδιαφέρον σε προ-
ϊόντα που εµπιστεύεται.

Να επισηµάνουµε εδώ ότι τα αντί-
στοιχα ποσοστά των Price Hunters 
σε Πολωνία και Ρουµανία, χώρες 
που επίσης δραστηριοποιείται η 
Braincandy, ανέρχονται µόλις στο 
20% και 8% αντιστοίχως.

Σύµφωνα µε την Braincandy, η 

δραµατική αυτή αλλαγή στη συ-
µπεριφορά των καταναλωτών ο-
φείλεται σίγουρα στην εκτεταµέ-
νη κρίση και τις τελευταίες αυξή-
σεις τιµών, ενώ σηµαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζει και η έµφαση 
που δίνουν όλες οι αλυσίδες στη 
στρατηγική της φθηνότερης τιµής.

Από την άλλη πλευρά, τα κατα-
ναλωτικά κοινά που ενδιαφέρονται 
για την ποιότητα (Quality Seekers), 
την ευκολία (Quick & Easy) και 
την εµπειρία (Experientials) έχουν 
συρρικνωθεί στο 15,9%, 14,1% και 
14,5% αντίστοιχα.

Σηµειώνεται ότι οι Quality Seekers 
δίνουν έµφαση σε πράγµατα πέρα 
από την τιµή (π.χ. χώρα προέλευσης, 
διατροφική αξία τλπ.). Παράλληλα, 
δεν τους πειράζει να πληρώσουν 
παραπάνω για κάτι που έχει αξία. 
Ακολούθως στους Experientals α-
ρέσουν τα νέα προϊόντα και οι νέ-
ες εµπειρίες. ∆εν µένουν σε µία 
µάρκα, ακόµη κι αν είναι απόλυ-
τα ικανοποιηµένοι, ενώ σε γενικές 
γραµµές τους αρέσει να κάνουν κά-
τι πρώτοι. Τέλος, οι Quick & Easy 
καταναλωτές ψωνίζουν µηχανικά 
και αγοράζουν τα ίδια προϊόντα, 
προκειµένου να «ξεµπερδέψουν».

Σε εργαστήριο
τροφίµων από 
το 2025 το 
διάσηµο Noma
To πολυβραβευµένο 
και πανάκριβο 
εστιατόριο Noma στην 
Κοπεγχάγη θα κλείσει 
στα τέλη του 2024 για 
να µετατραπεί σε... 
εργαστήριο τροφίµων, 
µε τον επικεφαλής σεφ 
να εγείρει ερωτηµατικά 
πως το τωρινό σύστηµα 
δεν είναι οικονοµικά 
βιώσιµο. Οι τιµές για 
µενού γευσιγνωσίας µε 
κρασί  φτάνουν τα 760 
δολάρια, µε τη λίστα 
αναµονής στις 
κρατήσεις να µετρά 
µήνες. Το διάσηµο 
Noma έχει καταφέρει 
να κερδίσει τον τίτλο 
του καλύτερου 
εστιατορίου στον 
πλανήτη πέντε φορές, 
πιο πρόσφατα το 2021, 
οπότε απέκτησε και το 
τρίτο του αστέρι 
Michelin.  

Κρίση
Αφορµή η εκτεταµένη 
κρίση και οι αυξήσεις 

τιµών, αλλά και η 
έµφαση των αλυσίδων 

στη στρατηγική της 
φθηνότερης τιµής

ΠΩΣ ΨΩΝΙΖΟΥΝ 
ΣΗΜΕΡΑ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΑ

27,0%

15,9%

Κυνηγοί τιµών

Κυνηγοί προσφορών 

Κυνηγοί ποιότητας 

14,1%

14,5%

Κυνηγοί ευκολίας

Κυνηγοί εµπειρίας

28,0%

Για ένα συντριπτικό ποσοστό, όπως 85% 
των ανθρώπων η εµφάνιση της ετικέτας 
ή της φιάλης είναι σηµαντικό κριτήριο 
για την αβίαστη επιλογή ενός κρασιού.

Μια έρευνα της Vivino σε 1.800 πότες 
κρασιού διαπίστωσε ότι τέσσερις στους 
πέντε ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είχαν 
προηγουµένως αγοράσει κρασί κυρί-
ως µε βάση το πώς φαίνεται η ετικέτα ή 
το µπουκάλι. Πιο συγκεκριµένα, τα ευ-
ρήµατα της έρευνας δείχνουν πόσο ση-
µαντικές είναι οι εντυπωσιακές, καινο-
τόµες και δηµιουργικές επιλογές σχε-
διασµού όταν πρόκειται να δελεάσουν 
τους καταναλωτές να δοκιµάσουν κάτι 
έξω από τη ζώνη άνεσής τους.

Ο Paul Jones, διευθυντής κρασιού στη 
Vivino, σχολίασε τα ευρήµατα: «Με τό-
σους πολλούς οινόφιλους να παραδέ-
χονται ότι βασίζονται στην εµφάνιση ε-
νός µπουκαλιού ή µιας ετικέτας, είναι 
σαφές ότι µια καλά σχεδιασµένη ετικέ-
τα µπορεί να έχει µεγάλη επιρροή στον 
τρόπο µε τον οποίο αγοράζουµε κρα-
σί. Ο εντυπωσιακός σχεδιασµός χρησι-
µοποιείται για να τραβήξει την προσο-
χή. Όταν έρχεστε αντιµέτωποι µε τα ρά-
φια του κρασιού στο σούπερ µάρκετ, εί-
ναι πιθανό να νιώθετε συγκλονισµένοι 
και να επιλέγεται κάτι που απλά ξεχωρί-
ζει… Ο τεράστιος όγκος των διαθέσιµων 
κρασιών σηµαίνει ότι ένα άτοµο δεν θα 
µπορούσε ποτέ να είναι ειδικός σε κά-
θε µπουκάλι, ανεξάρτητα από το πόσο 
καλά γνωρίζει τον κόσµο του κρασιού».

Εξίσου, σηµαντικό εύρηµα µια άλλη 
µελέτη από το Πανεπιστήµιο της Αδελα-
ΐδας, στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι πε-
ριγραφές του κρασιού στις ετικέτες επη-
ρεάζουν τους καταναλωτές πολύ. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε τον µελετητή- νευρο-
λόγο Antonio Damasio σχεδόν κανείς 
δεν διαβάζει τις περιγραφές στις ετικέτες 
στο κατάστηµα. Αυτό όµως δεν συµβαί-
νει όταν το µπουκάλι είναι τοποθετηµέ-
νο στο τραπέζι στο σπίτι ή σε ένα εστια-

τόριο. Από ορισµένες απόψεις η ετικέτα 
είναι ένας δούρειος ίππος για το κρασί. 

Πάντως, σύµφωνα µε ειδικούς, το µε-
γαλύτερο σφάλµα που γίνεται στην προ-
σπάθεια πώλησης οίνου είναι ότι δεν ε-
στιάζουν στα πλεονεκτήµατα που τα δια-
φοροποιούν από τον ανταγωνισµό. «Συ-
νήθως ανταγωνίζονται άλλα κρασιά που 
παρασκευάζονται από παρόµοιες ποικι-
λίες και έτσι δεν υπάρχει νόηµα να εστι-
άσουµε σε γευστικά χαρακτηριστικά που 
είναι σε γενικές γραµµές παρόµοια. Έ-
να Sauvignon Blanc κυκλοφόρησε πρό-
σφατα µε την υπόσχεση ότι θα µπορού-
σε να το απολαύσει κανείς σε «πολλές 
περιστάσεις». Πού είναι το ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτηµα σε αυτή τη δήλωση;», 
σχολιάζεται στη µελέτη του Πανεπιστή-
µιου της Αδελαΐδας.   ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Επιλογή οίνου στα τυφλά
βάση φιάλης ή ετικέτας,
λείπει όμως η διαφοροποίηση

«Η ετικέτα είναι ένας δούρειος 
ίππος για το κρασί», υποστηρίζει 
ο µελετητής Antonio Damasio.
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Με τη στήριξη του Συνδέσµου 

Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) και υπό

 την κοινή ευθύνη της οργάνωσης 
από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και το Σωµατείο ∆ιάζωµα 
οι επιχειρήσεις της Βόρειας 
Εύβοιας επανασυστήθηκαν

 µε τα προϊόντα τους.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Παραγωγικά εγχειρήµατα που δια-
λαλούν µε ένταση ότι η Βόρεια Εύ-
βοια παραµένει ζωηρή και δηµιουρ-
γική. Ακόµα και µετά την καταστρο-
φική πυρκαγιά του 2021. Ανάµεσά 
τους ξεπροβάλλει η προσπάθεια α-
ναβίωσης του υπέργηρου ιστορικού 
βιολογικού ελαιώνα των Ροβιών, έ-
να µεγάλο µέρος του οποίου κατα-
στράφηκε στις ζοφερές ηµέρες του 
Αυγούστου του 2021 από την µε-
γάλη πυρκαγιά που κατέκαψε πά-
νω από 450.000 στρέµµατα. ∆εν α-
πουσιάζουν οι καινοτόµες απόπει-
ρες από ευρηµατικούς παραγωγούς 
που επιδιώκουν να επανασυστήσουν 
παραδοσιακά προϊόντα όπως τα σύ-
κα Ταξιάρχη, άρρηκτα συνδεδεµένα 
µε την γαστρονοµική παράδοση της 
περιοχής. Με τη στήριξη του Συνδέ-
σµου Παραγωγών και Εµπόρων Λι-
πασµάτων (ΣΠΕΛ) και υπό την κοι-
νή ευθύνη της οργάνωσης από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το 
Σωµατείο ∆ιάζωµα οι επιχειρήσεις 
της Βόρειας Εύβοιας επανασυστήθη-
καν µε τα προϊόντα τους, παρατάσ-
σοντας στοιχεία όπως η παράδοση 
και η αναβίωσή της, η καινοτοµία, 
η επιµονή στην προσπάθεια παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης της περι-
οχής. Στο σύνολό τους πρόκειται για 
παραγωγικές προσπάθειες που δεί-
χνουν τον δρόµο και ανοίγουν τα-

χύ βήµα στον πρωτογενή τοµέα 
προς την επόµενη µέρα, είναι µό-
νο µερικές από αυτές που παρου-
σιάστηκαν στο τριήµερο από τις 5 
έως και τις 8 Ιανουαρίου στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων στον 
σταθµό του µετρό στο Σύνταγµα. 

Ο Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος, γε-
νικός διευθυντής της CompoExpert 
Hellas A E, που αποτελεί Πλατινέ-
νιο Χορηγό της πρωτοβουλίας του 
ΣΠΕΛ «Παροχή Βοήθειας στους Πυ-
ρόπληκτους Αγρότες της Βόρειας 
Εύβοιας», αναφέρει: «Είναι ευθύ-
νη όλων µας η έµπρακτη στήριξη 
προς τους παραγωγούς της Βόρει-
ας Εύβοιας και τα αγροτικά προϊ-
όντα τους. H CompoExpert και ο 
ΣΠΕΛ, µε πρωτοβουλίες όπως αυ-
τή, αποδεικνύουν πως µπορούν 
να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο 
στην αναγέννηση της αγροτικής 
οικονοµίας της περιοχής».

Η αναζωογόνηση του ιστορικού 
βιολογικού ελαιώνα των Ροβιών

Από την πλευρά του ο Στέφανος 

Βαλλής, ελαιοπαραγωγός και πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Ροβιών, στέκεται στην άοκνη προ-
σπάθεια που ακολούθησε τα γεγο-
νότα του προπερασµένου καλοκαι-
ριού στη Βόρεια Εύβοια. Μετά το σά-
στισµα και τα ανεξέλεγκτα συναισθή-
µατα που έφερε η καταστροφή, ήρ-
θε η ανασύνταξη δυνάµεων. Το σύ-
νολο των µελών του Συνεταρισµού, 
µεταξύ των οποίων και ο ίδιος, έχουν 
επιδοθεί στην αναγέννηση των δέ-
ντρων που χάθηκαν, περί τα 10.000 
συνολικά από τον ιστορικό ελαιώνα. 
Θυµίζουµε ότι αποτελείται από ελαι-
όδεντρα ηλικίας άνω των χιλίων ε-
τών, που σε επιµέρους περιπτώσεις 
αγγίζουν ακόµα και τα 2.000 έτη. 
Τον ελαιώνα δηµιούργησε ο Αντώ-
νης Παπαδόπουλος, ένας οραµατι-

στής της εποχής του που αγαπούσε 
την ελιά και από το 1923 έως και το 
1963 φρόντισε για την ανάδειξή του.

Στις νεοσύστατες παραγωγικές 
προσπάθειες κατατάσσεται αυτή των 
αδελφών ∆ήµου. Οι δύο µελισσο-
κόµοι µε έδρα τις Ροβιές ασκούν νο-
µαδική µελισσοκοµία, ταξιδεύοντας 
ανά την επικράτεια από την Πελο-
πόννησο έως και τη λίµνη Πλαστή-
ρα. Η συνύπαρξή τους µε τη φύση 
και το ταξίδι των µελισσών τους σε 
διαφορετικούς τόπους, προσφέρει 
µεταξύ άλλων το µέλι έλατου από 
το Κυριάκι Βοιωτίας καθώς µέλι α-
πό πεύκο, ρείκι και άνθη από την 
Βόρεια Εύβοια. Ασχολούνται επίσης 
µε τα παράγωγα της µέλισσας όπως 
η γύρη, η πρόπολη και ο βασιλικός 
πολτός. Όραµά τους είναι να ανα-

πτύξουν την παραγωγή τους, πολ-
λαπλασιάζοντας τα µελισσοσµήνη 
από 200 που είναι σήµερα σε αρκε-
τά περισσότερα. Ο Βαγγέλης ∆ήµου 
µε σπουδές γεωλογίας στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήµιο απέκτησε τα 
πρώτα του µελίσσια πριν από λίγα 
χρόνια, όντας ακόµα ήταν φοιτητής. 
«Με εξέπληξε ο κόσµος της µέλισ-
σας, ενώ µε προσέλκυσε το γεγονός 
ότι είµαι αφεντικό της δουλειάς µου 
και µπορώ να διαχειριστώ το χρόνο 
µου κατά το δοκούν. Το ταξίδι στην 
ελληνική φύση ανά την επικράτεια 
για την παραγωγή ενός µοναδικού 
προϊόντος όπως το µέλι, ήταν από 
τους βασικότερους λόγους που µε 
οδήγησαν σε αυτήν την διαδροµή». 

Σύκα σε ατοµικές συσκευασίες
Καρπός που συνδέεται αναπόσπα-

Ανασύσταση με αγροτικά 
θεμέλια στη Βόρεια Εύβοια
Με τη στήριξη του ΣΠΕΛ, οι παραγωγοί της περιοχής συνεχίζουν δυναμικά τη δραστηριότητά τους

Παροχή Βοήθειας
Η Πρωτοβουλία του ΣΠΕΛ 
«Στηρίζουµε τον Άνθρωπο 

Της Υπαίθρου» για την Παροχή 
Βοήθειας στις Πυρόπληκτες 

Περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, 
πραγµατοποιείται χάρη στους 

Χορηγούς-Μέλη του ΣΠΕΛ
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στα µε την καλλιεργητική παράδοση 
της Βόρειας Εύβοιας, είναι το σύκο. 
Ο Λεωνίδας Πέπλης, ο οποίος εκ-
προσώπησε την επιχείρηση  Agro 
Figs στην έκθεση του Συντάγµατος, 
αναφέρεται στην καινοτόµο διάστα-
ση που µπορεί να λάβει κατά την 
µεταποίησή του το εν λόγω φρού-
το. H εταιρεία που ξεκίνησε την µε-
ταποίηση πριν από τρία χρόνια, ε-
κτός από την ξήρανση των σύκων 
Ταξιάρχη και της ευρύτερης περιο-
χής της Β. Εύβοιας, έχει να παρου-
σιάσει και νέα προϊόντα στη γκά-
µα της. Συντασσόµενη µε τη ζήτη-
ση και τους ταχείς ρυθµούς της ε-
ποχής, επεξεργάστηκε το σύκο και 
δηµιούργησε ατοµικές συσκευασί-
ες µε µπουκιές από τη σάρκα του 
φρούτου σε τέσσερις διαφορετικές 
παραλλαγές µε σουσάµι, φιστίκι, ε-
πικάλυψη µαύρης σοκολάτας και 
φυσική γεύση χωρίς την προσθή-
κη άλλου συστατικού. Η Agro Figs 
που αποτελεί την προσπάθεια του 
Νικόλα Παναγιώτου, συκοπαραγω-
γού από την περιοχή του Γρόθου Ι-
στιαίας, αποτέλεσε την επαγγελµα-
τική µετεξέλιξη ενός παραγωγού, ο 
οποίος πριν προχωρήσει στο δικό 
του µεταποιητικό εγχείρηµα, που-
λούσε την παραγωγή του σε χύδην 
µορφή σε τρίτους. 

Ζητούµενο η επιβίωση στις 
δύσκολες συνθήκες για τους 
παραγωγούς και τους τυροκόµους

Ο τυροκόµος, Κωνσταντίνος Κυ-
ριακάκης, αποφάσισε να στηρίξει το 
οικογενειακό τυροκοµείο που ξεκί-
νησε ο παππούς του. Η απόφασή 
του αυτή τον έκανε να παραµερίσει 
κάθε σκέψη για οποιαδήποτε άλλη 
επαγγελµατική ενασχόληση. Με βα-
σικά του προϊόντα την µαλακή, βου-
τυράτη φέτα και το χωριάτικο γιδο-
τύρι τσαντίλας, που χαρακτηρίζεται 
και από την προσθήκη µικρής πο-
σότητας πρόβειου γάλακτος, ο τυ-
ροκόµος εστιάζει στη σηµασία που 
έχει αυτή τη στιγµή η επιβίωση της 
επιχείρησής του στις δυσχερείς συν-
θήκες που επικρατούν στην αγορά 
για παραγωγούς και µεταποιητές. 
Το τυροκοµείο Κυριακάκη, δραστη-
ριοποιείται επί 60 χρόνια στην πα-
ραλαβή του γάλακτος από την πε-
ριοχή των Ωρεών και της Ιστιαίας, 
µε τον επικεφαλής του και εκπρό-
σωπο της τρίτης γενιάς, να διατηρεί 
στενή συνεργασία µε 50 τσοπάνη-
δες του τόπου του. Ανάµεσα σε άλ-
λα παράγει µυζύθρα, πρόβειο παρα-
δοσιακό γιαούρτι, σκληρό τυρί για 
σαγανάκι, ενώ εισκοµίζει καθηµε-
ρινά περίπου 3 τόνους γάλακτος, 
κατά κύριο λόγο πρόβειο. 

Η μικρόκαρπη κόκκινη πιπεριά 
ανοίγει νέους δρόμους στο χωράφι 

Μία νέα παραγωγική σελίδα στη Βόρεια Εύβοια 
έχει ανοίξει το τελευταίο διάστηµα η Κεντρής 
Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην περιοχή της Στρο-
φυλιάς. Η εταιρεία που ειδικεύεται στην επεξερ-
γασία της ελιάς αλλά και σειράς τοπικών προ-
ϊοντων και λαχανικών, έχει προσφέρει κίνη-
τρα για την παραγωγή της µικρόκαρπης κόκ-
κινης πιπεριάς, peperken, την οποία επεξερ-
γάζεται, γεµίζει µε τυρί και στη συνέχεια τη δι-
αθέτει στη διεθνή αγορά. Ο επικεφαλής της ε-
πιχείρησης, Γιώργος Κεντρής για να ελέγξει 

την ποιότητα του προϊόντος και να διασφαλί-
σει επαρκείς ποσότητες, ανέλαβε την πρωτο-
βουλία οργάνωσης οµάδας παραγωγών µε 15 
µέλη έως αυτή τη στιγµή, οι οποίοι προέρχονται 
από την Ιστιαία και το Μαντούδι της Εύβοιας.

Η µικρή κόκκινη πιπεριά, peperken, όπως 
την ονόµασε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Γιώρ-
γος Κεντρής, προήλθε από τροποποιηµένο σπό-
ρο της ποικιλίας «peppadew», που ευδοκιµεί 
στη Νότια Αφρική και υπολογίζεται ότι αποδί-
δει στον παραγωγό κέρδος περίπου 1.000 ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Το τελευταίο διάστηµα η βι-
οµηχανία Κεντρής έχει προχωρήσει σε συµβο-
λαιακή καλλιέργεια µε σηµαντικό αριθµό πα-
ραγωγών της περιοχής, ενισχύοντας τη συστη-
µατική παραγωγή του εν λόγω κηπευτικού από 
την πυρκαγιά του 2021 που έπληξε τη Βόρεια 
Εύβοια και ύστερα. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δι-
αδροµή της από τις γεµιστές ελιές το 1993 και 

στη συνέχεια ενέταξε στη γκάµα της και άλλα 
προϊόντα, µεταξύ των οποίων είναι το τελευ-
ταίο διάστηµα και η συγκεκριµένη πιπεριά, υ-
πηρετώντας το πρότυπο της µεσογειακής δια-
τροφής. Η Κεντρής είναι κατά 100% εξαγωγι-
κή επιχείρηση ενώ οι κυριότερες αγορές στις 
οποίες απευθύνεται είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, 
η Γαλλία, η Γερµανία, τα Ηνωµένα Αραβικά Ε-
µιράτα, η Σαουδική Αραβία µε τοποθέτηση στα 
ράφια των σούπερ µάρκετ.

Περί τα 150.000 φυτά κόκκινης πιπεριάς 
στη Βόρεια Εύβοια

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κεντρής στην 
Agrenda, αυτή τη στιγµή καλλιεργούνται πε-
ρίπου 150.000 φυτά σε Ιστιαία, Μαντούδι και 
Αυλίδα. «Το σύνολο της παραγωγής το αγορά-
ζει η εταιρεία µας µέσω της συµβολαιακής σχέ-
σης που διατηρούµε µε τους αγρότες. Ωστόσο 
έχουµε ανάγκες για αρκετά µεγαλύτερες πο-
σότητες λόγω της ζήτησης που υφίσταται στο 
εξωτερικό για τη γεµιστή κόκκινη πιπεριά». O 
ίδιος επισηµαίνει ότι το φυτό είναι εναρµονι-
σµένο µε την κλιµατική αλλαγή, ευδοκιµεί σε 
υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, ενώ είναι 
ανθεκτικό σε ασθένειες. Η συγκοµιδή της πι-
περιάς ξεκινάει από τον Σεπτέµβριο, ενώ οι φε-
τινές καιρικές συνθήκες µε τις υψηλές θερµο-
κρασίες που επικρατούν έχουν ευνοήσει την 
διεύρυνση της παραγωγικής περιόδου έως και 
σήµερα. «Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν 
νέοι άνθρωποι που να επιθυµούν να δραστη-
ριοποιηθούν στον πρωτογενή τοµέα». 

Οι ελιές αποτελούν το κύριο προϊόν που πα-
ράγει και συσκευάζει η Κεντρής Α.Ε. και οι πο-
σότητες που αγοράζει από τους παραγωγούς 
ανέρχονται σε περίπου 2.000 τόνους ετησίως, 
ενώ συσκευάζονται είτε µαριναρισµένες, είτε 
γεµιστές. Επίσης συσκευάζει και διαθέτει ηµί-
λιαστη ντοµάτα και αρκετούς κωδικούς λαχα-
νικών, τα οποία τυποποιούνται σε τροποποι-
ηµένη ατµόσφαιρα που διασφαλίζει µεγάλη 
διάρκεια ζωής χωρίς τη χρήση συντηρητικών. 

Η µικρή κόκκινη πιπεριά, peperken, όπως την ονόµασε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Γιώργος Κεντρής (δεξιά), 
προήλθε από τροποποιηµένο σπόρο της ποικιλίας «peppadew», που ευδοκιµεί στη Νότια Αφρική.
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Συνέπεια στη συνταγή για την τυροκομία Κυριακάκη
To ζητούµενο σε δυσχερείς περιόδους όπως η σηµερινή, 
µε υψηλά κόστη παραγωγής για τους κτηνοτρόφους και 
τις µικρές τυροκοµικές εκµεταλλεύσεις όπως η δική του, 
είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. 
Αυτό προτάσσει ως βασική προτεραιότητα, ο Κώστας Κυ-
ριακάκης, τρίτης γενιάς τυροκόµος από τους Ωρεούς Ευ-
βοίας. «Επιθυµία µου είναι να παραµείνω ανοιχτός στην 
τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου οι πιέσεις είναι ιδιαί-
τερα έντονες από το αυξηµένο κόστος λειτουργίας τόσο 
για τους κτηνοτρόφους όσο και για εµάς τους µεταποι-
ητές», λέει ο κ. Κυριακάκης. Βαθιά πεποίθησή του είναι 
ότι η τυροκοµία µπορεί να προσφέρει τα προς το ζην τα 
επόµενα χρόνια σε έναν νέο επιχειρηµατία, εφόσον αυ-
τός διαθέτει γνήσιο προϊόν µε συνέπεια στη συνταγή και 
σταθερότητα στη γεύση.

Το τυροκοµείο του που συλλέγει σε ηµερήσια βάση πε-
ρίπου τρεις τόνους γάλα, πρόβειο και γίδινο, µπορεί να 

µην παράγει µεγάλη γκάµα προϊόντων. Στο σύνολό τους 
όµως είναι τυριά, που οι γεύσεις τους θυµίζουν κάτι από 
το χθες, όπως µας αναφέρει.

Προϊόντα όπως η φέτα, το χωριάτικο γιδοτύρι τσαντί-
λας, η πρόβεια γραβιέρα, το νωπό βούτυρο, ο ανθότυρος, 
η µυζήθρα, το πρόβειο παραδοσιακό γιαούρτι. Από αυ-
τά η τυροκοµία Κυριακάκη συσκευάζει ορισµένες ποσό-
τητες, ενώ διαθέτει κυρίως τυρί σε δοχεία των 7 και των 
15 κιλών καθώς και σε βαρέλι.

Τα παραγόµενα αγαθά διοχετεύονται στη συνέχεια σε 
επιλεγµένα αλλά και σε µικρά σηµεία λιανικής πώλη-
σης. Με περιορισµένη προς το παρόν διάθεση, σε τοπι-
κό κυρίως επίπεδο, ο µεταποιητής προσβλέπει στην αύ-
ξηση της παραγωγής του αλλά και στην επέκταση σε άλ-
λες περιοχές της χώρας. Εφόσον οι ποσότητες γάλακτος 
που παραλαµβάνει είναι επαρκείς, επιδιώκει να επεκτα-
θεί και στην Αθήνα.

Στα 12 ευρώ η φέτα, στα 15 ευρώ η πρόβεια γραβιέρα
Συλλέγει το γάλα του από κτηνοτρόφους της Ιστιαίας, 

στην οποία υπάγονται οι Ωρεοί καθώς και από τα Ψαχνά, 
συνεχίζοντας µία οικογενειακή παράδοση που πλέον µε-
τράει 60 χρόνια πορείας. «Μικρός έλεγα ότι ήθελα να γί-
νω πυροσβέστης. Τελικά µε ‘τράβηξε’ η επιχείρηση της 
οικογένειάς µου. Μία δουλειά πολύ πιο ελκυστική, που 
παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατά της, είναι αυτή 
που µε εκφράζει απόλυτα».

Με τιµές λιανικής στα 12 ευρώ το κιλό για τη φέτα και 
στα 15 ευρώ για την πρόβεια γραβιέρα, διατηρεί ψηλά τα 
ποιοτικά πρότυπα που ο ίδιος επιθυµεί να έχουν τα τυ-
ριά του. Κυρίως όµως αυτό που ξεχωρίζει και που ο ίδιος 
επιδιώκει να προβάλει, είναι η γεύση. «Κάποιος που κα-
ταλαβαίνει από κοστολόγια, θα κατανοήσει ότι οι τιµές 
που πουλάω κινούνται στο πλαίσιο της λογικής», λέει ο 
Κωνσταντίνος Κυριακάκης

Επαναφέρει τη ρετσίνα Γιάλτρων η Οινοποιία Βρυνιώτη
Αντλώντας έµπνευση και ερεθίσµατα από την οινική πα-
ράδοση των Γιάλτρων της Βόρειας Εύβοιας, που αποτέλε-
σε το παλαιότερο κρασοχώρι της ευρύτερης περιοχής, ο 
οινοποιός Κώστας Βρυνιώτης οραµατίζεται και υλοποιεί 
τα τελευταία χρόνια την αναβίωση πολλών τοπικών ποι-
κιλιών που επί πολλά χρόνια ήταν ξεχασµένες. Τα Γιάλ-
τρα συνορεύουν µε την Ιστιαία, την χαρακτηριζόµενη α-
πό τον Όµηρο ως «πολυστάφυλο», εξαιτίας των πολλών 
αµπελώνων που δέσποζαν στην περιοχή. Φέτος η Οινοποι-
ία θα επαναφέρει στην αγορά την ΠΓΕ Ρετσίνα Γιάλτρων, 
η οινοποίηση της οποίας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από 
αµπέλια Ροδίτη ηλικίας 60 και 70 ετών. Το ρετσίνι προ-
έρχεται από χαλέπιο πεύκη, που βρίσκεται σε υψόµετρο 
400 µέτρων στην περιοχή Φριάκι Γιάλτρων. Η εµφιάλω-
ση θα πραγµατοποιηθεί τον Φεβρουάριο και θα παρουσι-
αστεί τον Μάρτιο στην έκθεση «Οινόραµα». 

Η αναζήτηση του Κώστα Βρυνιώτη για τις τοπικές ποι-
κιλίες ξεκίνησε ήδη από το 2000, έκανε τις πρώτες του 
δοκιµές µε το Βραδιανό. Παρά το γεγονός ότι επιθυµία 
του ήταν να ασχοληθεί µε την ποικιλία των Γιάλτρων, 
τον Μοδιάτη, δεν κατάφερε να το πράξει, δεδοµένου ό-
τι η εν λόγω ποικιλία δεν υπήρχε καταγεγραµµένη επί-
σηµα µε την συγκεκριµένη ονοµασία στο αµπελουργι-
κό δυναµικό της Εύβοιας. «Εκτός από το Βραδιανό, φύ-
τεψα και Syrah. Ακολούθησαν το Ασύρτικο και η Μαλα-
γουζιά, προβαίνοντας σε αναµπελώσεις. Προχώρησα ε-
πίσης στην αξιοποίηση ποικιλιών όπως οι λευκές Αηδάνι 

και Μονεµβασιά και ερυθρών όπως η Μαυροκοντούρα». 
Όντας γόνος οικογένειας αµπελουργών και οινοποιών, 

ήταν ο πρώτος που αποφάσισε το 2008 να εµφιαλώσει το 
δικό του κρασί, εν αντιθέσει µε τους προγόνους του που ε-
πιδίδονταν στην διάθεση χύδην ποσοτήτων σε τρίτους. «Η 
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας παρουσιάζει ευρύτατο δυνα-
µικό κυρίως σε ερυθρές ποικιλίες που ήταν εξαφανισµένες 
τα προηγούµενα χρόνια. Η πιο γνωστή από αυτές είναι το 
Βραδιανό ωστόσο υφίστανται και ο Καρτσιώτης, το Ριτινό, 
ο Μοδιάτης, η Μαυροκοντούρα. Επί πολλά χρόνια εργαζό-
µουν στον Οινοποιητικό Συνεταιρισµό των Γιάτρων, ο ο-
ποίος έβγαζε χύµα κρασί από Σαββατιανό και Ροδίτη, ποι-
κιλίες που ήρθαν στο προσκήνιο µετά την φυλλοξήρα, η 
οποία έγινε αιτία για την εξαφάνιση του τοπικού Μοδιάτη

Στο πλάνο η δηµιουργία νέου οινοποιείου
Στον προγραµµατισµό της Οινοποιίας Βρυνιώτη είναι η 

επέκταση και η µετεγκατάσταση σε νέο οινοποιείο, µε την 
προσθήκη νέων δεξαµενών και εξοπλισµού, καινούργιας 
γραµµής εµφιάλωσης και νέου εκραγιστηρίου. Η επένδυση 
αυτή αναµένεται να υλοποιηθεί εντός της προσεχούς τριε-
τίας. Στο νέο οινοποιείο πρόκειται να δηµιουργηθεί και ε-
στιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί το “πάντρεµα” του κρα-
σιού µε την γαστρονοµία». Η Οινοποιία διαθέτει το πρώ-
το επισκέψιµο οινοποιείο της Εύβοιας, µε την υπ’ αριθµόν 
«1» άδεια λειτουργίας στην περιοχή. Για το 2024 έχει προ-
γραµµατίσει τη φύτευση του Καρτσιώτη και του Μοδιάτη. 

Στον προγραµµατισµό του Κώστα Βρυνιώτη είναι η επέκταση 
και η µετεγκατάσταση σε νέο οινοποιείο.

Ο τρίτης γενιάς 
τυροκόµος 
Κωνσταντίνος 
Κυριακάκης 
επιµένει στην 
γνησιότητα και 
στην συνέπεια 
µιας συνταγής 
στο προϊόν.
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Αναβιώνει ο ιστορικός 
ελαιώνας των Ροβιών

Σπάνιο βιολογικό μέλι 
από κούμαρο και ρείκι

Σε κινήσεις για την αναβίωση του τµήµα-
τος του ελαιώνα που καταστράφηκε από 
την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021 
προχωρούν τα µέλη του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού των Ροβιών. «Από τον ιστορικό 
ελαιώνα των Ροβιών έχουν καεί 10.000 α-
πό τα συνολικά 50.000 δέντρα που τον συ-
γκροτούσαν πριν από την πυρκαγιά. Επι-
πλέον, 20.000 δέντρα που βρίσκονταν ε-
ντός του χωριού των Ροβιών και ανεξάρ-
τητα από τον τον υπέργηρο ελαιώνα, νεό-
τερα σε ηλικία, τα οποία καταστράφηκαν 
ολοσχερώς», αναφέρει σχετικά ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού, Στέφανος Βαλ-
λής. Η αναβίωση του ελαιώνα πραγµατο-
ποιείται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
σε κάποιες περιπτώσεις εκριζώνονται τα 
παλαιά – καµµένα δέντρα και φυτεύονται 
νέα, αλλού µπολιάζονται τα καµένα δέ-
ντρα, ενώ ορισµένοι από τους παραγω-
γούς προχωρούν στο κλάδεµα για να ευ-
νοήσουν την ανάπτυξη δέντρων που έ-
χουν επιβιώσει από τη φωτιά. Θυµίζουµε 
ότι τον ελαιώνα δηµιούργησε ο Αντώνης 
Παπαδόπουλος, ένας οραµατιστής της ε-
ποχής του που αγαπούσε την ελιά και α-
πό το 1923 έως και το 1963 φρόντισε για 
την ανάδειξη του τοπικού αµπελώνα στις 
Ροβιές. Κατά τη δεκαετία του ’70 η κόρη 
του Αντώνη Παπαδόπουλου, Άννα, δώρισε 
τον αµπελώνα στους εργαζόµενούς του, 
κατανέµοντάς τον σε µικρότερα τεµάχια.

Παρά τις δυσκολίες που προηγήθηκαν, 
η φετινή χρονιά προσέφερε σύµφωνα µε 
τον κύριο Βαλλή αρκετά ικανοποιητικές 
αποδόσεις µε αυξηµένη παραγωγή από 
τα υπόλοιπα 40.000 δέντρα του ελαιώνα 
που δεν κάηκαν. Η φετινή παραγωγή κα-

λύπτει το 75% των ποσοτήτων που συνέ-
λεγαν οι παραγωγοί προ της καταστρο-
φικής πυρκαγιάς. «Παραλάβαµε περίπου 
300 τόνους πράσινης ελιάς και περίπου 
35 τόνους ελιάς Καλαµών», συµπληρώνει 
ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού.  

Στόχος η αναδάσωση 3.700 στρέµµατων  
Ο ελαιουργικός συνεταιρισµός µελετά 

αυτή την περίοδο και την αναδάσωση έ-
κτασης 3.700 στρεµµάτων, το οποίο κα-
ταστράφηκε ολοσχερώς. «Επιθυµία µας 
είναι να αναγεννηθεί οµοιόµορφα. Θυ-
µίζω ότι από το δάσος µεταδόθηκε η φω-
τιά στον ελαιώνα, γι’ αυτό και σε συγκε-
κριµένα σηµεία θα προσθέσουµε δέντρα 
όπως χαρουπιές και δρύες, τα οποία δεν 
καίγονται εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο θα 
δηµιουργήσουµε µία αντιπυρική ζώνη, η 
οποία θα µας διασφαλίσει την αποτελε-
σµατικότερη προστασία της περιοχής σε 
περίπτωση κινδύνου νέας πυρκαγιάς µελ-
λοντικά», εξηγεί ο Στέφανος Βαλλής. Επι-
πλέον, θα ξεκινήσει την παραγωγή βιο-
κάρβουνου που θα προκύψει είτε από το 
κλάδεµα των δέντρων, είτε από τα υπάρ-
χοντα, καµένα δέντρα. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στα πλά-
να είναι ο εκσυχρονισµός του ελαιοτρι-
βείου το προσεχές διάστηµα, ο οποίος 
πραγµατοποιείται τµηµατικά. «Θα επι-
σκευάσουµε ένα τµήµα κτιρίου που έχει 
υποστεί καταστροφή του υπόστεγου από 
την πυρκαγιά, ενώ θα γυρίσουµε σε δι-
φασικό από τριφασικό ρεύµα που κατα-
ναλώνουµε σήµερα κάτι που θα συµβάλ-
λει στη δηµιουργία µειωµένων αποβλή-
των και στην εξοικονόµηση ενέργειας». 

Ως νοµάς µελισσοκόµος, ο Αλέξανδρος 
∆ρακούλης, τάχθηκε από την πρώτη στιγ-
µή στην διαδικασία διαρκούς µετακίνη-
σης των κυψελών του σε περιοχές της Ελ-
λάδας. Παρά το γεγονός ότι η βάση του 
βρίσκεται στην Αιδηψό, ταξιδεύει σε τό-
πους όπως η Φθιώτιδα για το έλατο, η Πε-
λοπόννησος για το πορτοκάλι, η Βοιωτία 
για το δασόµελο. Επίσης αξιοποιεί το πεύ-
κο για το πευκόµελο, καθώς και κούµα-
ρο µε ρείκι, όλα από τη Βόρεια Εύβοια. 
Από την κουµαριά και το ρείκι δηµιουρ-
γεί ένα ξεχωριστό µέλι που δύσκολα συ-
ναντάται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Η συνύπαρξη κουµαριάς και ρεικιού στα 
βόρεια του νησιού και οι κοινές συνήθειες 
των δύο φυτών ως προς την περίοδο της αν-
θοφορίας και το γεγονός ότι συχνά συνα-
ντώνται από κοινού στα ίδια χώµατα, προ-
σφέρει ένα ιδιαίτερο προϊόν που µπαίνει 
στη συνέχεια στο βαζάκι. «Είναι ένα ιδιαί-
τερο µέλι, «ευβοιώτικο». Το βουνό µας πα-
ρουσιάζει µία συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα 
που ευνοεί να φυτρώνουν τα κούµαρα µαζί 
µε τα ρείκια. Ανθίζουν την ίδια στιγµή, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα φυσικό 
χαρµάνι, το οποίο προσδίδει µία σπάνια 
γεύση που ισορροπεί ανάµεσα στο πικρό 
και στο γλυκό», εξηγεί ο Α. ∆ρακούλης. Ε-
κτός των άλλων παράγει την πρόπολη, τη 
γύρη, τον βασιλικό πολτό, τις κεραλοιφές.

Σε διαδικασία βιολογικής πιστοποίησης
Η παραγωγή του είναι βιολογική, ενώ 

το µέλι του που φέρει την ονοµασία «Εύ-
βοια Γη» βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποί-
ησης από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πι-
στοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (∆ΗΩ). 
«Οι µέλισσες ταΐζονται µόνο µε µέλι που 
κρατάµε στις κυψέλες καθώς αποφεύγου-
µε τη ζάχαρη για τη διατροφή τους. Επι-
πλέον, οι φαρµακευτικές αγωγές που α-
κολουθούµε γίνονται µόνο µε φυσικά βιο-
λογικά σκευάσµατα χωρίς τη χρήση χηµι-
κών. Σε ό,τι αφορά τις κυψέλες µας τοπο-
θετούνται τουλάχιστον σε απόσταση τρι-
ών µέτρων από καλλιέργειες, προκειµέ-
νου να αποφύγουµε το οποιοδήποτε εν-

δεχόµενο επίδρασης στα µελίσσια µας α-
πό τυχόν ψεκασµούς σε αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις», εξηγεί ο µελισσοκόµος.

«Αναθεώρησα πολλά πράγµατα»
Όπως λέει, κλήθηκε να αντιµετωπίσει 

τις συνέπειες που έφερε για το φυσικό 
περιβάλλον και την ευρύτερη οικονοµική 
δραστηριότητα της Βόρειας Εύβοιας η κα-
ταστροφή του 2021, όπου η πυρκαγιά κα-
τέκαψε ένα σηµαντικό µέρος δασικής έ-
κτασης. «Ωστόσο συνεχίζω να σχεδιάζω 
τα επόµενα βήµατα που θέλω να κάνω στη 
δουλειά µου, παρά το γεγονός ότι η φωτιά 
που έπληξε την περιοχή µας, µε κράτησε 
αρκετά πίσω. Υποχρεώθηκα όπως και πολ-
λοί ακόµα συνάδελφοί µου να αναθεωρή-
σω πολλά πράγµατα, να αλλάξω τοποθεσί-
ες που έστηνα έως και εκείνη τη στιγµή τα 
µελίσσια µου, ενώ χάθηκαν και µελισσο-
σµήνη καθότι εκτός από τα µελίσσια που 
κάηκαν, η τέφρα που εισήλθε στις κυψέλες 
είχε ως αποτέλεσµα να χαθεί ο γόνος, µε 
τα συγκεκριµένα προβλήµατα να εκδηλώ-
νονται ακόµα και έναν χρόνο αργότερα».

Τα κούµαρα ανθίζουν µαζί µε τα ρείκια και δίνουν ένα φυσικό χαρµάνι στα µέλια της 
Εύβοιας γης κάνοντας τα να ξεχωρίζουν από τα οµοειδή προϊόντα άλλων περιοχών.

Ο ελαιουργικός 
συνεταιρισµός µελετά 
αυτή την περίοδο 
και την αναδάσωση 
έκτασης 3.700 
στρεµµάτων.



Agrenda44 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Τα µισά, ήτοι 50,52% από τα εισαγόµενα φορτία 
φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ µε υπερβολική 
παρουσία φυτοφαρµάκων κατά τη διάρκεια του 
2022, ήρθαν από την Τουρκία. Αυτό πρόκυπτει 
από το Σύστηµα Ταχείας Προειδοποίησης για τα 
Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (RASFF), όπου συνο-
λικά καταγράφηκαν 578 ειδοποιήσεις για υπερ-
βολική παρουσία φυτοφαρµάκων στα οπωρολα-
χανικά, είτε από Τρίτες χώρες είτε από την την ΕΕ. 

Οι πιπεριές από την Τουρκία παρουσίασαν τον 
µεγαλύτερο αριθµό 78 περιπτώσεων υπερβολι-
κής παρουσίας φυτοφαρµάκων, που στις περισ-
σότερες περιπτώσεις καταστράφηκαν στα σύνο-
ρα. Τις πιπεριές ακολούθησαν τα λεµόνια µε 72 
ειδοποιήσεις, τα σταφύλια µε 48, τα µανταρίνια 
µε 23, τα ρόδια µε 13 και τα πορτοκάλια µε 12.

Την Τουρκία ακολουθούν η Αίγυπτος µε 40, 
η Ινδία και η Ουγκάντα µε 21 καθεµία, η Κένυα 

µε 18, η Κίνα µε 16. Με 13 κρούσµατα έχουν 
βρεθεί σε φρούτα και λαχανικά από την Ταϊλάν-
δη, 10 από Μαδαγασκάρη και 9 σε προϊόντα του 
Ισηµερινού και του Ιράν, που συµπληρώνουν 
τη λίστα των 10 χωρών στα φρούτα και τα λα-
χανικά των οποίων έχει εντοπιστεί υπέρβαση 
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων. Οι περισσότε-
ρες απορρίψεις φορτίων φρούτων και λαχανι-
κών της Τουρκίας έγιναν από την Βουλγαρία.

«Φουλ» στα φυτοφάρμακα μισά εισαγόμενα φρούτα από Τουρκία

Συνολικά 85 
επιχειρήσεις θα 
απορροφήσουν 
182 εκατ. ευρώ 
επιχορηγήσεων 
από το Μέτρο 
της αγροτικής 
μεταποίησης 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εννέα συνεταιριστικά σχήµατα περιλαµβά-
νει η λίστα µε τις 24 πρώτες επιχειρήσεις 
που έχουν ενταχθεί στο µέτρο της αγροτι-
κής µεταποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης 
και αποτελούν τη µειοψηφία των επενδυ-
τικών σχεδίων µε άµεση αναφορά στον α-
γροτικό κόσµο. 

Η λίστα που διέρρευσε στα Μέσα τις προη-
γούµενες ηµέρες και περιλαµβάνει τα πρώ-
τα από τα µόλις 85 στο σύνολο πλάνα που 
θα απορροφήσουν 182 εκατ. ευρώ επιχο-
ρηγήσεων, περιλαµβάνει επίσης και ηχη-
ρά ονόµατα της εγχώριας βιοµηχανίας τρο-
φίµων, όπως είναι η ΜΕΒΓΑΛ και η Φάρµα 
Κουκάκη. Στη λίστα περιλαµβάνεται και η 
Βιοζωκάτ, που υλοποιεί επένδυση για κτι-
ριακή και µηχανολογική επέκταση της υφι-
στάµενης µονάδας παραγωγής ζωοτροφών 
στην Κατερίνη Πιερίας, µε σκοπό την αύξηση 
της δυναµικότητας, προϋπολογισµού 6,36 
εκατ. ευρώ µε ποσοστό επιδότησης 54,87%. 

Τα συνεταιριστικά σχήµατα έχουν δυ-
ναµική παρουσία σε επενδύσεις που κα-
τηγοριοποιούνται υπό την οµπρέλα της 
συσκευασίας και µεταποίησης οπωροκη-
πευτικών, ενώ αξιόλογες επενδύσεις υλο-
ποιούνται στο πεδίο των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων από την Τρίκκη της ΕΑΣ Τρικά-
λων και την ΕΒΟΛ της ΕΑΣ Βόλου. Εντύπω-
ση πάντως προκαλεί στην υφιστάµενη λί-
στα, η αδύναµη παρουσία του κλάδου της 
ελαιοπαραγωγής, µε µόλις δύο αναφορές, 
µια στις επιτραπέζιες ελιές από την Αµάλ-
θεια και ακόµα µια που προβλέπει τον εκ-

συγχρονισµό ελαιοτριβείου από την Φρα-
ντζεσκάκης στον Πλατανιά Χανίων. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός «Ο Άγιος 
Λουκάς Ράχης» στην Κατερίνη, υλοποιεί 
επένδυση για διαλογή-τυποποίηση-µετα-
ποίηση κερασιών, βερίκοκων και µήλων, 
προϋπολογισµού 3,5 εκατ. ευρώ µε επιδό-
τησης 1,9 εκατ. ευρώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Νεάπολης Α-
γρινίου έχει υποβάλει επιτυχώς φάκελο για 
επέκταση δυναµικότητας της µονάδας επε-
ξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης 
κόκκινων - κίτρινων ακτινιδίων στη θέση 
«Πλάτανος» Καλυβίων του ∆ήµου Αγρινί-

ου, προϋπολογισµού 7,47 εκατ. ευρώ µε ε-
πιδότηση 54,92%, ήτοι 4,10 εκατ. 

Η ΕΑΣ ∆ράµας Εµπορία Πατάτας Νευρο-
κοπίου ΙΚΕ, έχει υποβάλει σχέδιο για ίδρυ-
ση µονάδας επεξεργασίας πατάτας, προϋ-
πολογισµού 7  εκατ. ευρώ περίπου µε επι-
δότηση 3,86 εκατ. ευρώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Οπωροκη-
πευτικών Νάουσας, τρέχει επενδυτικό σχέ-
διο για επέκταση παραγωγικής δυναµικό-
τητας µονάδας συσκευασίας οπωροκηπευ-
τικών στη Νάουσα, προϋπολογισµού 2,3 ε-
κατ. ευρώ µε επιδότησης 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Επεξεργασί-

Βλέπουν Ταμείο Ανάκαμψης 
Εννέα συνεταιρισμοί
και ισχυροί ιδιώτες 
της μεταποίησης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
�ΕΥΡΩ�

Α.Σ. ΒΟΛΟΥ 
�ΕΒΟΛ�

Εκσυγχρονισµός 
υφιστάµενης
γαλακτοβιοµη-
χανίας

2,255
 ΕΚΑΤ.

ΤΡΙΚΚΗ

Επέκταση και εκ-
συγχρονισµός της 
µονάδας παραγω-
γής γαλακτοκοµι-
κών και τυροκοµι-
κών προϊόντων

7,5
ΕΚΑΤ.

Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Επέκταση δυναµι-
κότητας της µονά-
δας επεξεργασίας, 
συσκευασίας & συ-
ντήρησης κόκκι-
νων & κίτρινων α-
κτινιδίων (Πλάτα-
νος Καλυβίων του 
∆ήµου Αγρινίου)

7,472
 ΕΚΑΤ.

ΕΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΑΤΑΤΑΣ 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ

Ίδρυση µονάδας 
επεξεργασίας πα-
τάτας

7,035 
ΕΚΑΤ.

Α.Σ. �Ο ΑΓΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΧΗΣ


∆ιαλογή-τυποποί-
ηση-µεταποίη-
ση κερασιών, βε-
ρίκοκων και µή-
λων(Κατερίνη)

3,5 
ΕΚΑΤ.

Α.Σ.Σ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΝΑΟΥΣΑΣ

Επέκταση παρα-
γωγικής δυναµικό-
τητας µονάδας συ-
σκευασίας οπωρο-
κηπευτικών (Νά-
ουσα)

2,334
ΕΚΑΤ.

Α.Σ. ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ 
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Επέκταση & εκσυγ-
χρονισµός µονά-
δας επεξεργασί-
ας και συσκευασίας 
ξηρών σύκων (Κα-
λαµάτα)

1,309 
ΕΚΑΤ.

Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εκσυγχρονισµός υ-
φιστάµενης µονά-
δας επεξεργασί-
ας, ψύξης, συσκευ-
ασίας και αποθή-
κευσης αγροτικών 
προϊόντων

910
ΧΙΛ.

Α.Σ. 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΠΕ

Επέκταση και εκσυγ-
χρονισµός υφιστά-
µενης µονάδας οί-
νου (Τύρναβος)

2,1
ΕΚΑΤ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Κάλεσµα απευθύνει η Κοµισιόν προς τα κράτη-
µέλη να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχε-
τικά µε το σχέδιο πρότασης για κατευθυντήριες 
γραµµές όσον αφορά τον τρόπο σχεδιασµού των 
συµφωνιών βιωσιµότητας στον αγροτικό τοµέα 
κάνοντας χρήση της νέας εξαίρεσης από τους 
κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ που θεσπίστη-
κε κατά την πρόσφατη αναθεώρηση της ΚΑΠ.

Αφού λάβει τις παρατηρήσεις των ενδιαφερό-

µενων µερών σχετικά µε το σχέδιο κατευθυντήρι-
ων γραµµών, η Επιτροπή θα τις αναλύσει και θα 
πραγµατοποιήσει τις αλλαγές που ενδεχοµένως 
χρειαστούν προκειµένου οι κατευθυντήριες γραµ-
µές να τεθούν σε ισχύ έως 8 ∆εκεµβρίου 2023.

Το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») απαγορεύει 
γενικά τις συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που 
περιορίζουν τον ανταγωνισµό, όπως αυτές µε-

ταξύ ανταγωνιστών που οδηγούν σε υψηλότε-
ρες τιµές ή µικρότερες ποσότητες. Ωστόσο, το 
άρθρο 210α του κανονισµού 1308/2013 για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών αγρο-
τικών προϊόντων («κανονισµός ΚΟΑ») εξαιρεί 
από την εν λόγω απαγόρευση ορισµένες περι-
οριστικές συµφωνίες στον γεωργικό τοµέα, ό-
ταν οι συµφωνίες αυτές είναι απαραίτητες για 
την επίτευξη προτύπων βιωσιµότητας.

Σε χρήση φέτος εξαιρέσεις κανόνων ανταγωνισμού στη γεωργία

Στο ζύγι φαίνεται ότι τρώνε τους παρα-
γωγούς πατάτας ορισµένα συσκευαστή-
ρια στο νοµό Ηλείας, τα οποία, σύµφω-
να µε καταγγελίες αγροτών που φτά-
νουν στην Agrenda παραλαµβάνουν 
ποσότητες χωρίς να τις ζυγίζουν και 
στη συνέχεια, υποστηρίζοντας πως το 
προϊόν είναι β’ κατηγορίας, πληρώνουν 
µετά βίας 50 λεπτά, τη στιγµή που στη 
Βοιωτία, το νωπό προϊόν που συγκοµί-
ζεται τώρα, πληρώνεται µε 70 λεπτά. Η 
εξέλιξη αυτή, έχει διατηρήσει σε χαµη-
λά επίπεδα τις τιµές για όλο το νοµό, 
ενώ παράλληλα βαθαίνει το χάσµα α-
νάµεσα σε παραγωγούς και συσκευα-
στές, παραπέµποντας σε άλλες εποχές. 
Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί βλέπουν 
το προϊόν τους να φτάνει στο ράφι σε 
τιµές πάνω από τα 1,30 ευρώ, σε µια 
«σκανδαλώδη» -όπως λένε- συνθήκη.

Στη Βοιωτία, η αγορά πατάτας κρα-
τάει τα 70 λεπτά που είχαν διαµορ-
φωθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι 
ποσότητες που έχουν καταλήξει στις 
αποθήκες των παραγωγών είναι µι-
κρότερες από άλλες χρονιές, ωστό-
σο η ζήτηση διατηρείται ζωηρή. Τις 
πρώτες βδοµάδες του 2021, το εµπό-
ριο δεν πλήρωνε πάνω από 50 λεπτά 
για το φρεσκοµαζεµένο προϊόν, όταν 
φέτος έγιναν πράξεις ακόµη και µε 75-
80 λεπτά για τη νωπή πατάτα στη Θή-
βα τις πρώτες µέρες του 2023.

Σηµειώνεται ότι οι φυτεύσεις χειµε-

ρινής πατάτας την περίοδο Ιουλίου-Αυ-
γούστου βαίνουν κάθε χρόνο µειούµε-
νες, µε τους παραγωγούς να φυτεύουν 
και φέτος περισσότερο πατατόσπορο το 
φθινόπωρο, όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο Στέλιος Παναγίτσας, γεωπόνος στον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Θήβας. 

Τα αίτια πίσω από αυτή τη σταδιακή 
εγκατάλειψη της χειµερινής καλλιέρ-
γειας, εντοπίζονται στο συνδυασµό µι-
κρότερων επιδόσεων και αυξηµένου 
κόστους παραγωγής, που συνεπάγεται 
δραστικά µειωµένα περιθώρια κέρδους 
τη χειµερινή περίοδο. Επίσης, όπως µε-
ταφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, οι 
µεγάλες εισαγωγές πατάτας από Αίγυ-
πτο συγκρατούν τις τιµές παραγωγού 
σε χαµηλά επίπεδα, ειδικά το χειµώνα.

Στους 2,5 τόνους οι αποδόσεις
Κατά µέσο όρο στη Βοιωτία συγκοµί-

ζονται 2-2,5 τόνοι χειµερινής πατάτας 
το στρέµµα, όταν την άνοιξη οι στρεµ-
µατικές αποδόσεις ξεπερνούν τους 4 τό-
νους, αγγίζοντας ορισµένες φορές και 
τους 5 τόνους. Ταυτόχρονα, τα αυξηµέ-
να έξοδα, που ανέρχονται περί τα 1.200 
µε 1.500 ευρώ ανά στρέµµα καλλιέρ-
γειας πλέον σε σύγκριση µε1.000 ως 
1.200 δύο χρόνια πριν, µειώνουν συ-
νέχεια το κόστος ευκαιρίας και µεγαλώ-
νουν τα κίνητρα για καλλιέργεια πατά-
τας σε µεγαλύτερη έκταση αποκλειστι-
κά την περίοδο της άνοιξης.  Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊ-
όντων Τυρνάβου, θα επιδοτηθεί µε 498.000 
ευρώ για τον εκσυγχρονισµός υφιστάµενης 
µονάδας επεξεργασίας, ψύξης, συσκευασί-
ας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, 
προϋπολογισµού 910.000 ευρώ.

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρι-
σµός Τυρνάβου υλοποιεί επέκταση και εκ-
συγχρονισµό υφιστάµενης µονάδας οίνου 
στον Τύρναβο, προϋπολογισµού 2,1 εκατ. 
ευρώ µε επιδότηση 1,15 εκατ. ευρώ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σύκων και 
Ξηρών Καρπών, υλοποιεί επένδυση για ε-
πέκταση και εκσυγχρονισµό µονάδας επε-
ξεργασίας και συσκευασίας ξηρών σύκων» 
στην Καλαµάτα, προϋπολογισµού 1,30 εκατ. 
ευρώ µε επιδότηση 718.000 ευρώ.

Στη ζώνη του γάλακτος, η Τρίκκη, έχει ε-
ξασφαλίσει επιδότηση 4 εκατ. ευρώ για την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της µονά-
δας παραγωγής γαλακτοκοµικών και τυρο-
κοµικών προϊόντων», συνολικού προϋπολο-
γισµού 7,5 εκατ, ενώ ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σµός Βόλου (ΕΒΟΛ), µε σχέδιο για εκσυγχρονι-
σµό υφιστάµενης γαλακτοβιοµηχανίας», προ-
ϋπολογισµού 2,25 εκατ. ευρώ επιδοτείται α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης µε 1,21 εκατ. ευρώ.

Βοιωτία
Στη Βοιωτία, 

η αγορά πατά-
τας κρατάει 

τα 70 λεπτά το 
κιλό, που είχαν 
διαµορφωθεί 
λίγο πριν τα 

Χριστούγεννα

Χάλασαν τα ζύγια στα συσκευαστήρια Ηλείας 
και βγάζουν όλες τις πατάτες β’ κατηγορίας 

Άρχισαν πρώτες 
εκταµιεύσεις 

Ξεκίνησαν οι πρώτες 
εκταµιεύσεις πόρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης, 
ύψους 25,25 εκατ. 
ευρώ σε ιδιωτικές 
επενδύσεις του 
υποέργου «Καινοτοµία 
και Πράσινη Μετάβαση 
στη Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων».
Σύµφωνα µε το 
υπουργείο, στο υποέργο 
αυτό µέχρι σήµερα, τα 
24 επενδυτικά σχέδια 
είναι προϋπολογισµού 
116,6 εκατ. ευρώ 
και δηµόσιας δαπάνης 
59,6 εκατ. ευρώ. Η 
αξιολόγηση των λοιπών 
υποβληθέντων σχεδίων 
θα ολοκληρωθεί εντός 
του Ιανουαρίου.
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Εκτός ενίσχυσης 
ζωοτροφών 
αρκετές μονάδες, 
πιθανή μια 
συμπληρωματική 
προκήρυξη
Υψηλό ποσοστό δικαιούχων 
κτηνοτρόφων, ιδίως της εντατικής, 
δεν κατάφερε να οριστικοποιήσει τις 
δηλώσεις ενίσχυσης για το Μέτρο 22 
που επιδοτεί την αγορά ζωοτροφών, 
δείχνουν οι πρώτες διαπιστώσεις 
λίγα 24ωρα µετά από το κλείσιµο 
της σχετικής πλατφόρµας (καταληκτική 
ηµεροµηνία 10 Ιανουαρίου). 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας 
που τροφοδοτούν εταιρεία στην Εύβοια, 
επίσης δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής 
αιτηµάτων ενίσχυσης, λόγω απουσίας 
του αριθµού παραδόσεων στο 
ΑΡΤΕΜΙΣ όπως ορίζει η προκήρυξη 
του Μέτρου 22. 
Η µη οριστικοποίηση των δηλώσεων 
αποδίδεται από αρκετούς στην αδυναµία 
ταυτοποίησης των δικαιούχων 
ή στην αναντιστοιχία των δεδοµένων 
παραγωγής που έχουν οι ίδιοι 
καταγράψει έναντι των όσων έχουν 
δηλωθεί από τις συνεργαζόµενες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις. ∆εν είναι 
λίγες και οι περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχει συνολική απουσία στοιχείων 
παραγωγής της εκµετάλλευσής τους. 
Το πρόβληµα είναι εντονότερο 
σε εντατικές κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις.
Το ζήτηµα αναδεικνύεται και από 
την ΕΘΕΑΣ η οποία µάλιστα ζητά να 
υπάρξει συµπληρωµατική πρόσκληση – 
προκήρυξη ή οι διαχειριστικές αρχές 
να διευθετήσουν µονοµερώς το 
ζήτηµα, προκειµένου να µην υπάρξει 
περιπτώσεις πραγµατικών κτηνοτρόφων 
που δεν θα λάβουν την ενίσχυση.i

Το μεν πνεύμα πρόθυμο 
η δε... προσέλευση ασθενής  
Πρώτη καταγραφή δυνάμεων 22 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι καθοδηγητές της Νίκαιας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χλιαρή δείχνει προς το παρόν η διάθεση του 
αγροτικού κόσµου για µπλόκα στις εθνικές 
οδούς, µε τις αποφάσεις γύρω από τις κινη-
τοποιήσεις να περιορίζονται σε πρώτη φά-
ση σε µια καταγραφή δυνάµεων και τρακτέρ 
στις πλατείες των χωριών την επόµενη Κυ-
ριακή 22 Ιανουαρίου. Το κλίµα που υπάρχει 
στις τάξεις των αγροτών δεν εµπνέει ιδιαίτε-
ρη αισιοδοξία για την µαζικότητα των συνα-
ντήσεων που αποφασίστηκαν στις 8 Ιανουα-
ρίου στη Νίκαια της Λάρισας, πολλώ δε µάλ-
λον για µια πολυήµερη παραµονή µεγάλου 
αριθµού τρακτέρ στις εθνικές οδούς.

Αν κάτι επιβεβαιώνει το πλαίσιο των αιτη-
µάτων, όπως αποτυπώθηκε στη σύσκεψη, εί-
ναι η έλλειψη µιας µακροπρόθεσµης στρατη-
γικής. Οι προτεραιότητες που έθεσαν οι εκ-
πρόσωποι των µπλόκων, ταιριάζουν ωστό-
σο στο προεκλογικό τοπίο που ήδη έχει στη-
θεί σε ολόκληρη την Επικράτεια και δεν α-
ποκλείεται, το δίκαιο των αιτηµάτων τους να 
κουµπώσει στις προεκλογικές παροχές των 
κυβερνώντων, ειδικά σε περίπτωση που κερ-
δηθεί το στοίχηµα της µαζικότητας:

Μείωση του κόστους παραγωγής, µε 
αφορολόγητο πετρέλαιο, µείωση της τι-
µής του ρεύµατος, πλαφόν 0,07 ευρώ α-
νά κιλοβατώρα, κατάργηση του Χρηµατι-
στηρίου Ενέργειας, του προστίµου ρύπων 

και του ΦΠΑ σε µέσα - εφόδια.
Κατώτατες εγγυηµένες τιµές που θα α-

νταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα εισόδηµα επιβί-
ωσης και προσιτές τιµές των προϊόντων στη 
λαϊκή κατανάλωση.

Αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος 
για όσα προϊόντα πουλήθηκαν κάτω του κό-
στους, ή υπήρχαν δυσκολίες στη διάθεσή τους.

Αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, ώστε 
να ασφαλίζει και να αποζηµιώνει την παρα-
γωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές 
καταστροφές και νόσους στο 100%.

«Οφείλουµε να γεµίσουµε τις πλατείες µε 
τρακτέρ και εφόσον είµαστε πολλοί και απο-
φασισµένοι θα βαδίσουµε στο δρόµου του α-
γώνα που ξέρουµε» δήλωσε ο πρόεδρος της 
Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλό-
γων Νοµού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, µετά 

την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Η δήλωση 
αυτή απηχεί τη βούληση για ένταση των α-
γροτικών κινητοποιήσεων, µιας και η προ-
εκλογική περίοδος στην οποία έχει εισέλθει 
η χώρα αφήνει περιθώρια για αποτελεσµα-
τικότερες διεκδικήσεις. 

Στα αιτήµατα των αγροτών και η νέα ΚΑΠ 
Στο στόχαστρο των µπλόκων, µπαίνει και 

η νέα ΚΑΠ, µε τον κ. Μαρούδα να σχολιά-
ζει σχετικά ότι«η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ α-
πό 1η Γενάρη 2023 -χωρίς ουσιαστική ενη-
µέρωση για την ΚΑΠ σε αγρότες και κτηνο-
τρόφους- κινείται σε πολύ χειρότερη κατεύ-
θυνση από ό,τι ισχύει, µε περικοπή εκατο-
ντάδων εκατοµµυρίων ευρώ στο τσεκ σε ό-
λη τη χώρα για κάθε χρόνο, την κατάργηση 
του πρασινίσµατος, µεγαλύτερα εµπόδια σε 
νέες ενισχύσεις. Συνοδεύεται από περικοπή 
συνδεδεµένων ενισχύσεων σε προϊόντα ή έ-
νταξη άλλων προϊόντων που όµως δεν αφο-
ρά όλες τις περιοχές της χώρας ώστε µε την 
τακτική του «διαίρει και βασίλευε» η κυβέρ-
νηση να στρέφει τον έναν αγρότη απέναντι 
στον άλλο ώστε να µη στραφούµε όλοι µα-
ζί απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της».

Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι 
αγροτών από 10 Οµοσπονδίες και 100 Α-
γροτικούς Συλλόγους από όλη τη χώρα, κά-
νοντας µια καταγραφή των προβληµάτων 
λόγω του ενεργειακού κόστους και των χα-
µηλών τιµών των αγροτικών προϊόντων. 

Στο δρόµο του αγώνα
«Οφείλουµε να γεµίσουµε τις 

πλατείες µε τρακτέρ και εφόσον 
είµαστε πολλοί και αποφασισµένοι 

θα βαδίσουµε στο δρόµο του 
αγώνα που ξέρουµε» είπε ο πρόε-

δρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας
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Στο 7,2% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισµός 
στην Ελλάδα τον ∆εκέµβριο 2022, από 8,5% 
τον Νοέµβριο εξαιτίας της αποκλιµάκωσης 
των τιµών ενέργειας, εντούτοις επιµένει 
η ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής. Στους 
περισσότερους κλάδους και ειδικά στα τρόφιµα 
καταγράφονται µεγάλες ανατιµήσεις µε τον 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή να «τρέχει» µε 
άνοδο 15,5%, µε αποτέλεσµα να µειώνεται 
και η αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ακρίβεια στα 
τρόφιµα επιµένει µε τα γαλακτοκοµικά να 
ενισχύονται 25,6%, το ψωµί και τα δηµητριακά 
18,1%, τα λαχανικά 13% και τα κρέατα 17,8%. 
Στα είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού 
οι αυξήσεις είναι 18,1% καταγράφονται 
στα είδη άµεσης ενώ πολύ µεγάλες είναι 
οι ανατιµήσεις και στις µεταφορές: 32,9% στα 
ταξί, 36,7 στα αεροπλάνα, 26,7% στα πλοία.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με τον αυξανόµενο πληθωρισµό να 
αφήνει έντονο το στίγµα του στον α-
γροδιατροφικό τοµέα της ΕΕ, ο αρ-
µόδιος για θέµατα γεωργίας κοινο-
τικός Επίτροπος Γιάνους Βοϊτσεχόφ-
σκι προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολο-
γισµός της Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής στο επόµενο Πολυετές ∆ηµοσιο-
νοµικό Πλαίσιο που ξεκινά το 2028.

Βέβαια, ο ίδιος, αν και γνωρίζει ό-
τι είναι δύσκολο, εισάγει την ιδέα ε-
νίσχυσης του µπάτζετ της ΚΑΠ στην 
συζήτηση που ξεκινά για την αναθε-
ώρηση του τρέχοντος Πολυετούς το 
δεύτερο τρίµηνο του 2023, και το ο-
ποίο πιθανότατα θα ασχολείται µε 
τις αγροτικές δαπάνες, καθώς αντι-
προσωπεύουν ένα σταθερό µέρος 
του προϋπολογισµού της ΕΕ.

«Θα προσπαθήσω να βεβαιωθώ ό-
τι, πριν από το τέλος της θητείας µας, 
θα γίνουν κάποιες φιλόδοξες προτά-
σεις σχετικά µε το µέλλον της ΚΑΠ, 
συµπεριλαµβανοµένου του προϋπο-
λογισµού. Είναι απαραίτητο να σκε-
φτούµε αλλαγές που θα µπορούσαν 
να εισαχθούν στο Π∆Π αυτή τη στιγ-
µή», είπε κατά τη διάρκεια συνεδρία-
σης (9 ∆εκεµβρίου) της Επιτροπής Γε-
ωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου (AGRI) υποστηρίζοντας την ανάγκη 
για ισχυρότερο προϋπολογισµό της 
ΚΑΠ τα επόµενα χρόνια, υποσχόµε-
νος να επηρεάσει τον επόµενο γύρο 
διαπραγµατεύσεων. «Η εύρεση µιας 
ισχυρής και κοινής απάντησης σε αυ-
τό το δύσκολο περιβάλλον απαιτεί έ-
ναν βαθύ προβληµατισµό σχετικά µε 
το µέλλον του προϋπολογισµού της 
ΕΕ και τις κοινές µας προσπάθειες ως 
Ευρωπαίοι», σηµείωσε. «Αν θέλουµε 
να έχουµε γεωργία φιλική προς το 
κλίµα και το περιβάλλον, αν θέλου-
µε να δούµε βιώσιµη ανάπτυξη της 

γεωργίας µας στην Ευρώπη, αντί για 
εντατική βιοµηχανική γεωργία, τότε 
πρέπει να δούµε ξανά τον προϋπο-
λογισµό και χρειαζόµαστε πολιτική 
συµφωνία για το µέγεθος του προϋ-
πολογισµού», τόνισε.

Επι του παρόντος η ΕΕ διαθέτει ένα 
από τα πιο ισχυρά προγράµµατα επι-
δότησης της γεωργίας στον κόσµο, α-
ξίας 270 δισ. ευρώ, που αντιπροσω-
πεύει περίπου το ένα τρίτο του προ-
ϋπολογισµού της. Ωστόσο, αυτός ο 
προϋπολογισµός έχει περιοριστεί τους 
τελευταίους µήνες, εξαιτίας της εκτό-
ξευσης του πληθωρισµού, ο οποίος έ-
χει αυξηθεί σε πάνω από 10% σε ορι-
σµένες χώρες της ΕΕ, σε συνδυασµό 
µε την εκτίναξη των τιµών των βασι-
κών δαπανών εισροών, όπως τα λι-
πάσµατα και οι ζωοτροφές, απόρροια 
της εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά την διάρκεια της οµιλίας του 

στην συνεδρίαση της AGRI, ο Επίτρο-
πος γεωργίας τόνισε ότι «είναι ζωτι-
κής σηµασίας η στήριξη της ΚΑΠ να 
παρέχει επαρκή κίνητρα στους παρα-
γωγούς να παραµείνουν συµµορφω-
µένοι µε τις αυξανόµενες και δαπα-
νηρές υποχρεώσεις», υπογραµµίζο-
ντας ότι απαιτείται ισχυρότερος προ-
ϋπολογισµός για τη διασφάλιση της 
«επισιτιστικής ασφάλειας, της γεωργί-
ας και των αγροτικών κοινοτήτων και 
της προστασίας του περιβάλλοντος».

Η µόνη επιλογή είναι να επανε-
ξεταστεί το µερίδιο της ΚΑΠ στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ στο Πολυε-
τές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, πρό-
τεινε ο Επίτροπος, επισηµαίνοντας 
ότι όλες οι υπάρχουσες ευελιξίες 
στο τρέχον πλαίσιο που στοχεύουν 
στην ελαχιστοποίηση των επιπτώ-
σεων του υψηλού πληθωρισµού έ-
χουν ήδη χρησιµοποιηθεί.

Θετικοί οι Ευρωβουλευτές 
Η ιδέα κέρδισε ευρεία υποστήριξη 

από τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι 
σηµείωσαν την πίεση που δέχτηκε ο 
τοµέας τον περασµένο χρόνο. Τονί-
ζοντας τον αντίκτυπο του πληθωρι-
σµού στον κλάδο, ο κεντροδεξιός ευ-
ρωβουλευτής Daniel Buda είπε ότι µια 
δηµοσιονοµική αύξηση θα ήταν λο-
γική. «∆εν αντιλαµβάνοµαι τη λογι-
κή όπου η Επιτροπή βρίσκει κάθε λο-
γής χρήµατα για κάθε είδους άξονες, 
αλλά δεν µπορεί να βρει αρκετά χρή-
µατα για τη γεωργία», είπε.

Εν τω µεταξύ, η Έλσι Κατάινεν του 
Renew τόνισε ότι απαιτείται «εισόδηµα 
πραγµατικής αξίας» για τη διασφάλιση 
της επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ η Ι-
σπανίδα ευρωβουλευτής Clara Aguilera 
είπε ότι βλέπει το Π∆Π ως «µόνο τρόπο 
να έχει αντίκτυπο» για την αντιµετώπι-
ση του ζητήµατος του πληθωρισµού.

Υπό εξέταση 
τόνωση της ΚΑΠ 

στο τρέχον Πολυετές 
Στη σκιά των 

πληθωριστικών 
πιέσεων ο Επίτροπος 

Γεωργίας προτείνει 
αύξηση του 

προϋπολογισμού 
της ΚΑΠ ακόμη 

και στην τρέχουσα 
αναθεώρηση του 
Πολυετούς το β’ 

τρίμηνο του 2023

Επιβραδύνθηκε
 ο πληθωρισµός

επιµένει η ακρίβεια
σε βασικά είδη τροφίµων

Κόστη
Ο προϋπολογισµός της 
ΚΑΠ έχει περιοριστεί 
τους τελευταίους µήνες, λόγω 
εκτόξευσης του πληθωρισµού 
πάνω από 10% σε ορισµένες 
χώρες της ΕΕ, σε συνδυασµό 
µε την εκτίναξη των τιµών 
λιπασµάτων και ζωοτροφών.

Συμφωνία
«Αν θέλουµε να έχουµε 
γεωργία φιλική προς το κλίµα 
και το περιβάλλον, αν θέλουµε 
να δούµε βιώσιµη ανάπτυξη 
της γεωργίας µας στην 
ΕΕ, χρειαζόµαστε πολιτική 
συµφωνία για το µέγεθος 
του προϋπολογισµού», τόνισε 
ο Επίτροπος Γεωργίας.

Πράσινοι
Ο ευρωβουλευτής των 
Πρασίνων Martin Häusling 
σηµείωσε ότι ο αντίκτυπος 
των τελευταίων µηνών έγινε 
αισθητός διαφορετικά σε 
ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας 
το παράδειγµα της Γερµανίας, 
όπου οι αγρότες είδαν 
τα εισοδήµατά τους να 
αυξάνονται κατά 50%.
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ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
«Το έτος 2023 είναι έτος 
εκλογών. Θα ανέµενε 
κανείς ότι το κυβερνητικό 
σχήµα που θα προκύψει, 
θα δει τη µεγάλη εικόνα και 
θα κατανοήσει την ανάγκη 
υπέρβασης του 
προβληµατικού κύκλου της 
χώρας στην δεκαπενταετία, 
ώστε να τη στρέψει προς 
πιο θετική τροχιά».

ΚΑΘΛΗΝ ΤΕΡΝΕΡ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πάντα µε ιντριγκάρει και 
µε ξεπερνά αυτή η πολιτική 
βλακεία, η οποία συνεχίζεται 
εδώ και χρόνια: ότι µπορείς 
να πεις το απόλυτο ψέµα 
και να περιµένεις από τους 
ανθρώπους να το πιστέψουν 
[σ.σ αναφορικά µε το ρόλο 
της που περιστρέφεται στα 
απόνερα του σκανδάλου 
Watergate]».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Με τον θάνατό του [σ.σ. για 
τ. βασιλιά] γράφεται, τώρα, 
και σε ανθρώπινο επίπεδο, 
ο τυπικός επίλογος ενός 
κεφαλαίου που έχει κλείσει 
οριστικά µε το δηµοψήφισµα 
του 1974. Τον λόγο, πλέον, 
έχει η Ιστορία. Αυτή θα 
κρίνει δίκαια και αυστηρά 
τον Κωνσταντίνο της 
δηµόσιας ζωή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ Ο ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΠΗΡΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Κούρασε
Το θέµα µε την αλλαγή του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ δεν 
έχουν καταλάβει ότι κούρασε. 
Κούρασε, υπό την έννοια ότι 
το επικαλούνται οι έχοντες την 
ευθύνη της αναµόρφωσής του, 
χωρίς εδώ και χρόνια να έχει 
γίνει τίποτα. Είχαµε παλιότερα 
τις αναλογιστικές µελέτες, που 
αγνοείται η τύχη τους. Τώρα 
έχουµε και της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, που κόστισε!

Εδώ και τώρα
Τα περισσευούµενα κονδύλια 
από τα παλιά προγράµµατα του 
ΠΑΑ αλλά και απορριπτόµενων 
από το µέτρο για τα αρδευτικά 
Σχέδια Βελτίωσης, να πάνε 
στους επιλαχόντες αγρότες 
που περιµένουν από το 2018 
να κάνουν επενδύσεις. Το 
θέµα θέτει «εδώ και τώρα» η 
συντονιστική αγροτών Βόρειας-
Κεντρικής-Νότιας  Ελλάδας. 
∆ίπλα της κι ο Μάξιµος!

Άπαντες
Συνεχίζονται µε αµείωτους 
ρυθµούς οι διεργασίες των 
συντονιστικών των µπλόκων 
ώστε άπαντες, παρόντες…να 
είναι στις θέσεις τους στις 22 
Γενάρη. Τι µέλλει γενέσθαι; 
Θα φανεί από την καταµέτρηση 
των αγροτικών δυνάµεων και 
τις διαθέσεις. Κουλ για την 
ώρα στο κυβερνητικό µέτωπο, 
που µετράει τα ψιλά του…
αν σκουράνουν τα πράγµατα.

Στις κουβέντες όλα καλά για τους εργάτες γης

Το θέµα µε τους εργάτες γης αντί να αποτελεί ζήτηµα απλής δια-
χείρισης από την πολιτεία, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους αγρότες 
µέσω της γραφειοκρατίας αλλά και τις αρχές εξαιτίας της έλλει-
ψης πλαισίου κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Ως εκ τού-
του, την ώρα της κρίσης…δηλαδή των απαιτήσεων για χέρια για 
να συγκοµισθεί η παραγωγή, πανικός. Τουτέστιν, αναµονή για τις 
εργάτες γης από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και Βιετνάµ. Κατά 
τα λοιπά, µετά βαΐων και κλάδων η πρόσφατη συζήτηση στη Βου-
λή για την κύρωση της συµφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, για την πι-
λοτική έλευση στην Ελλάδα 5000 Αιγύπτιων εργατών γης. Πότε;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τα ηλεκτρονικά βιβλία 
mydata, είναι γεγονός. 
Αν είναι σωστό θα 
φανεί σε 2-3 χρόνια 
λένε κάποιοι, που 
συµβουλεύουν τους 
αγρότες να µείνουν 
κοντά στους λογιστές 
για σωστή ενηµέρωση. 
Το καφενείο είναι 
για χαλάρωµα!

«Το ότι η ύπαιθρος 
έχει αδειάσει 
σίγουρα δεν φταίει 
το mydata ...αλλά 
!!!! άλλα πολλά...», 
σχολιάζει φίλος της 
στήλης αναφορικά 
µε τις απορίες που 
έχουν προκύψει για 
την νέα απαίτηση και 
από τους αγρότες.

Υβρίδια
Ό,τι επιδέχεται βελτίωσης 

θα βελτιωθεί στην υπό 
διαβούλευση απόφαση για 
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης. Με 
τη διαβεβαίωση αυτή έφυγαν 
οι µηχανηµατάδες που 
επισκέφθηκαν τον υπουργό 
της πλατείας έχοντας κατά 
νου τη διευθέτηση του 
θέµατος για τα εύλογα κόστη.

Ο υπουργός πάντως κατά 
κοινή δήλωση «επέδειξε ένα 
µεγάλο αλλά και έµπρακτο 
ενδιαφέρον για την επίλυση 
των προβληµάτων».

Κατά τα λοιπά, το νέο 
ηµερολόγιο τοποθετεί την 
επίσηµη πρόσκληση να 
προκηρύσσεται µέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου. Για να 
δούµε! Εξάλλου έρχονται 
και οι εκλογές.

;

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«∆υστυχώς υπάρχουν 
ακόµα ρατσιστές. ∆εν είµαι 
ανόητος. Ξέρω πως θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν 
για πολλά χρόνια ακόµα. 
Όµως προσπαθούµε να 
ενωθούµε. Όταν εγώ 
δέχθηκα επίθεση στο 
Instagram υπήρξε µία 
κινητοποίηση γύρω από το 
θέµα και αυτό µου άρεσε».

Το ένα χέρι νίβει 
το άλλο και τα 
δύο... το πρόσωπο!

Μετά το δεύτερο δεκαήµερο του µήνα 
έχουν να λαµβάνουν χρήµατα οι αγρότες 
για κάποια από τα προγράµµατα που ξέµειναν 
από τον ∆εκέµβριο, ενώ περιµένουν και την 
ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών. Αµέσως 
µετά και κάποιες διορθωτικές επί της ενιαίας. 
Αυτοί, όµως που έχουν µεγαλύτερο ζόρι 
τώρα είναι οι επιλαχόντες των προηγούµενων 
Σχεδίων Βελτίωσης. Παράταση δεν δόθηκε, 
τι θα γίνει, αναρωτιούνται; 

Ζητούν να χρησιµοποιηθούν τα αναξιοποίητα 
κονδύλια από τις Περιφέρειες και όσα έχουν 
περισσέψει από άλλα µέτρα, όπως τα 
αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης, αλλά και όσα 
πιθανόν να προκύψουν από την αξιολόγηση 
άλλων δράσεων του ΠΑΑ, η οποία δεν 
έχει ακόµη ολοκληρωθεί, όπως Μέτρο 5,1 
αντιχαλαζικά ΕΛΓΑ, Μέτρο 16 Συνεργασία…. 
Γίνεται άραγε; Υπάρχει τέτοια βούληση; 

Έντονες οι διαµαρτυρίες της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου επί της πρόσκλησης 
για τα Σχέδια Βελτίωσης. Αρχικά, λένε, ότι η 
κατανοµή των πόρων εξακολουθεί να γίνεται 
ανά Περιφέρεια και όχι Περιφερειακή Ενότητα, 
ενώ αντιδρούν και µε το γεγονός ότι αφαιρείται 
η «φύτευση νέων καλλιεργειών» ως κριτήριο 
µοριοδότησης, ενώ αυξάνεται σε απαγορευτικό 
βαθµό για τα νησιά η απαιτούµενη έκταση για 
την αγορά γεωργικού ελκυστήρα. Μάλιστα, 
θεωρούν πως «στην κυβέρνηση Ν∆ έχουν 
βγάλει το συµπέρασµα πως επειδή η ΕΜΧ 
ακµάζει, οι µαστιχοπαραγωγοί δεν έχουν ανάγκη 
στήριξης». Κι όµως έχουν, όπως επιµένουν! 

Για υποβάθµιση του προϊόντος και τεράστια 
απώλεια εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών 
κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΣΟΕΕ, 
σχετικά µε τις έντονες προσβολές από 
γλοισπόριο στους ελαιώνες. Ο Σύνδεσµος 
τονίζει ότι «οι δυσµενείς κλιµατολογικές 
συνθήκες των τελευταίων εβδοµάδων, 
η αποτυχία του προγράµµατος δακοκτονίας 
και η έλλειψη εργατικών χεριών που 
προκάλεσε καθυστέρηση στη συγκοµιδή, 
δηµιούργησαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη 
και προσβολή γλοιοσπορίου σχεδόν σε όλες 
τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας». 
Αίτηµά του, η στήριξη των παραγωγών! 

∆ύσκολα τα πράγµατα και για τους 
ελαιοπαραγωγούς της Ζακύνθου. Προβλήµατα 
από τον δάκο, την ξηρασία, αλλά και το 
γλοιοσπόριο, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες ελιές 
τον ∆εκέµβρη και τον Γενάρη να πέσουν, αφού 
δεν πρόλαβαν οι παραγωγοί να τις µαζέψουν. 
Άσε που όσες «σώθηκαν» και µαζεύτηκαν δεν 
είχαν καλό αποτέλεσµα ούτε στην ποσότητα 
ούτε στην ποιότητα του παραγώµενου 
ελαιολάδου. Την ίδια ώρα, και οι τιµές στο νησί 
είναι κατά 30 λεπτά χαµηλότερες σε σχέση 
µε την Πελοπόννησο.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
υτό που λείπει από τον αγροτικό χώρο, είναι 
η φυσική ηγεσία. Οι λεγόµενοι  καθοδηγη-
τές των µπλόκων µοιάζουν µε αποµεινάρια 
µιας άλλης εποχής, η οποία, παρά τον δυνα-

µισµό της δεν διακρίθηκε από συντεταγµένες διαδικα-
σίες και µακροπρόθεσµες στρατηγικές. Την ίδια περίο-
δο, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, άρχισε να 
δύει το άστρο για  την ιστορική τριτοβάθµια συνεταιρι-
στική οργάνωση του χώρου, την ΠΑΣΕΓΕΣ. Μια διαδι-
κασία που επιτάχυνε τη γενικότερη κατάρρευση των 
συνεταιρισµών, την απαξίωση µιας µεγάλης περιου-
σίας τους και κυρίως τις µεγάλες αγροτοβιοµηχανικές 
µονάδες που προσέδιδαν υπεραξία στα αγροτικά προ-
ϊόντα και επέστρεφαν εισόδηµα στους παραγωγούς. 

Η μηχανή σταμάτησε 
ΣΗΜΕΡΑ, θα µπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπάρχει 
τίποτα! Οι λίγες διάσπαρτες, δηλαδή σκόρπιες, συνε-
ταιριστικές οργανώσεις που έχουν αποµείνει και δια-
κινούν κάτι λιγότερο από το 10% των αγροτι-
κών προϊόντων (το 12% είναι παλιό στοι-
χείο) δεν διαθέτουν την αναγκαία δύ-

ναµη κρούσης για διαµόρφωση καταστάσεων στην α-
γορά, είναι τοπικής σηµασίας, εποµένως δεν δηµιουρ-
γούν αξιόλογη υπεραξία και δεν επηρεάζουν επ’ ουδε-
νί το κατά κεφαλή εισόδηµα των Ελλήνων παραγωγών. 

Κουστούμι sur mesure
ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑανασύνταξης και ανασυγκρότη-
σης που πάει να γίνει µε την αντικαταστάτρια κατά κά-
ποιο τρόπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή µε την ΕΘΕΑΣ, µοιά-
ζει να πάσχει εκ της γεννήσεώς της. Πρώτον γιατί, ο 
συντάκτης του νόµου 4673/2020, όταν τον έγραφε, 
είχε άλλα στο νου του. Αποδεικνύεται µε τον καιρό, 
ότι ο νόµος Βορίδη ήταν τελικά κοµµένος και ραµµέ-
νος στα µέτρα της λεγόµενης «συντεχνίας ή ενδεχο-
µένως συµµαχίας του ΟΣ∆Ε». Το «παραθυράκι» που 
έδινε τη δυνατότητα σε ιδιώτες – επενδυτές να συµµε-
τάσχουν µε ένα ποσοστό της τάξεως του 40% στο µε-
τοχικό κεφάλαιο των συνεταιρισµών, έδινε και δίνει 
ευκαιρίες για άλωση και των τελευταίων τροχιοδει-
κτών της συνεταιριστικής ιδέας και της σηµασίας της.

Η απαξία του ηττημένου
∆ΕΥΤΕΡΟΝ ΓΙΑΤΙ, οι πρωτεργάτες για την αποκατά-
σταση της τάξης στην αγροτική – συνεταιριστική πυ-
ραµίδα, αναλαµβάνουν δράση µετά από έναν «εµφύ-
λιο», κατά τη διάρκεια του οποίου, οι προδοσίες των 
ηττηµένων καθόρισαν τη στάση των νικητών. Μπορεί 
να απέτρεψαν, έστω και προσωρινά τον κίνδυνο να 
χαθεί άπαξ και δια παντός η σηµασία του συνεργα-
τισµού, όπως περιγράφεται από τους πρωτοπόρους 
της ιδέας διεθνώς, ωστόσο, ο κίνδυνος για ένα κα-
ταστροφικό πισωγύρισµα παραµένει ζωντανός. Οι υ-
πόγειες διεργασίες για τον εµπλουτισµό της «συµµα-
χίας του ΟΣ∆Ε» µε νέα πρόσωπα για την επιστροφή 
της στην πρώτη γραµµή συνεχίζονται και οι αγρότες 
βρίσκονται αποµονωµένοι και χωρίς φυσική ηγεσία.     

Χωριά χωρίς εκκλησίες
∆ΕΝ ΚΛΑΙΜΕ πάνω από το χυµένο γάλα. ∆εν µα-

ταιοπονούµε για τις χαµένες ευκαιρίες α-
νάπτυξης του συνεταιριστικού κινήµα-

τος στην Ελλάδα. Αγωνιούµε και α-
ναζητούµε λύσεις για τη βελτίω-
ση της θέσης του αγρότη – πα-
ραγωγού στην οικονοµία. Για 
την αποκατάσταση του ρόλου 
που έχει στην αγορά, για την 
επαναξιολόγηση της προσπά-
θειάς του, για την ανάκτηση 
της θέσης του στην αλυσίδα α-
ξίας, για την ενίσχυση της κοι-
νωνικότητας του για τη βελτίω-
ση των συνθηκών ζωής στην ύ-
παιθρο. Τα παλιότερα χρόνια οι 

συνεταιρισµοί, ήταν εκκλησίες. Αποτελούσαν πυρή-
νες ανάπτυξης πολιτισµού, είχαν παιδευτικό και εκ-
παιδευτικό χαρακτήρα, συνδέονταν µε εκδηλώσεις 
και γεγονότα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

  

Αφετηρία για ποιότητα ζωής
ΣΗΜΕΡΑ ο αγρότης αισθάνεται φτωχός και µόνος. 
Ακόµη και οι κάτοχοι των πιο πετυχηµένων οικονο-
µικά αγροτικών εκµεταλλεύσεων, αδυνατούν να α-
ντλήσουν ενέργεια από τον κοινωνικό τους περίγυ-
ρο. Αισθάνονται αποκοµµένοι, αναζητούν καταφύγιο 
στην κατανάλωση, δεν συγχρωτίζονται και τελικά δεν 
χαίρονται τη ζωή τους. Καµιά ιδιωτική βιοµηχανία και 
κανένας βιοµήχανος δεν είναι σε θέση να προσφέ-
ρει στον άνθρωπο της υπαίθρου αυτό που του προ-
σέφερε κάποτε το… σπίτι του. Αυτό που ήταν κάποτε 
ο γνήσιος αγροτικός – πιστωτικός συνεταιρισµός του 
χωριού. Αν η απάντηση είναι ότι οι εποχές άλλαξαν, 
λέµε µόνο ότι δεν συµβαίνει το ίδιο, σήµερα που µι-
λάµε, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη ∆ανία, την Ολλανδία.  

Έµαθε η γριά στα σύκα
Οι υπόγειες διεργασίες για τον 

εµπλουτισµό της «συµµαχίας του ΟΣ∆Ε» 
µε νέα πρόσωπα και στόχο την επιστροφή 

της στην πρώτη γραµµή συνεχίζονται

Ο
ποιαδήποτε οµοιότητα µεταξύ της 
παρακάτω παραβολής και της επι-
καιρότητας είναι ξεκάθαρα σκόπι-
µη. Φανταστείτε έναν φιλόδοξο νε-

αρό άνδρα που επιθυµεί να γίνει πολύ πλούσι-
ος, πολύ γρήγορα. Έχει υψηλές δεξιότητες στον 
χειρισµό των δεδοµένων και εργάζεται για µια 
µεγάλη χρηµατοπιστωτική εταιρεία. Ποιος είναι 
ο πιο γρήγορος τρόπος για να συγκεντρώσει 
6 δισ. δολάρια; Αν είστε διατεθειµένοι να δια-
κινδυνεύσετε να πάτε στη φυλακή, τότε µπο-
ρείτε να αυξήσετε σηµαντικά τις πιθανότητες. 
Ορίστε λοιπόν το σχέδιό µου (Παιδιά, σας πα-
ρακαλώ µην το δοκιµάσετε στο σπίτι):

1. «∆ανειστείτε» 30 δισ. δολάρια από κεφάλαια 
πελατών για λίγα λεπτά. Βάλτε 1 δισ. δολάρια σε 
κάθε έναν από τους αριθµούς 1 έως 30 στη ρου-
λέτα. (Αν το καζίνο δε δέχεται τόσο µεγάλα στοι-
χήµατα, κάντε το στη Wall Street µε παράγωγα)

2. Υπάρχουν περισσότερες από 75% πιθανό-
τητες να βγει ο αριθµός σας. (Μια πιθανότητα 
30/38, για την ακρίβεια). Εάν κερδίσετε, τότε 
το καζίνο σας πληρώνει 36 δισ. δολάρια. Επι-
στρέψτε τα 30 δισ. δολάρια στους λογαριασµούς 
των πελατών και κανείς δεν θα µάθει τίποτα.

3. Φυσικά, υπάρχει η µη αµελητέα πιθανότη-
τα να µη βγει ο αριθµός σας, οπότε η απάτη σας 
θα αποκαλυφθεί στο τέλος και θα πάτε φυλακή.

Αν είστε τυχερός, θα σας επαινέσουν ως έ-
ναν εξαιρετικά τα-
λαντούχο επενδυ-
τή: «Πώς µπόρεσε 
αυτός ο νεαρός άν-
δρας να πάει από 
το µηδέν στα 6 δισ. 
δολάρια µέσα σε τό-
σο σύντοµο χρονι-
κό διάστηµα; Πρέπει 
να βρήκε κάποιες 

αναποτελεσµατικότητες της αγοράς».
Ο  τύπος όµως αυτός δεν πρέπει να προκαλέ-

σει την τύχη του. Αν συνεχίσει να κάνει αυτού 
του είδους τα στοιχήµατα ξανά και ξανά, τελικά 
θα τον πιάσουν. Τότε, τα ίδια µέσα ενηµέρω-
σης που τον αποκάλεσαν «ο επόµενος Warren 
Buffett», θα ισχυριστούν ότι ήταν απατεώνας.

Υπάρχει ένα δίδαγµα εδώ για την Υπόθεση 
των Αποτελεσµατικών Αγορών. Αν κάποιοι εί-
ναι διατεθειµένοι να ρισκάρουν να πάνε φυ-
λακή προκειµένου να πλουτίσουν, τότε ο αριθ-
µός των ασυνήθιστα επιτυχηµένων επενδυτών 
θα φαίνεται πολύ µεγαλύτερος από ό,τι θα πε-
ρίµενε κανείς εάν οι αγορές ήταν αποτελεσµα-
τικές. Ακόµα κι αν δεν υπάρχουν φούσκες τι-
µών περιουσιακών στοιχείων, σίγουρα υπάρ-
χουν φούσκες φήµης. Ορισµένοι επενδυτές έ-
χουν µια φήµη που είναι διογκωµένη πολύ πέ-
ρα από τις θεµελιώδεις αξίες τους. Όταν αυτά 
τα κέρδη επιτυγχάνονται παράνοµα, είναι θέ-
µα χρόνου αυτή η φήµη να τρωθεί.

* OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ MERCATUS CENTER AT GEORGE 
MASON UNIVERSITY

Φούσκες φήμης

ΤOY  ΣΚΟΤ ΣΑΜΝΕΡ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Επιδροµές τρωκτικών στα χωράφια α-
ναφέρουν αγρότες από όλη τη χώρα 
τα τελευταία 24ωρα, µε τις ζηµιές που 
προκαλούν ποντίκια και αρουραίοι σε 
εκτάσεις µε σιτηρά και τριφύλλι να επι-
βάλλουν σε αρκετές περιπτώσεις επα-
νασπορές. Οι περισσότερες αναφορές 

έρχονται από τη Θεσ-
σαλία και την Στερεά 
Ελλάδα, µε συνοµιλη-
τές της Agrenda να πα-
ροµοιάζουν τους πλη-
θυσµούς ποντικιών µε 
αποικίες µυρµηγκιών 
τον Αύγουστο. Τα τρω-
κτικά δεν είναι ο µό-
νος επιβαρυντικός πα-
ράγοντας στη φετινή 
καλλιεργητική περίο-
δο σιτηρών. Σε πολλά 
χωράφια αναφέρονται 
προβλήµατα µε έντο-

µα, των οποίων ο πληθυσµός είναι ε-
πίσης αυξηµένος εξαιτίας των υψηλών 
θερµοκρασιών, που κατ’ επέκταση µε-
ταφράζεται σε αυξηµένες απαιτήσεις 
ψεκασµών και άρα πρόσθετα κόστη. 
Έξαρση αναφέρεται και σε ασθένει-
ες που συνδέονται µε µύκητες, όπως 
είναι η ρυγχοσπορίωση, µε αρκετούς 
παραγωγούς να ανατρέχουν σε γεω-
πόνους για συµβουλές, βλέποντας τα 

φυτά να έχουν κιτρινίσει. Βέβαια και η 
έλλειψη βροχών έρχεται να επιβαρύνει 
τα χωράφια και να προσθέσει στην κί-
τρινη όψη της καλλιέργειας. 

Μια πέµπτη παράµετρος που συνδέε-
ται και αυτή µε τις µέχρι σήµερα καιρι-
κές συνθήκες έχει να κάνει µε την πρό-
ωρη ανάπτυξη των φυτών κάτι που συ-
νεπάγεται νέους πονοκεφάλους σε πε-
ρίπτωση που τον ζεστό καιρό των τελευ-
ταίων εβδοµάδων διαθεχθούν έντονα 
ψυχρά κύµατα και παγετοί.

Όσον αφορά τις επιδροµές τρωκτι-
κών, ενδεικτικό είναι το παράδειγµα 
της Λάρισας, όπου φέτος παρουσιάζο-
νται προβλήµατα µε αυξηµένους πλη-
θυσµούς στο σύνολο των 7 δήµων του 
νοµού, αντί για τους 3-4 δήµους που 
συνήθως ταλαιπωρούνται.

∆ιετές µοτίβο πληθυσµών ποντικιών
Ιστορικά, παρατηρείται ένα διετές 

µοτίβο υψηλότερων και χαµηλότερων 
πληθυσµών ποντικιών, που επηρεάζε-
ται σηµαντικά από την διαθεσιµότητα 
τροφής, την ευκολία στην εύρεση νε-
ρού και τη µέση θερµοκρασία. Το µοτί-
βο αυτό φέτος όµως φαίνεται να σπά-
ει, αφού ο χειµώνας θυµίζει περισσότε-
ρο µήνα Μάρτιο και τα χιλιοστά βροχής 
είναι χαµηλότερα των αναµενόµενων. 

Σαν αποτέλεσµα, τα αδηφάγα τρω-
κτικά στρέφονται στα φρεσκοσπαρµέ-
να χωράφια για να εξασφαλίσουν τρο-
φή, ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες επι-

Έξαρση ζημιών
από τρωκτικά σε 
σιτηρά και ψυχανθή
Ο θερμός και ξηρός χειμώνας επιτρέπει στα τρωκτικά 
να κατατρώνε καλλιέργειες οδηγώντας σε επανασπορές

Λάστιχα
Η έλλειψη βροχών 
φέτος αναγκάζει 
τα τρωκτικά να 

καταφύγουν στη 
λύση των αρδευτι-
κών συστηµάτων, 
κατατρώγοντας τα 

λάστιχα και επιβαρύ-
νοντας οικονοµικά 

τους αγρότες

τρέπουν στους πληθυσµούς να µην κα-
ταφύγουν σε αποθήκες και κλειστούς 
χώρους, όπου τα αρουραιοκτόνα έκα-
ναν συνήθως αποτελεσµατικά τη δου-
λειά τους. 

Ζηµιές και σε αρδευτικά συστήµατα
Κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η έλ-

λειψη βροχών, µε την αδυναµία εύρε-
σης νερού να υποχρεώνει σε αρκετές 
περιπτώσεις τους αρουραίους να κατα-
φύγουν στη λύση των αρδευτικών συ-
στηµάτων, κατατρώγοντας λάστιχα και 
επιβαρύνοντας οικονοµικά τους αγρό-
τες, που αναγκάζονται ύστερα να προ-
βούν άµεσα σε διορθωτικές κινήσεις 
δίχως κανείς να τους εγγυάται πως το 
πρόβληµά τους έχει λυθεί. Άλλωστε, 
στην περίπτωση των τρωκτικών, υπάρ-
χει η σχετική απαγόρευση χρήσης των 
αρουραιοκτόνων στους αγρούς, αφού 
υπάρχει η αρνητική εµπειρία της θα-
νάτωσης αθώων ζώων τις προηγούµε-
νες δεκαετίες, µε πολλαπλές επιπτώ-
σεις στο τοπικό οικοσύστηµα. 

Το πρόβληµα των αρουραίων είναι 
ιδιαίτερα σύνθετο και ιστορικά λύνο-
νταν οργανικά µέσω της τροφικής αλυ-
σίδας, όπως εξηγεί στην Agrenda ο ∆η-
µήτρης Σταυρίδης, αναπληρωτής διευ-
θυντής ∆ΑΟΚ της Π.Ε. Λάρισας. Ωστόσο 
για διάφορους λόγους, οι φυσικοί θη-
ρευτές των τρωκτικών βρίσκονται εδώ 
και χρόνια σε έλλειψη, µε τη φαρέτρα 
των καλλιεργητών απέναντι στις νυχτε-
ρινές επιδροµές των τρωκτικών στα χω-
ράφια να στερεύει από βέλη. 

Επαναπατρισµός φυσικών θηρευτών

Με στόχο την κατασκευή ενός βιολογικού 
τείχους προστασίας απέναντι στους ολοένα 
και υψηλότερους πληθυσµούς τρωκτικών, 
η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιστρατεύει 
την κουκουβάγια Τυτώ. Όπως έχει δηλώσει 
οι περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, 
το οµώνυµο πρόγραµµα θα αποτελέσει µια 
βιολογική «ασπίδα» για 2.568.021 στρέµµατα 
αγροτικής γης στη Θεσσαλία. H Τυτώ αποτελεί 
νυκτόβιο αρπακτικό παγκόσµιας εξάπλωσης, το 
οποίο ενδιαιτεί, ζει, τρέφεται και αναπαράγεται 
αποκλειστικά σε αγροτικά οικοσυστήµατα. 
Ένα άτοµο Τυτώ µπορεί να καταναλώσει σε 
ένα χρόνο από 3.000 έως 6.000 ποντίκια, µε 
έµφαση στα τρωκτικά που καταστρέφουν τις 
αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, το διαιτολόγιο 
της αποτελείται κατά 90-95% από είδη 
επιβλαβών για την αγροτική δραστηριότητα 
τρωκτικών, καθιστώντας την µία αξιόπιστη και 
µόνιµη λύση στο θέµα του Θεσσαλικού κάµπου. 
Φέτος (2022/2023) είναι η πρώτη χρονιά που 
µπαίνει σε εφαρµογή το πρόγραµµα, µε την 
εγκατάσταση 300 φωλιών σε επιλεγµένα 
σηµεία για την αναπαραγωγή του αρπακτικού 
και σε 9 δήµους. Οι φωλιές έχουν κατανεµηθεί 
στους 7 δήµους του νοµού Λάρισας, καθώς 
και στον δήµο Σοφάδων (Π.Ε. Καρδίτσας) και 
στον δήµο Ρήγα Φερραίου (Π.Ε. Μαγνησίας). 
Το πρόγραµµα αφορά µεν τη Θεσσαλία, όµως 
ενδιαφέρον για την εξέλιξη του όµως έχουν 
επιδείξει και αρµόδιοι θεσµικοί φορείς 
σε βορειότερες Περιφερειακές Ενότητες.

Φέτος στη Λάρισα παρουσιάζονται προβλήµατα από αυξηµένους πληθυσµούς τρωκτικών 
στο σύνολο των 7 δήµων του νοµού, αντί για τους 3-4 δήµους που συνήθως ταλαιπωρούνται.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ

2.568.021
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕ 9 ∆ΗΜΟΥΣ

300
ΦΩΛΙΕΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ
ΚΑΘΕ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

ΕΤΗΣΙΩΣ

3.000�6.000
ΤΡΩΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΥΤΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1 2 3
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Peloponnese Wine 
Festival µε εµπειρία
Το Peloponnese Wine Festival, η εκδήλωση 
γευσιγνωσίας των Wines of Peloponnese έρχεται 
τη ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου στο Athenaeum 
Intercontinental. Οι 47 παραγωγοί, µέλη της 
Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα 
Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ), θα δώσουν δυναµικό 
παρόν και θα υποδεχτούν το οινόφιλο κοινό και 
τους επαγγελµατίες, φέρνοντας µαζί τους 
περσότερες από 500 διαφορετικές ετικέτες 
κρασιών. Το Peloponnese Wine Festival θα ανοίξει 
τις πόρτες του στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί 
στις 21:00. Συστήνεται  στους επαγγελµατίες να 
προτιµήσουν τις µεσηµεριανές ώρες. Το κόστος 
εισόδου είναι 10 ευρώ µε προαγορά µέσω της 
πλατφόρµας viva.gr. Βρείτε τους παραγωγούς 
που συµµετέχουν και περισσότερες πληροφορίες 
στο www.peloponnesewinefestival.com.

Ο 9ος Παγκρήτιος 
∆ιαγωνισµός 
Ελαιολάδου στις 
10-13 Μαρτίου
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 9ο Παγκρήτιο 
∆ιαγωνισµό Τυποποιηµένου Ελαιολάδου από 
την Περιφέρεια Κρήτης και την Αγροδιατροφική 

Σύµπραξη. 
Ο αναγνωρισµένος 
∆ιαγωνισµός θα 
διοργανωθεί φέτος 
στις 10-13 Μαρτίου, 
µε στόχο την 
ανάδειξη των 

ιδιαίτερων ποιοτικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του κρητικού επώνυµου 
εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, την ενδυνάµωση 
της εικόνας του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια 
παραγωγής και τυποποίησής του. Οι αιτήσεις για 
την συµµετοχή έχουν ανοίξει στο www.cretanooc.
org/registration/. Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να απευθύνεστε στην Αγροδιατροφική 
Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης στα τηλ 2813-
410234 ή στο e-mail iro@agrocrete.com.

Η γιορτή του 
αµπελουργού στις 
5 Φεβρουαρίου
Η «Ηµέρα του Αµπελουργού» 
έχει καθιερωθεί να τιµάται 
στη Μεγάλη Παναγία της 
ανατολικής Χαλκιδικής στις 
αρχές Φλεβάρη, ώστε να 
συνάδει µε τον εορτασµό του 
Αγίου Τρύφωνος (την 1η 
Φεβρουαρίου), προστάτη της 
αµπελουργίας. Φέτος αυτό 
θα συµβεί την Κυριακή 5 του 
µήνα µέσω παρουσίασης 
της διαβαλκανικής οινικής 
διαδροµής µε τίτλο 
«ενώνουµε τον Άθωνα 
και το Αιγαίο µε τη Μαύρη 
Θάλασσα». Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
dimosaristoteli.gr.

AΘΗΝΑ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Ραντεβού στη Food 
Expo 18-20 Μαρτίου

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

ΣΠΑΤΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνάδες Λακόν υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής 45 θηλυκά και 10 αρσενικά.
Τιµή 200 ευρώ το ένα.Περιοχή Αγρίνιο. Τηλ. 
6949/845265.

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν τα οποία 
είναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώ-
ρα αρµέγονται.Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ. 
6973/673305.

Πωλούνται κριάρια φυλής Ασάφ και φυλής 
Λακόν µε µάνες προερχόµενες από εξωτερι-
κό. Τηλ. 6974/046706.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, 
γνήσια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκα-
στο. Τηλ. 6955/316314. 

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

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

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

Πωλούνται 100 µάνες, 15 ηµε-
ρών(γεννηµένα) γερµανικά µε Lacaune. Πε-
ριοχή 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 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ. 6980/048507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος 
ποικιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, πε-
ριοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περιο-
χή Ελασσσόνας. Τηλ. 6976/604538.

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

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

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

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

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

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

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

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 καλλιερ-
γητικής 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 µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
ψιλοκάλαµο 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 στρέµ-
µατα. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό καθαρισµένος και απολυµασµένος. Τηλ. 
6948/423151.

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

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

Πωλείται 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 προ-
ϊόντων από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξε-
νοδοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊό-
ντα. Κτίριο 250 τ.µ.,καλλιέργιες,αποστακτή-
ριο. Πιστοποιηµένα βιολογικά.Περιοχή Λα-
γκαδά. Τηλ. 6972/277126.

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλί-
ας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 
6946/395102. 

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. 
Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6934/405572.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγροτικές καλλι-
έργειες. Τηλ. 6985/858698, 2632/091500.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.
∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός . 
Τηλ. 6942/228503.

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα 
επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµ-
βο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. 
Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ. 
6977/277554.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ. 
6942/228503.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πό-
λεως 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 οποιαδήπο-
τε χρήση. Τηλ. 6949/474535. 

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

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

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε κα-
λό υπέδαφος, µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδα-
νικό για φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκµε-
τάλλευση. Τιµή αναλόγως µίσθωσης. Τηλ. 
6972/869236.

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσα-
λονίκης 1 στρέµµα πάνω στο δρόµο. Τηλ. 
6977/259636

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται 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

Πωλείται εξαγωγέας φασολιών που τοπο-
θετείται στα µπράτσα του τρακτέρ λόγω συ-
νταξιοδότησης. 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,έ-
νας 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 
Αθήνα. 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. 
Επίσης Πωλείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 
κιλών και κοχλίες µεταφoράς τροφής. Περιοχή 
Πέλλας. Τηλ. 6945/507072.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλούνται 2 citroen Pony σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ. 6977/445354

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για κρασί, µέλι 
κ.α. Τηλ. .2310/684438, 6981/533172.

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

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

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων, πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα, σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα, κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,5 0 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας, περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

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

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

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

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

Το λένε ξανά και ξανά οι επιστήµονες. 
Χάλασε, λόγω της ανθρωπογενούς πα-
ρέµβασης και δη ελέω της καύσης ο-
ρυκτών καυσίµων, ο κλιµατικός θερ-
µοστάτης. Πρωτόγνωρα υψηλές θερ-
µοκρασίες στην Ευρώπη την Πρωτο-
χρονιά, καύσωνας ρεκόρ στην Κίνα 
σε αντίθεση µε την µαζική ψυχρή ει-
σβολή στις Ηνωµένες Πολιτείες, που 
επηρέασε ακόµα και τη Φλόριντα εί-
ναι µόνο µερικά από τα ακραία καιρι-
κά φαινόµενα του 2021 και του 2022.

«Ο ακραίος χαρακτήρας αυτών των 
φαινοµένων είναι πολύ ανησυχητι-
κός», δήλωσε η Στέφανι Χέρινγκ, κλι-
µατολόγος της Εθνικής Υπηρεσίας Ω-
κεανών και Ατµόσφαιρας των ΗΠΑ 
(Noaa). «Πρέπει να καταλάβουµε αν 
αυτά τα γεγονότα είναι σηµάδια ότι 
τα πράγµατα θερµαίνονται ταχύτερα 
από ό,τι περιµέναµε. Γνωρίζουµε ότι 
η ακραία ζέστη θα χειροτερέψει και 
η πρόσθετη έρευνα θα µας βοηθήσει 
να ποσοτικοποιήσουµε καλύτερα τη 
µελλοντική µεταβολή», πρόσθεσε.  

Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα 
της Ακαδηµίας Αθηνών και καθηγη-
τή Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Χρήστο 
Ζερεφό «Όλο το κλιµατικό σύστηµα 
του πλανήτη είναι διαταραγµένο. Έ-
χουµε κλιµατικές αστάθειες. Έχου-

µε χάσει προς το παρόν το 1/3 του 
χειµώνα, του κρύου. Αυτά τα ακραία 
φαινόµενα συµβαίνουν και σε άλλες 
χώρες. Ξέρουµε ότι αυτή η ανωµαλία 
που βλέπουµε την τελευταία δεκαε-
τία θα συνεχίσει και µάλιστα θα είναι 
και χειρότερα τα πράγµατα, ιδίως µε-
τά το 2050». Ο ίδιος προσθέτει ότι «η 
τεράστια κλιµατική ανισορροπία έχει 
και µεγάλο κόστος, ειδικά για τη Ευ-
ρώπη. Μπορεί το κόστος αυτό να εί-
ναι πολύ µεγάλο για την Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια. ∆ηλαδή, ήδη τα οικοσυ-

στήµατα τα δικά µας στη Μεσόγειο, έ-
χουν χάσει ένα µέρος του χειµώνα. 
Ήδη οι βροχές έχουν λείψει στην κε-
ντρική και την ανατολική Μεσόγειο 
πολύ, δεν έχουµε βέβαια χιόνια και 
φοβάµαι ότι τόσο η αγροτική παρα-
γωγή θα επηρεαστεί. Αν συνεχιστεί 
η λειψυδρία τους προσεχείς µήνες, 
θα φτάσουµε σε ένα πολύ ξηρό κα-
λοκαίρι, µε πολύ ξηρό έδαφος, όπου 
οι πυρκαγιές θα είναι πολύ πιο δυνα-
τές, εφόσον υπάρχουν και καύσω-
νες, όπως σχεδόν κάθε καλοκαίρι».

Kαµπανάκι Νoaa
«Ο ακραίος χαρακτήρας αυτών 

των φαινοµένων είναι πολύ 
ανησυχητικός», δηλώνουν από 
την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών 

και Ατµόσφαιρας των ΗΠΑ

Αίτηµα επέκτασης στήριξης 
των ρητινοκαλλιεργητών
Να επεκταθεί και να συµπληρωθεί 
το κοινωφελές πρόγραµµα των 
ρητινοκαλλιεργητών της Βόρειας 
Εύβοιας, ζητά ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία 
Ευβοίας και πρώην Υπουργός, 
Βαγγέλης Αποστόλου. Aφορµή 
για την κοινοβουλευτική 
παρέµβαση  η κινητοποίηση, 
τη ∆ευτέρα 9 Ιανουαρίου, 
των ρητινοκαλλιεργητών και 
των υλοτόµων της περιοχής για τη 
διασφάλιση της απασχόλησής τους.

Στις ΗΠΑ πρώτο εµβόλιο
για σηψιγονία µελισσών
Το πρώτο εµβόλιο στον κόσµο για 
µέλισσες εγκρίθηκε στις ΗΠΑ, 
δηµιουργώντας ελπίδες για ένα 
νέο «όπλο» κατά των ασθενειών 
που καταστρέφουν τις αποικίες 
των εντόµων. Το υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ εξασφάλισε 
άδεια χρήσης υπό όρους για το 
εµβόλιο που παρασκεύασε η Dalan 
Animal Health, προκειµένου να 
προστατευθούν οι µέλισσες από 
τη σηψιγονία, µεταδοτική ασθένεια 
που προσβάλει τους γόνους.

Alert στα σύνορα για
την πανώλη των χοίρων
Στις 4 Ιανουαρίου 2023 µέσω του 
συστήµατος ADIS της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κοινοποιήθηκαν 15 
δευτερογενείς εστίες αφρικανικής 
πανώλης χοίρων σε αγριόχοιρους 
στη Βουλγαρία κοντά στα σύνορα. 
Προκειµένου να αποτραπεί η 
είσοδός της στη χώρα και να 
αποφευχθεί επιζωοτία, εφιστάται 
ιδιαίτερα η προσοχή στις αρµόδιες 
κτηνιατρικές αρχές στα βόρεια 
σύνορα της χώρας για την πιστή 
εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων.

Ανακαινίζεται το κτήριο
της ∆ΑΟΚ Αχαΐας
Ευρείας κλίµακας εργασίες 
ανακαίνισης του ιστορικού κτηρίου 
της πρώην Γεωργικής Σχολής 
Πατρών που στεγάζει τις υπηρεσίες 
της ∆ΑΟΚ Αχαΐας, προβλέπει η 
σύµβαση της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας µε τον ανάδοχο του 
έργου. Στις παρεµβάσεις ύψους 3,7 
εκατ. και η δηµιουργία κέντρου 
καινοτοµίας µέσω του στρατηγικού 
διακρατικού έργου Interreg Ελλάδα 
- Ιταλία CREATIVE@HUBS για 
την ολιστική δικτύωση των ΜµΕ.

Aν και δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, το κόστος της κλιµατικής αλλαγής επιβαρύνει τις οικονοµίες 
των χωρών και ένα σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τους, υποστηρίζει ο ακαδηµαϊκός Χρήστος Ζερεφός.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Χάθηκε 1/3 του κρύου 
τον φετινό χειμώνα
Πλήγμα στις αγροτικές οικονομίες οι διαταραχές στον κλιματικό 
θερμοστάτη, επιδείνωση δείχνουν μετά το 2050 οι επιστήμονες

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 µεταχειρισµένη µηχανή τεχνητού 
θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 αµνοερί-
φια) σε άριστη κατάσταση, περιοχή αττική. 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 
άριστη κατάσταση.Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή 
Κατερίνης. Τηλ. 6943/877756.

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 
ελατήρια 30χ30.Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών 
για λάχανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεση-
µέρι 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 
προβάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος 
(σπαστήρας). Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, αλέ-
τρι τετράυνο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα 
του Ζορµπά,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. Τηλ. 
2310/715037.

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης.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 Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ. 6942/228503. 

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 
µέτρων µάρκας Agromaster τιµή 5.500 ευρώ, 
περιοχή Αριδαίας Πέλλας. Τηλ. 6982/031336.

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 
Αιτωλοακαρνανίας. 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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Σερβίς στο πρώτο 
Όπεν του τένις
Πρεμιέρα για το Αυστραλιανό τη Δευτέρα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις 16 Ιανουαρίου ξεκινάει ο πρώ-
τος γύρος του Αυστραλιανού Όπεν, 
το πρώτο και το µεγαλύτερο τουρ-
νουά που «ανοίγει την αυλαία» 
του 2023. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εί-
ναι έτοιµος να επιστρέψει στις ε-
πίσηµες εµφανίσεις του στην Αυ-
στραλία και θα προσπαθήσει να 
κατακτήσει τον 10ο τίτλο του στη 
Μελβούρνη. Ντανίλ Μεντβέντεφ, 
Ράφαελ Ναδάλ, Νικ Κύργιος, Γιά-
νικ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και  
Στέφανος Τσιτσιπάς (αντιµετωπί-
ζει τον Κουέντιν Αλίς στον πρώτο 
γύρο) θα προσπαθήσουν να στα-
µατήσουν τον Σέρβο σούπερ σταρ 

του τένις. Στις γυναίκες, η Σάκ-
καρη θα αντιµετωπίσει την Κινέ-
ζα Γιουέ Γιουάν. H 21χρονη Ίγκα 
Σβίατεκ είναι πάντως το φαβορί 
για την κατάκτηση. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, την Κυ-
ριακή 15 Ιανουαρίου θα διεξα-
χθεί ο τελικός του Σούπερ Καπ 
Ισπανίας το οποίο διεξάγεται για 
3η φορά στη Σαουδική Αραβία. 
Εκεί θα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρί-
της µε αντίπαλο την Μπέτις ή την 
Μπαρτσελόνα. 

Οι οπαδοί του NBA, δεν χρειά-
ζεται να ξενυχτίσουν πάντως αυ-
τό το Σάββατο για να δουν τους 
Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στου 
Χιτ, καθώς το παιχνίδι θα διεξα-
χθεί στις 20.00 ώρα Ελλάδος. 

Τον Λιούις Χάµιλτον εµφανίζουν δηµοσιεύµατα στην 
Αγγλία ως έναν από τους υποψήφιους επενδυτές της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι 
προς πώληση από τους νυν ιδιοκτήτες, µε τη «Daily 
Mirror» να αναφέρει πως ο Βρετανός πιλότος της 
Formula 1 θα αγοράσει µέρος των µετοχών µαζί µε 
τον Τζιµ Ράντκλιφ, πολυεκατοµµυριούχο της Αγγλίας.

Μεγαλομέτοχος των
«διαβόλων» ο Λιούις;

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Έκτακτες  
ενισχύσεις με μέτρο 
και μόνο με έγκριση 
από τις Βρυξέλλες 

Προδόθηκε   
το σχέδιο για  
την ανακατάληψη  
του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Ο κόσµος  
με τον κόσμο 
και η Τελιγιορίδου 
με τ’ αμύγδαλα 

Στην Τσέλσι ο Φέλιξ
Παίχτης της Τσέλσι (δανεικός) είναι 
πλέον ο 22χρονος Πορτογάλος 
Ζοάο Φέλιξ. Στο συµβόλαιο του 
επιθετικού δεν υπάρχει οψιόν 
αγοράς για την αγγλική οµάδα, 
ενώ δηµοσιεύµατα θέλουν την 
Ατλέτικο να προχωρά σε ανανέωση 
του συµβολαίου του Φέλιξ πριν 
τον δανείσει στους «Μπλε». 
Η Τσέλσι θα καταβάλει και 
ενοίκιο της τάξης των 10 εκατ. 
ευρώ στους Μαδριλένους..

Αραβικά όνειρα για Μέσι
Με την απόκτηση του Μέσι θέλει 
να απαντήσει σε Αλ Νασρ και 
Κριστιάνο Ρονάλντο η Αλ Χιλάλ, 
σύµφωνα µε τα ισπανικά Μέσα. 
Η «Mundo Deportivo» αναφέρει 
πως οι 18 φορές πρωταθλητές 
Σαουδικής Αραβίας, είναι 
διατεθειµένοι να προσφέρουν 
το ποσό των 300 εκατ. ευρώ 
ετησίως στον Λιονέλ Μέσι για 
να κερδίσουν την υπογραφή του.

Με Βέροια η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ συνεχίζει να δίνει τη µάχη 
της επιστροφής στα σαλόνια του 
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου, 
ενώ όπως όλα δείχνουν βασικός 
αντίπαλός της θα είναι ο 
Πανσερραϊκός. Η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου υποδέχεται 
την Κυριακή 15 Ιανουαρίου τη 
Βέροια. Υπενθυµίζεται πως µετά 
το µατς µε τη Βέροια οι «βυσσινί» 
έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν 
σε επίσηµο µατς δύο εβδοµάδες 
αργότερα, στην έδρα του 
Απόλλωνα Πόντου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (NBA)   

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ντένβερ Νάγκετς   05:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ 2)

Κηφισιά - Παναχαϊκή  13:45 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Mπασκετ Λίγκ)

Προµηθέας - Λαύριο  16:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Λέτσε - Μίλαν  19:00  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ  20:00 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)   

Γιούτα Τζαζ – Φιλαδέλφεια 76ερς  04:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Σασουόλο – Λάτσιο  13:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)     

ΑΕΚ - Παναιτωλικός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

Ολυµπιακός – Άρης  19:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς   22:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)   

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ντένβερ Νάγκετς   05:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ 2)

Κηφισιά - Παναχαϊκή  13:45 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Mπασκετ Λίγκ)

Προµηθέας - Λαύριο  16:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Λέτσε - Μίλαν  19:00  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ  20:00 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)   

Γιούτα Τζαζ – Φιλαδέλφεια 76ερς  04:00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Σασουόλο – Λάτσιο  13:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)     

ΑΕΚ - Παναιτωλικός  16:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκ)

Ολυµπιακός – Άρης  19:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς   22:30  COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Σάββατο 14 Ιανουαρίου
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The Best 
του 2022 
Η FIFA ανακοίνωσε 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
τους υποψήφιους για το βραβείο 
του καλύτερου παίκτη, «The 
Best» για το 2022. Από την 
Παρί Σεν Ζερµέν Εµπαπέ, Χακίµι, 
Νειµάρ και Μέσι βρίσκονται 
στη λίστα, µε τον «πούλγκα» να 
είναι το κεντρικό πρόσωπο ως 
«φαβορί» µετά την κατάκτηση του 
Μουντιάλ. Από τη Ρεάλ οι Καρίµ 
Μπενζεµά, Βινίσιους και Λούκα 
Μόντριτς κατέχουν από µια θέση 
έχοντας κατακτήσει το Τσ. Λιγκ 
της περασµένης σεζόν, ενώ ο 
αρχηγός της Κροατίας κατέλαβε 
και την τρίτη θέση στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο. Ακολουθεί το «δίδυµο» 
Έρλινγκ Χάαλαντ και Κέβιν Ντε 
Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι, 
µαζί µε τον Παγκόσµιο 
Πρωταθλητή Χιουλιάν Άλβαρες, 
ενώ από Λίβερπουλ, Σαλάχ και 
Μανέ θα το διεκδικήσουν εξίσου.
Τη λίστα ολοκληρώνουν 
οι Τζούντ Μπέλιγχαµ και 
Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι.

Σε δημοπρασία 
φανέλα Κόμπι
Ο οίκος δηµοπρασιών Sotheby’s 
ελπίζει να πουλήσει µεταξύ πέντε 
και επτά εκατοµµυρίων δολαρίων 
µια εµβληµατική φανέλα του 
θρύλου του µπάσκετ Κόµπι 
Μπράιαντ. Μια τέτοια τιµή θα 
ξεπερνούσε το ρεκόρ των 3,7 
εκατοµµυρίων δολαρίων, το 
2021, για µια φανέλα του σούπερ 
σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς. 
Σηµειώνεται πως το Σεπτέµβριο 
του 2022, µια φανέλα µε το 
Νο 23 των Σικάγο Μπουλς, 
του Μάικλ Τζόρνταν, έφτασε 
τα 10,1 εκατοµµύρια δολάρια.

«Οφείλουµε να γεµί-
σουµε τις πλατείες µε τρακτέρ 
και εφόσον είµαστε πολλοί και 

αποφασισµένοι θα βαδίσουµε στο δρό-
µου του αγώνα που ξέρουµε», είπε ο 
Ρίζος Μαρούδας, µετά την ολοκλήρω-
ση της σύσκεψης σηµατωρού για τα 
µπλόκα. Πρώτη καταγραφή δυνάµε-
ων στις 22 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι 
«στρατηγοί» της Νίκαιας. Από την άλ-
λη, βέβαια, το κλίµα που υπάρχει στις 
τάξεις των αγροτών δεν εµπνέει ιδιαί-
τερη αισιοδοξία για τη µαζικότητα αυ-
τών των συναντήσεων, πολλώ δε µάλ-
λον για µια πολυήµερη παραµονή µε-
γάλου αριθµού τρακτέρ στις εθνικές ο-
δούς. Βεβαία, ο δρόµος προς τις εκλο-
γές µπορεί εν τέλει να ανοίξει ορέξεις 
προς τις εθνικές… Ντόµινο αξι-
ώσεων για ενισχύσεις προκάλεσε, όµως, 
και η εξαγγελία της αποζηµίωσης µε 300 
ευρώ το στρέµµα για τους µηλοπαραγω-
γούς στη Λάρισα, µέσω de minimis. Πα-
ρόµοια αντιµετώπιση απαιτούν και οι συ-
νάδελφοί τους στην Πέλλα και την Ηµα-
θία, για τους οποίους, όπως φάνηκε στην 
ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, δεν υπάρχει α-
ντίστοιχη πρόνοια και καλούν τον υπουρ-
γό αφενός να διορθώσει άµεσα το λάθος 

του και αφετέρου να µεριµνήσει για την 
απόδοση των αποζηµιώσεων για το ροδά-
κινο, οι οποίες ακόµη εκκρεµούν, παρά 
τις σχετικές δεσµεύσεις. Ο ουρα-
νός, πάνω από το ελληνικό ρύζι δεν εί-
ναι ανέφελος. Οι τιµές µπορεί να έχουν 
σκαρφαλώσει σε υψηλά, το καθαρό ό-
φελος, όµως, για τον παραγωγό είναι 
πολύ µικρότερο ελέω υψηλότερου κό-
στους παραγωγής. Προβληµατισµός, 
όµως επικρατεί για το µέλλον της καλ-
λιέργειας και σε σχέση µε τη νέα ΚΑΠ, 
µε τους παραγωγούς να προσπαθούν 
να πείσουν τις αρµόδιες αρχές στη Βά-
θη να ισχύσει ότι και στην περασµένη 
ΚΑΠ για το πρασίνισµα, δεδοµένου ό-
τι τα χωράφια τους είναι αλατούχα και 
ουσιαστικά δεν µπορούν να κάνουν α-
µειψισπορά. Η συγκοµιδή φρά-
ουλας άρχισε, ως εκ τούτου ψηλά και το 
θέµα των εργατών γης (βλέπε σελ. 48). 
Παραγωγός και εξαγωγέας µε συσκευ-
αστήριο στο Βουπράσιο, λέει ότι η δια-
κρατική συµφωνία µε το Μπαγκλαντές 
έχει µείνει επί της ουσίας στα χαρτιά και 
δεν έχει φέρει αποτέλεσµα, καθώς υπάρ-
χει µεγάλη γραφειοκρατία και εκεί αλλά 
και εδώ µε αποτέλεσµα να µην έρχονται 
εργάτες. Ο Γιαννακάκης ακούει; O ΓΥΛΟΣ

Ξεκινάει στις 16 Ιανουαρίου ο πρώτος γύρος του Αυστραλιανού Όπεν σελ. 54 • Τελικός του Σούπερ Καπ στην Ισπανία σελ. 54

Αυτόματη σπορά
Η Amazone θέλει να είναι από τις πρώτες 
εταιρείες κατασκευής εξαρτηµάτων που 
θα χρησιµοποιούνται σε αυτόνοµο τρακτέρ 
και για αυτόν τον λόγο αγόρασε ένα 
µερίδιο στην AgXeed στις αρχές του έτους. 
Στο profi ∆εκεµβρίου παρουσιάζεται το 
ερπυστριοφόρο AgBot, που πάει για σπορά 
µε παρελκόµενο της εταιρείας Amazone.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Θα σκίσω
τα πτυχία µου

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

ΣΤΑΒΛΟΣ ΤΟΥ WILLIAM HENRY HUNT �1790�1864�
Ο William Henry Hunt (28 Μαρτ. 1790 – 10 Φεβρ. 1864) ήταν µια σηµαντική προσωπικότητα της αγγλικής τέχνης του 19ου αιώνα. 
Το έργο του ορίζει τη µετάβαση από το στυλ τοπίου του 18ου αιώνα στην πιο τολµηρή χρήση ακουαρέλας της Βικτωριανής εποχής.

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
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Στα 490 ευρώ υποχωρεί η τιμή σκληρού 
σίτου της Φότζια στην πρώτη συνεδρίαση 
της χρονιάς, με τη νέα λίστα τιμών να κό-
βει από 5 ευρώ σε όλες τις ποιοτικές κατη-
γορίες, επικυρώνοντας μια πλαγιοκαθοδι-
κή κίνηση στην αγορά, που ήταν εμφανής 
ήδη από τις αρχές του περασμένου Δεκεμ-
βρίου. Οι χαμηλότερες τιμές για την τρέ-
χουσα περίοδο στη Φότζια, διαμορφώθη-
καν στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την πρώτη 
ποιότητα στα 482,5 ευρώ, πριν δοθεί ένα 
νέο σινιάλο ανόδου, το οποίο ωστόσο δεν 

είδε τις τιμές να υπερβαίνουν τα 520 με 
530 ευρώ, απόσταση σχεδόν 50 ευρώ από 
τα ιστορικά υψηλά στα αλώνια του 2022.

Την ίδια στιγμή, η τιμή για το γαλλικό 
σκληρό σιτάρι δείχνει να έχει σταθεροποιη-
θεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα 460 ευρώ, 
παρά τις πιέσεις στην αγορά του μαλακού.

Οι ισορροπίες της αγοράς, με δεδομένη 
μια παράλληλη σταθεροποίηση και στις τι-
μές του Καναδά κοντά στα 400 ευρώ, δεί-
χνουν πως η έντονη μεταβλητότητα που χα-
ρακτήρισε το 2022, ανήκει στο παρελθόν. 

Πλαγιοκαθοδική κίνηση στο σιτάρι 
 Μικρές απώλειες των 5 ευρώ ο τόνος στην πρώτη του έτους λίστα της Φότζια 
 Σταθερά στα 460 ευρώ το γαλλικό σκληρό, παρά την υποχώρηση στο μαλακό 
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος, ζή-
τηση υπάρχει, απλά προχωράει με 
αργούς ρυθμούς. Οι συνολικές πω-
λήσεις είναι σχετικά ικανοποιητικές 

και δεν πρεσάρουν τους εκκοκκιστές για πιο ε-
πιθετικές προσφορές. Το δολάριο δεν πάει κα-
λά, καθώς συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι 
του ευρώ, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότε-
ρο τις πωλήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για αγο-
ρές καλών ποιοτήτων στα 94 σεντς ανά λίμπρα.        

  Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην εγχώρια 
αγορά κυμαίνεται στα 420 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας, αλλά οι πωλητές είναι διστακτικοί, 
καθώς πολλά στάρια είναι αγορασμένα υψη-
λότερα. Η τοπική αγορά βρίσκεται λίγο χαμη-
λότερα για καλύτερες ποιότητες και με δεδο-
μένο τα πολλά αποθέματα δεν βιάζονται να α-
γοράσουν. Λογικά πάμε ή για σταθεροποίη-
ση στο καλό σενάριο ή για ένα κλικ χαμηλότε-
ρα. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπορεύματα εί-
ναι εδώ και μήνες σε πτώση, τα αποθέματα στα 
σκληρά αυξημένα και οι εκτάσεις που θα αλω-
νιστούν τον Ιούνιο μπορεί και 10% παραπάνω.

  Με απώλειες 2,8% στη διεθνή τιμή γάλα-
κτος ξεκίνησε η νέα χρονιά στο Παγκόσμιο Ε-
μπόριο Γαλακτοκομικών (GDT) στις 3 Ιανουα-
ρίου, με τον δείκτη που διαμορφώνουν κυρί-
ως οι ισορροπίες στη ζώνη γάλακτος της Νέας 
Ζηλανδίας, να συνεχίζει ένα πτωτικό σερί από 
τον Δεκέμβριο, όταν την τελευταία συναλλα-
κτική ημέρα του 2022 πιέστηκε κατά 3,8%. Οι 
κινήσεις στο GDT δεν έχουν άμεση συσχέτιση 
με τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά γά-
λακτος, ωστόσο αποτυπώνουν μια τάση που θα 
μπορούσε να φέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αδύναμο δολάριο 
κόβει πωλήσεις 
από το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/12 21/12 28/12 05/01 12/01

451,64

459,60
466,51

455,06 458,25

Προβλήματα 
Συσσωρεύονται από τώρα  
προβλήματα ανομβρίας,  

ασθενειών και προσβολών  
από έντομα και τρωκτικά

Μαλακό 
Η τιμή για το γαλλικό 

σκληρό σιτάρι παραμένει στα 
460 ευρώ, παρά τις πιέσεις 

στην αγορά του μαλακού

Σταθερά 
Οι ισορροπίες της αγοράς 

 δείχνουν πως η έντονη μεταβλη-
τότητα που χαρακτήρισε το 2022,  

ανήκει στο παρελθόν

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

410

330

278

5,30

541,30

1477,20

19,64

86,52

153,60

125,29

410

330

276

5,34

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

410

330

276

5,44

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

410

330

280

5,40

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

410

330

280

5,50

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

410

330

268

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

08/12 15/12 21/12 28/12 05/01 12/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

83,22
81,22

88,61

84,28
81,90 82,10

500

495 495 495 495 490

Τιμή σκληρού σίτου   
(ευρώ ο τόνος)

Ιταλία 490 

Γαλλία 460
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Βολικές οι συνολικές πωλήσεις εκκοκκισµένου

510

500
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480

470

460

450
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410

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
81,98

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

330

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

268

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,36

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ

Υποχωρεί ξανά προς τα χαµηλά του 
εύρους περιόδου η τιµή στο χρηµατιστήριο 
βάµβακος, ελλείψει θετικών εξελίξεων 
που θα διευκόλυναν µια άνοδο

Με απώλειες ξεκινούν το 2023 
οι τιµές σκληρού σίτου στη λίστα 
της Φότζια, όσο η αγορά 
εµφανίζει σηµάδια κόπωσης

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

Νέες απώλειες γράφει η τιµή για 
το κτηνοτροφικό κριθάρι στην Ευρώπη 
µε τη ζήτηση να παραµένει αδύναµη 
στα εµπορικά κέντρα

∆ιόρθωση από τα πρόσφατα 
υψηλά σηµειώθηκε στη µέση τιµή 
ελαιολάδου στην Ισπανία, χωρίς 
η τάση ανόδου να έχει αντιστραφεί
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Άλλα 850.000 δέµατα από την πα-
γκόσµια κατανάλωση βάµβακος έ-
κοψε η τελευταία έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του USDA, η οποία 
κυκλοφόρησε το απόγευµα της Πέ-
µπτης 12 Ιανουαρίου, σε µια συγκυ-
ρία που θέλει το 30% του σύσπορου 
βάµβακος στην Ελλάδα να παραµέ-
νει µε ανοιχτή τιµή.

Τα εγχώρια εκκοκκιστήρια πλη-
ρώνουν µέχρι 68 λεπτά το κιλό (πα-
ράδοση) εδώ και αρκετές ηµέρες, ε-
νώ η πρώτη αντίδραση των αγορών 
στην έκθεση του USDA, είδε τον χρη-
µατιστηριακό δείκτη της διεθνούς τι-
µής να κοκκινίζει στις 12 Ιανουαρί-
ου, µε απώλειες της τάξης του 2,5%.

Την ίδια στιγµή, τα περιθώρια για 
φιξαρίσµατα τιµών στην Ελλάδα στε-
νεύουν. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
που έχουν δώσει τα εκκοκκιστήρια 
είναι η 31 Ιανουαρίου και για το διά-
στηµα που µεσολαβεί, φαίνεται πως 

η τιµή έχει περισσότερες αφορµές για 
πτώση, παρά για άνοδο, πόσο µάλ-
λον στην περιοχή άνω των 90 σεντς 
η λίµπρα, που θα επέτρεπε µια τιµή 
για το σύσπορο κοντά στα 75 λεπτά.

Στο µεταξύ, το δολάρια εξακολου-
θεί να αποδυναµώνεται έναντι του 
ευρώ, µε την ισοτιµία ανάµεσα στα 
δύο συναλλάγµατα να φτάνει τα 1,07 
δολάρια, εξέλιξη που έρχεται να χα-
λάσει περεταίρω τις ελληνικές τιµές.

Υπό αυτήν την έννοια, αν κάτι α-
νησυχεί τη δεδοµένη περίοδο τους 
συντελεστές του κλάδου, αυτό είναι 
ο όγκος των ποσοτήτων σύσπορου 
που δεν έχει φιξαριστεί. Και αυτό 
γιατί η πικρή γεύση της φετινής πε-
ριόδου αναµένεται ότι θα αποθαρ-
ρύνει αρκετούς αγρότες από την ε-
πιλογή του βάµβακος στις σπορές 
την προσεχή άνοιξη.

Πρόκειται επί της ουσίας για µια 
δεύτερη στη σειρά χρονιά, κατά την 
οποία οι περισσότεροι παραγωγοί ε-
ξέρχονται µε µια αρνητική εµπειρία 
από τη δυνατότητα των προπωλήσε-

ων. Λίγοι ήταν αυτοί που κατάφε-
ραν φέτος να αξιοποιήσουν ορθο-
λογικά το εργαλείο αυτό, το οποίο 
θα µπορούσε να εξασφαλίσει ένα 
στήσιµο κοντά στα 85 µε 90 λεπτά 
το κιλό για το σύνολο της παραγω-
γής τους. Ακόµα λιγότεροι ήταν ε-
κείνοι που µπόρεσαν να εξασφαλί-
σουν µέσω των προπωλήσεων τις 
καλύτερες δυνατές τιµές για τη σο-
δειά του 2021, αφού τότε η αγορά 
ακολούθησε την ακριβώς ανάποδη 
πορεία από αυτήν που είχε φέτος. 
Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές ε-
πιµένουν πως το βαµβάκι παραµέ-
νει υπερπουληµένο και άρα τοποθε-
τούνται υπέρ µιας ενίσχυσης της δι-
εθνούς τιµής τους επόµενους µήνες.

Το 30% του σύσπορου έχει µείνει ανοιχτό
Εγκλωβισµένη στα 68 λεπτά η τιµή στην Ελλάδα, ενώ η διεθνής εικόνα δείχνει πτώση
Τελική προθεσµία µέχρι τις 31 Ιανουαρίου δίνουν τα εκκοκκιστήρια για φιξαρίσµατα Αυξηµένα αποθέµατα κατά 

370.000 δέµατα και 
µειωµένη κατανάλωση κατά 
5,7% συγκριτικά µε το 2022 
δίνουν τον τόνο στη διεθνή 
αγορά βάµβακος έπειτα από 
τις τελευταίες εκτιµήσεις του 
USDA. Σε σύγκριση µε την 
έκθεση του ∆εκεµβρίου, η 
κατανάλωση της Ινδίας για 
την εµπορική περίοδο 2022-
2023 προβλέπεται 500.000 
δέµατα χαµηλότερη, ενώ 
µικρότερη είναι η µείωση για 
την Ινδονησία και το Βιετνάµ. 
Το παγκόσµιο εµπόριο έχει 
µειωθεί κατά 600.000 
δέµατα, στα 41,7 εκατ. 
δέµατα, ως αποτέλεσµα του 
ψαλιδίσµατος της δυναµικής 
εξαγωγών σε ΗΠΑ, Ινδία και 
Αργεντινή. Από την άλλη, η 
Κίνα, ως βασικός αγοραστής, 
περιορίζει τις παραγγελίες 
της. Αρκετά κλωστήρια έχουν 
παγώσει την παραγωγή τους 
ή λειτουργούν µε µειωµένο 
ωράριο, ενώ οι παραγγελίες 
για την περίοδο 2023-2024 
είναι ασυνήθιστα λιγοστές.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 5,7% 
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΕΙ ΤΟ USDA

Οι χρηµατιστηριακές τιµές εξακολουθούν να κινούνται 
εντός του εύρους 80-86 σεντς. Όποτε πλησιάζουν 
σε ένα από τα δύο άκρα, αντιδρούν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. ∆εν υπάρχει κάποια τάση στην αγορά 
και το βαµβάκι εξακολουθεί να κινείται περισσότερο 
βάσει των µακροοικονοµικών ειδήσεων. Ο φόβος των 
αγορών είναι η επιβεβαίωση από κεντρικές τράπεζες 
πως είµαστε σε ύφεση. Κάτι τέτοιο θα βυθίσει όλα 
τα χρηµατιστήρια. Σε περίπτωση που αποφύγουµε 
αυτό το σενάριο, το βαµβάκι µπορεί µακροπρόθεσµα 
να δοκιµάσει υψηλότερες τιµές. Μην ξεχνάµε πως 
ως προς άλλες καλλιέργειες είναι ακόµα υποτιµηµένο.

ΝEA ΥOΡKH
Με περίπου το 60% της σοδειάς πουληµένο 
οι εκκοκκιστές δεν έχουν πίεση για ρευστοποιήσεις 
και η χαλαρή σε ρυθµό ζήτηση δεν τους προβληµατίζει. 
Τα ποιοτικά βαµβάκια µπορούν να πουληθούν 
στα 10 σεντς πριµ επί του χρηµατιστηρίου, εντούτοις 
οι πωλητές επιµένουν 2 σεντς υψηλότερα και 
πωλήσεις σηµειώνονται µόνο όταν ο κλώστης 
έχει άµεση ανάγκη για ίνα. Παράλληλα, το δολάριο 
συνεχίζει να αποδυναµώνεται έναντι του ευρώ, 
δυσκολεύοντας ακόµη περισσότερο τις πωλήσεις και το 
άσχηµο είναι πως οι περισσότερες αναλύσεις εκτιµούν 
ότι µεσοπρόθεσµα δεν θα αντιστραφεί αυτή η τάση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αναλυτές επιµένουν υπέρ µιας 
ενίσχυσης της διεθνούς τιµής. 

ΦΙΞΑΡΙΣΜΑΤΑ
Στενεύουν τα περιθώρια 

για φιξαρίσµατα τιµών στην 

Ελλάδα από τα εκκοκιστή-

ρια µέχρι τις 31 Ιανουαρίου

Συνεδρίαση 11/01/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 84,26 -0,50

Μάιος ‘23 84,39 -0,45
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Οι τιµές µπορεί να έχουν σκαρφα-
λώσει σε υψηλά χωρίς προηγού-
µενο, το καθαρό όφελος, όµως, 
για τον παραγωγό είναι πολύ µι-
κρότερο γιατί το κόστος παραγω-
γής πέρυσι είχε εκτοξευτεί σε α-
παγορευτικά ύψη. «Για φέτος δεν 
ξέρουµε τί θα ισχύσει. Είµαστε σε 
αναµονή νέων τιµοκαταλόγων 
για λιπάσµατα και καύσιµα. Ανα-
µένεται κάµψη σε σχέση µε την 

τρέλα της περσινής άνοιξης, κάτι 
που φαίνεται στις διεθνείς τιµές 
των αζωτούχων λιπασµάτων και 
του πετρελαίου στην αντλία, αλ-
λά έχουµε ακόµη αρκετό δρόµο 
να διανύσουµε για να φτάσου-
µε σε φυσιολογικό κόστος πα-
ραγωγής», τονίζει ο γραµµατέας 
του συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας.

Προβληµατισµός για το µέλλον 
της καλλιέργειας υπάρχει επίσης 

και σε σχέση µε τη νέα ΚΑΠ. «Μας 
ανησυχεί τί θα ισχύσει µε το πρα-
σίνισµα. Τα χωράφια µας είναι α-
λατούχα και δεν µπορούµε να κά-
νουµε αµειψισπορά» µας ανέφε-
ρε ο κ. Γκαντζάρας, τονίζοντας ό-
τι «προσπαθούµε να πείσουµε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες στο υπουρ-
γείο, να υπάρξει εξαίρεση για το 
ρύζι και επί της ουσίας να ισχύσει 
ό,τι και στην περασµένη ΚΑΠ».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ανοδική πορεία καταγράφει η τιµή 
παραγωγού για το ελληνικό ρύζι, 
µε «οδηγό» της… κούρσας τα µε-
σόσπερµα ρύζια, όπως η ποικιλία 
Ronaldo και η δυσεύρετη φέτος 
Καρολίνα, ενώ ακολουθούν µε 
µικρή απόσταση τα µακρύσπερ-
µα, τύπου Bonnet.

Ενδεικτικό της κατάστασης, που 
έχει διαµορφωθεί στην αγορά, εί-
ναι το γεγονός στα ρύζια της µεσό-
σπερµης κατηγορίας η τιµή παρα-
γωγού έχει φτάσει ήδη στα 53-54 
λεπτά το κιλό, κερδίζοντας, το τε-
λευταίο δίµηνο, σχεδόν 7-8 λεπτά 
στο κιλό, σε σύγκριση µε τα 46-47 
λεπτά, που είχαν στο κλείσιµο της 
εµπορικής σεζόν του 2021-2022. 
Αντίστοιχα, στα µακρύσπερµα ρύ-
ζια το εµπόριο πληρώνει αυτή τη 
στιγµή γύρω στα 47 λεπτά το κι-
λό, έναντι 44 λεπτών το κιλό λί-
γο πριν το φετινό αλώνι, ενώ «άλ-
µα» στα 70 λεπτά το κιλό έχει κά-
νει η τιµή της Καρολίνας.

Για την τελευταία, οι ποσότητες 
φέτος είναι ελάχιστες και σύµφω-
να µε εκτιµήσεις, µε το ζόρι θα ξε-
περάσουν τους 3.000 – 3.500 τό-
νους για τα µέλη των δύο µεγά-
λων συνεταιρισµών ορυζοπαρα-
γωγών Χαλάστρας. Ο λόγος, όπως 
µεταφέρθηκε στην Agrenda έχει 
να κάνει µε το ότι πέρυσι, λόγω 
του ότι υπήρξε συµβολαιακή στα 
37 λεπτά, κάποια στιγµή τα µεσό-
σπερµα ρύζια άρχισαν να πωλού-
νται όσο κι η Καρολίνα, η οποία 
όµως συγκριτικά αποδίδει λιγότε-
ρο κατά περίπου 150-200 κιλά α-

νά στρέµµα και έχει και πολύ δυ-
σκολότερη διαχείριση στις ασθέ-
νειες. Αποτέλεσµα ήταν πολλοί 
παραγωγοί να αποθαρρυνθούν 
και να µην την καλλιεργήσουν. 
Για τη νέα καλλιεργητική σεζόν, 
πάντως, συζητιέται στη ∆ιεπαγγελ-
µατική να υπάρξει συµβολαιακή 
µε πρόβλεψη για τιµή της Καρο-
λίνας που θα διαµορφώνεται κά-
θε φορά στο +20% από τα επίπεδα 
των µεσόσπερµων ρυζιών.

Η εµπορική σεζόν, πάντως, ό-
πως παραδέχονται έµπειροι συ-
νεταιριστές, έχει ξεκινήσει αρκε-
τά ενθαρρυντικά. «Υπάρχει ικανο-

ποιητική ροή έως τώρα. Ό,τι βγαί-
νει σε πώληση απορροφάται εύ-
κολα από το εµπόριο. Οι µεγάλες 
ποσότητες βέβαια θα αρχίσουν να 
αποδεσµεύονται από εδώ και πέ-
ρα, καθώς πολλοί συνάδελφοι, 
καθαρά για λογιστικούς λόγους, 
κρατούσαν την παραγωγή τους α-
ποθηκευµένη µέχρι να αλλάξει το 
οικονοµικό έτος», αναφέρει στην 
Agrenda  ο Χρήστος Γκαντζάρας, 
πρόεδρος του συνεταιρισµού Α’ ο-
ρυζοπαραγωγών της Χαλάστρας. 

Για θετική αντίδραση της αγο-
ράς τουλάχιστον µέχρι τώρα, κά-
νει λόγο κι ο γραµµατέας του συ-
νεταιρισµού Β’ ορυζοπαραγωγών 
Χαλάστρας Γιώργος Μπότας, ο ο-
ποίος εµφανίζεται αισιόδοξος για 
ακόµη καλύτερη συνέχεια, όσον 
αφορά το προϊόν. «Τα µηνύµα-
τα είναι ενθαρρυντικά. Τα µεσό-
σπερµα ρύζια φεύγουν κατά κύ-
ριο λόγο στην Ευρώπη. Το ενδι-
αφέρον είναι τεράστιο φέτος α-

πό την Ιταλία. Στη γειτονική χώ-
ρα είχαν µεγάλες καταστροφές 
από τη ξηρασία του καλοκαιριού 
και ψάχνουν ρύζι, ώστε να καλύ-
ψουν το κενό που έχει προκύψει 
στη δική τους παραγωγή. Εκτιµώ 
πως ήδη ένα 30% από τις συνο-
λικές πωλήσεις που έχουν γίνει 
µέχρι τώρα, αφορούν εµπορικές 
πράξεις µε πελάτες στην Ιταλία» 
είπε ο κ. Μπότας, προσθέτοντας 
πως σιγά - σιγά αρχίζει να αποδί-
δει και το εµπορικό άνοιγµα που 
κάνει το ελληνικό ρύζι στις αγο-
ρές της Μέσης Ανατολής.

Ένα ακόµη στοιχείο που γεννά 
προσδοκίες για διατήρηση του θε-
τικού momentum για το ελληνι-
κό ρύζι, έχει να κάνει µε την επα-
νεµφάνιση στην αγορά, µετά από 
τρία χρόνια απουσίας, των Τούρ-
κων εµπόρων. «Οι Τούρκοι δηλώ-
νουν πάλι παρόντες. Έχουν ξεκι-
νήσει διερευνητικές επαφές και 
περιµένουµε να δούµε πως θα ε-
ξελιχθούν», λέει ο Χρήστος Γκα-
ντζάρας, υπενθυµίζοντας πως α-
πό 1/1/2023 η κυβέρνηση Ερντο-
γάν ανέστειλε τους δασµούς στο 
ρύζι και καθιστούσε µη ανταγωνι-
στικές τις εισαγωγές από Ελλάδα.

Με οδηγό την ποικιλία Ronaldo 
Ανοδικά η τιµή παραγωγού στο ρύζι
Δυσεύρετη φέτος η «Καρολίνα», µε λιγότερες εκτάσεις

Παρά την υψηλότερη τιµή, µικρό το καθαρό όφελος 
για τον παραγωγό λόγω αυξηµένου κόστους

ΙΤΑΛΙΑ 
Στην Ιταλία φέτος είχαν 

µεγάλες καταστροφές από 

τη ξηρασία και ψάχνουν ρύζι 

να καλύψουν το κενό στη δική 

τους παραγωγή

ΤΟΥΡΚΙΑ
Θετικό momentum για το 

ελληνικό ρύζι η επανεµφάνιση  

µετά από τρία χρόνια απουσίας, 

των Τούρκων εµπόρων

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου οι Ιταλοί αγορα-
στές προσφέρουν τα 420 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 

για τις µέτριες ποιότητες, εντούτοις 
οι τοπικοί έµποροι εξαγωγείς διστα-
κτικά ακολουθούν αυτά τα επίπεδα. 
Λίγο χαµηλότερες τιµές φαίνεται 
να δουλεύουν και οι µεγάλοι τοπι-
κοί µύλοι για τις καλές ποιότητες µε 
παράδοση στις εγκαταστάσεις τους. 
Είναι εµφανές πως τα περιθώρια α-
νόδου των τιµών είναι πολύ µικρά, 
αν συνυπολογιστεί και το γεγονός 
ότι τα φετινά αποθέµατα επαρκούν 
µε το παραπάνω. Παράλληλα δεν 
πρέπει να ξεχνάµε πως όλα τα δη-
µητριακά (και όχι µόνο) έχουν αρ-
χίσει εδώ και µήνες να ξεφουσκώ-

νουν.  
Στα σκληρά 

σιτάρια, οι τι-
µές στην πρώ-
τη λίστα της 
Φότζια για το 

νέο έτος µειώθηκαν κατά 5 ευρώ ο 
τόνος. Συγκεκριµένα, για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου διαπραγµα-
τεύεται στα 485-490 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 475-
478 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τι-
µές παραµένουν στα 460 ευρώ ο τό-
νος και θα µπορούσαµε να πούµε 
πως η αγορά είναι κάπως µπλοκαρι-
σµένη από τις ανταγωνιστικές τιµές 
του Καναδά, ο εξαγωγές του οποίου 
είναι δυναµικές µε κύριους προορι-
σµούς την Ιταλία και την Αλγερία.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, κα-
τόπιν της πτώσης, τα µαλακά σιτάρια 
πραγµατοποίησαν µια ανοδική αντί-
δραση κυρίως για τεχνικούς λόγους. 
∆εν έχουν προκύψει κάποια ιδιαίτε-
ρα νέα, αντιθέτως στους διεθνείς δι-
αγωνισµούς τα αµερικανικά σιτάρια 
εξακολουθούν να θεωρούνται µη α-
νταγωνιστικά. Στη Γαλλία, η ανοδική 
αντίδραση από τα πρόσφατα χαµη-
λά ήταν µικρότερη, δεδοµένου ότι 
το ευρώ ενισχύεται περαιτέρω ένα-
ντι του δολαρίου, ενώ υπάρχει έντο-
νος ανταγωνισµός από τις σοδειές 
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασ-
σας. Οι τιµές Μαρτίου βρίσκονται 
στα επίπεδα των 293 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΥΨΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΑ

ΚΑΡΟΛΙΝΑ

53-54

47

70

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ) 
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Σε ανοδική τροχιά 
και ο Μπασμάς

Οι μεταποιητές 
πρέπει να βάλουν 
το χέρι στην τσέπη

Στα χνάρια της ποικιλίας καπνού 
«Κατερίνη» που ήδη έχει κατοχυρώ-
σει µια αύξηση στην τιµή παραγω-
γού περίπου 45-50 λεπτά από πέρυ-
σι, κινείται πλέον και ο «Μπασµάς». 
Οι εµπορικές συναλλαγές στην πε-
ριοχή της Ροδόπης, όπου βρίσκεται 
το µεγαλύτερο καλλιεργητικό κέ-
ντρο της χώρας, για τον αρωµατικό 
καπνό ανατολικού τύπου, έχουν ξε-
κινήσει σταδιακά από τις αρχές ∆ε-
κεµβρίου, µε τα ζυγίσµατα του πρώ-
του και δεύτερου «χεριού».

Από τη µέχρι τώρα εµπορική δραστη-
ριότητα, όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο Αµέτ Σινάν, πρόεδρος του Συνε-
ταιρισµού Καπνοπαραγωγών Ροδό-
πης, οι τιµές, κατά µέσο όρο διαµορ-
φώνονται στα 3,90 έως 4,10 ευρώ 
το κιλό και είναι περίπου 50 λεπτά 
υψηλότερες από τις τιµές των δύο 
πρώτων «χεριών» αντίστοιχα πέρυσι.

Από την αρχή της εβδοµάδας που 
ξεκίνησε µετά τα Φώτα, δειλά - δει-
λά άρχισαν κάποια ζυγίσµατα και 

σε παραγωγή Μπασµά από το τρί-
το χέρι, τα οποία αναµένεται να συ-
νεχιστούν και στις επόµενες 15-20 
ηµέρες, µέχρι το τέλος του µήνα, ε-
νώ αµέσως µετά προγραµµατίζεται 
να µπουν στο ζύγι και τα λεγόµενα 
«ούκια» από το τελευταίο τέταρτο 
χέρι, που είναι τα πιο ποιοτικά κα-
πνά και τα επιζητά πολύ το εµπόριο. 

«Ενδιαφέρον πάντα υπάρχει από 
τις µεταποιητικές για τον Μπασµά. 
Το πρόβληµα είναι ότι δεν µπορού-
µε εµείς οι παραγωγοί να πιάσουµε 
την τιµή που του αρµόζει», ανέφερε 
ο κ. Σινάν, αποφεύγοντας να προσ-
διορίσει σε ποιο ύψος µπαίνει ο πή-
χης της διεκδίκησης για το 3ο και το 
4ο χέρι, για να µην προκαταλάβει 
τις διαπραγµατεύσεις, όπως είπε.

Συµπλήρωσε δε, πως, µέχρι στιγ-
µής, έχουν ζυγιστεί 1.000 – 1.500 
τόνοι της φετινής παραγωγής, η ο-
ποία εµπορικά θα έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι τον Μάρτιο µε βασικούς αγο-
ραστές τη ΣΕΚΕ, τη Μισιριάν και τη 
Socotab, ενώ έπονται Γλεούδης και 
Ναξιάδης, µε µικρότερες προµήθειες.

«Στόχος των συναδέλφων είναι να δι-
εκδικήσουµε την καλύτερη δυνατή τι-
µή για το προϊόν» αναφέρει ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Καπνοπαρα-
γωγών νοµού Ροδόπης, τονίζοντας ότι 
«οι µεταποιητές πρέπει να βάλουν το 
χέρι στην τσέπη, ειδάλλως τα πράγ-
µατα θα γίνουν ακόµη πιο δύσκολα 
τα επόµενα χρόνια. Η καπνοκαλλιέρ-
γεια κινδυνεύει να χαθεί εντελώς από 
την περιοχή, διότι πέρα από τις χαµη-
λές τιµές τα προηγούµενα χρόνια και 
το αυξηµένο κόστος παραγωγής, φέ-
τος συν όλα τα άλλα, υπήρξε και νέο 
κούρεµα περίπου 25%-30% στην α-
ξία των ιστορικών µας δικαιωµάτων».

Ήδη τα προειδοποιητικά καµπανά-
κια έχουν ηχήσει ανησυχητικά, όπως 
σηµειώνει ο ίδιος, καθώς παράτησαν 
το επάγγελµα περίπου 1.000 παραγω-
γοί, πολλοί από τους οποίους νέοι οι 
οποίοι µετανάστευσαν για να βρουν 
αλλού δουλειά. «Ο καπνός δεν αφή-
νει πλέον µεροκάµατο. Από τα αρχι-
κά 6.000 µέλη, ενεργά έχουν αποµεί-
νει γύρω στα 3.900, ενώ ανάλογη µεί-
ωση καταγράφεται και στο τονάζ του 
Μπασµά, µε τις ποσότητες φέτος να ε-
κτιµώνται περί τους 4.000 τόνους από 
5.300 τόνους πέρυσι», είπε ο κ. Σινάν. 

Αν και η τιµή κινήθηκε ανοδικά, τόσο ο αριθµός των παραγωγών, όσο και 
το τονάζ της ποικιλίας «Κατερίνη», ήταν µειωµένα περίπου 25% από πέρυσι

Έως 5,30 ευρώ έπιασε η «Κατερίνη» 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Στην Πιερία τα ζυγίσµατα για την ποικιλία «Κατερίνη» 
έχουν ολοκληρωθεί και όλα δείχνουν πως η χρονιά 
πήγε καλά στο εµπορικό κοµµάτι, καθώς µεσοσταθµικά 
η τιµή παραγωγού θα κυµανθεί στα 5,25-5,30 ευρώ, 
έναντι 4,80 – 4,85 ευρώ πέρυσι. «Η αύξηση αυτή ήταν 
κάτι περισσότερο από αναγκαία µήπως και κρατηθεί 
ο κόσµος στην καλλιέργεια, η οποία χρόνο µε το χρόνο, 
δυστυχώς, φθίνει. Και νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό 
τουλάχιστον για την επόµενη χρονιά, αν εξαιρέσουµε 
όσους βγουν στη σύνταξη, οι υπόλοιποι θα ξαναβάλουν 
καπνά στα χωράφια τους», είπε στην Agrenda 
ο πρόεδρος της οργάνωσης «Καπνική», και 
του Α.Σ.Κ. Λόφων Πιερίας, Βαγγέλης Γιαννώτας. 
Ο ίδιος ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν είναι όλα ρόδινα 
φέτος κι ότι µόνο η τιµή κινήθηκε ανοδικά, ενώ αντίθετα 
τόσο ο αριθµός των παραγωγών, όσο και το τονάζ της 
ποικιλίας «Κατερίνη», ήταν κατά περίπου 25% πιο κάτω 
από πέρυσι. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε τον έµπειρο 
παραγωγό, ετοιµάζεται φάκελος στην Πιερία µε όλα 
τα στοιχεία που τεκµηριώνουν αίτηµα ώστε να υπάρξει 
κάποιας µορφής στήριξη του εισοδήµατος, προκειµένου 
να κατατεθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εάν 
είναι δυνατό µέχρι το τέλος του µήνα.    ΛΕΩΝ. ΛΙΑΜΗΣ 
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ΧΩΤΟΣ: Με ελαφρά αύξηση 
τζίρου 2%, στα 28,8 εκατ. ευρώ, 
έκλεισε το 2021 για τη θεσσαλική 

γαλακτοβιομηχανία, Χώτος, η οποία 
συγκράτησε σε ικανοποιητικά επίπεδα 
την κερδοφορία της, μολονότι «επλήγη» 
από τη μεγάλη αύξηση στα κόστη. Τα 
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 
3,12 εκατ. ευρώ (-16,54% από το 2020) 
και η καθαρή κερδοφορία σε 2,27 εκατ. 
μειωμένη κατά 20%. Τις σημαντικές 
απώλειες από την ελληνική αγορά, η 
Χώτος κατάφερε να αντισταθμίσει από 
τις καλές επιδόσεις στις εξαγωγές σε ΕΕ 
και Τρίτες χώρες. Πέρυσι ο τζίρος που 
έγινε εκτός Ελλάδας άγγιξε το 74% επί 
του συνόλου από 60% το 2020.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Την παύση 
των ενεργειών συγχώνευσης με τη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 
ανακοίνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση,  
η απόφαση του ΔΣ της Παγκρήτιας 
ήταν αποτέλεσμα της άρνησης της 
Συνεταιριστικής Χανίων να έλθει  
σε συνεννόηση για τη διαδικασία. 

ΜΕΒΓΑΛ: Μία ξεχωριστή εκδήλωση 
διοργάνωσε η ΜΕΒΓΑΛ (3/01/23), για 
να τιμήσει τα παιδιά των εργαζομένων 
της που πέτυχαν την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2022. 
Η εταιρεία, σε εκδήλωση στα Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης έδωσε σε κάθε παιδί 
χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ μαζί με 
αναμνηστικό έπαινο για την επιτυχία. 

KΡΙ ΚΡΙ: Στον δείκτη Athex ESG του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις εταιρείες που 
υιοθετούν πρακτικές τους σε θέματα 
περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
εταιρικής διακυβέρνησης, εισήλθε από 
τις 19 Δεκεμβρίου 2022 η ελληνική 
γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τις τιμές της ενέργειας σε πτώση και 
χωρίς ενδείξεις ότι η Ευρώπη κατρακύ-
λησε ολόκληρη σε σοβαρή ύφεση, όπως 
ήταν η βασική υπόθεση ως τώρα, ανα-
δύεται ένα σαφές αφήγημα ότι η Ευρώ-
πη αφήνει σταδιακά πίσω της τα χειρό-
τερα από τη διακοπή των προμηθειών 
ρωσικού αερίου. To άνοιγμα της Κίνας 
και οι ήπιες θερμοκρασίες σε ολόκληρη 
την ήπειρο έχουν βγάλει από το τραπέζι 
τα καταστροφικά οικονομικά σενάρια. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των αναλυ-
τών των επενδυτικών τραπεζών υπο-
στηρίζει ότι το ράλι του ευρώ μόλις ξε-
κίνησε κι έχει πολύ δρόμο μπροστά 
του, αναφέρει σε δημοσίευμά του το 
Bloomberg. Οι αναλυτές στρατηγικής 
της Deutsche Bank και της Morgan 
Stanley υποστηρίζουν ότι το ευρώ μπο-
ρεί να αυξηθεί στα 1,15 δολάρια, από 

το τρέχον υψηλό επτά μηνών των 1,07 
δολαρίων. Η Nomura International 
προβλέπει άνοδο του ευρώ στα 1,10 
δολάρια μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ε-
νώ ο Gareth Gettinby της Aegon Asset 
Management έχει ανακοινώσει ότι θα 
ενισχύσει τη θέση του στο νόμισμα.

«Έχουμε έναν καιρό – θαύμα που 
διευκόλυνε την Ευρωζώνη να απορ-
ροφήσει τους κραδασμούς αυτής της 
ύφεσης», δήλωσε ο Mark McCormick, 
στρατηγικός αναλυτής FX. 

Στο μεταξύ οι προβλέψεις της ΕΚΤ 
βλέπουν την αύξηση των τιμών να υ-
ποχωρεί στο 3,6% το τελευταίο τρίμη-
νο του 2023, αλλά ο αποπληθωρισμός 
θα επιβραδυνθεί στη συνέχεια απότο-
μα και η τράπεζα δεν βλέπει να επι-
τυγχάνει τον στόχο του 2% πριν από 
το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

ΗΠΕΙΡΟΣ
Τέσσερα προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ,  
μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες τυροκομικών ξεχώρισαν στα 
DLG Awards 2023. Συγκεκριμένα,  
η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ, η ΗΠΕΙΡΟΣ 
Βιολογική Φέτα ΠΟΠ και το ΗΠΕΙΡΟΣ 
Κατσικίσιο Λευκό Τυρί έλαβαν χρυσό 
βραβείο και ασημένιο το χειροποίητο 
τυρί σχάρας Ταλαγάνι Αποστόλου  
από 100% ελληνικό πρόβειο γάλα.

360°
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, διευρύνει  
τη γκάμα των προϊόντων της με την 
καινοτόμο σειρά «360ο Plant Based 
Meals» που συνδυάζει φυτικά κεφτεδάκια 
από πρωτεΐνη αρακά, σε αγαπημένα 
ελληνικά πιάτα. Η σειρά «360ο Plant 
Based Meals» αποτελείται από 4 γεύματα 
με φυτικά κεφτεδάκια με Xωριάτικες 
Πατάτες Νάξου, Πατάτες Κλασικές, 
Γλυκοπατάτες, Ρύζι και Λαχανικά.

Ένας καιρός θαύμα 
για την ευρωζώνη 

 Έχει δρόμο το ράλι του ευρώ που μόλις ξεκίνησε 
 Πληθωρισμός 2% όχι πριν το β’ εξάμηνο 2025

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 12/01 964,26

Τρίτη
10/01

Πέµπτη
12/01

Παρασκευή
06/01

 ∆ευτέρα
09/01

Τετάρτη
11/01

980

975

970

965

960

955

950

945

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,2340 +6,36%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6250 +5,93%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  0,2080 +4,52%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,9540 +4,38%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,9100 +4,37%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛ. 0,5200 -11,86%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,5400 -10,00%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2260 -9,60%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ 0,4520 -8,50%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,0400 -5,56%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 34,092.98 +0.35%
 NASDAQ Comp 10,939.05 +0.07%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,126.98 -0.66%
Λονδίνo FTSE 100 7,793.60 +0.89%
Φρανκφούρτη  DAX-30 15,015.58 +0.45%
Παρίσι CAC-40 6,980.68 +0.82%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,291.49 +0.40%
Τόκιο NIKKEI-225 26,449.82 +0.01%
 
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

Λείπουν προς ώρας τα κεφάλαια  
για διάσπαση των 1.000 μονάδων
Το ΧΑ έχει όλες τις προϋποθέσεις να σπάσει 
τον επταετή κύκλο περιπλάνησης κάτω από τις 
1.000 μονάδες, ωστόσο λένε οι αναλυτές, δεν 
έχει απαλλαγεί από κληρονομιές της κρίσης 
που αποτρέπουν την εισροή κεφαλαίων. Προς 
το παρόν η αγορά παραμένει σε επαφή με τις 
970 μονάδες, ενώ το αφήγημα της ανέλιξης 
σε νέα επενδυτική βαθμίδα εντός του έτους 
γεννά προσδοκίες για την εισροή κεφαλαίων. 
Ωστόσο, εν αναμονή εκλογών, οι επενδυτές 
έχουν πολλούς λόγους να είναι επιφυλακτικοί.
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Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis

∆
ηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η α-
πόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επικαι-
ροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των 
στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιηµέ-

νων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε».
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφα-

ση, στο άρθρο 1 ορίζονται τα κάτωθι:
1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

καθώς και οι νοµικές οντότητες, που 
είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των η-
λεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, οφεί-
λουν να επικαιροποιούν στην ψηφια-
κή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μη-
τρώο και Επικοινωνία» και στην ενό-
τητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοι-
χεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, 
ήτοι τα e-mail και τα τηλέφωνα τους 
(κινητό και σταθερό). Τα στοιχεία αυ-
τά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφε-
ρόµενου, να συγχρονίζονται µε το Ε-
θνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

2. Για την ηλεκτρονική επικοινω-
νία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ-
∆Ε δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη 

διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την α-
νάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων 
και ενηµερωτικών µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοί-
κησης στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην ε-
φαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαµβανο-
µένων αυτών που ενδεχοµένως περιέχουν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολο-
γικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώ-
νεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συ-
ναινεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των 
φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη δια-

δικασία της δήλωσης της ηλεκτρονι-
κής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόµενος 
πολίτης καλείται υποχρεωτικά να ε-
πιλέξει από αποκλειστική λίστα ρό-

λων (ενδεικτικά, λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οικείο 
πρόσωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης απο-
στέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση 
στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή 
e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και 
ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σ’ αυτά µπορεί να 
περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προ-
κύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώ-
σεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις 
Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισµού). 
Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούµε-
νου (check-box), µπορεί να περιέχονται και προσωπικά 
δεδοµένα (ευαίσθητα ή µη), που δεν σχετίζονται µε φο-
ρολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική 
∆ιοίκηση (π.χ. πρόστιµα ανεµβολίαστων, κοινοποίηση 
ατοµικών ειδοποιήσεων καταβολής µη φορολογικών 
υποχρεώσεων, όπως πρόστιµα τροχαίας, υποχρεώσεις 
υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση µη συναίνεσης, η ει-
δοποίηση αποστέλλεται µόνο στο «Προσωπικό e-mail».

3. Κατά τη συµπλήρωση του αριθµού κινητού τηλε-

φώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοη-
θού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την 
αποστολή 6ψήφιου κωδικού στο τηλέφωνο ή στο e-
mail στον συναλλασσόµενο, για το δε τελευταίο στον 
Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της 
παρ. 1 της παρούσας πρέπει να πραγµατοποιείται σε κά-
θε µεταβολή τους. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να ε-
πικαλείται τις µεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας ένα-
ντι της ΑΑ∆Ε έως την ηµεροµηνία της επικαιροποίησης.

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφι-
ακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έχουν 
συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκ-
πλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, µε την 
προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κωδικού που θα 
λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη 
στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοη-
θός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική 
του διεύθυνση από τη µερίδα του συναλλασσοµένου.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
H επικαιροποίηση στοιχείων είναι απαραίτητη διότι οι 

ενηµερώσεις γίνονται πλέον από την ΑΑ∆Ε µέσω email.
Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται η 

ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου. 
Απαιτείται επίσης ένας κωδικός ο οποίος στέλνεται 

µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του οποί-
ου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρειά-
ζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

Όσοι δεν έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίη-
ση καλό είναι να προσπαθήσετε να την κάνετε µόνοι 
σας ή µε τη βοήθεια κάποιου συγγενικού σας προσώ-
που. Όχι γιατί ο λογιστή σας δεν θέλει, αλλά γιατί εί-
ναι χρονικά αδύνατο να ασχοληθεί µε το κοµµάτι αυτό.

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυγός σας 
έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να προβείτε ά-
µεσα στη λήψη του, γιατί χωρίς κλειδάριθµο δεν δη-
µιουργούνται κωδικοί taxis, χωρίς κωδικούς δεν µπο-
ρεί να γίνει επικαιροποίηση και χωρίς επικαιροποίη-
ση δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

∆ήλωση φόρου
Χωρίς επικαιροποίηση 
στοιχείων, δεν µπορεί

 να υποβληθεί φορολο-
γική δήλωση

Επικαιροποίηση
Για να ολοκληρωθεί

η επικαιροποίηση απαι-
τείται η ύπαρξη email και 

κινητού τηλεφώνου 

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)

Προσοχή στο e-mail βοηθού 

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». 
Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την 
οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». 
Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί 
για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, 
την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς 
απαιτείται µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει 
ο βοηθός, γιατί αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη 
της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. 

Mην αφήνετε την επικαιροποίηση 
τελευταία στιγµή

∆εν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για 
να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. 

Υπάρχει όµως η πίεση σε σχέση µε τις 
φορολογικές δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό 

να το τρέξετε το θέµα, για να µην 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή 

της φορολογικής σας δήλωσης.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Φωτιές έχει ανάψει στον ευρωπαϊκό κτη-
νοτροφικό τοµέα, η πρόταση που κατέ-
βασε τον περασµένο Απρίλιο η Κοµισιόν 
µε την οποία ζητά να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρµογής της Οδηγίας για τις Βιοµηχα-
νικές Εκποµπές (IED) στην εκτροφή βοο-
ειδών, που είχε προηγουµένως εξαιρεθεί, 
και να µειωθεί το όριο εφαρµογής της 
σε όλες τις εκµεταλλεύσεις µε περισσό-
τερες από 150 κτηνοτροφικές µονάδες, 
π.χ. 90 αγελάδες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των νεαρών ζώων. Η πρόταση έχει 
δεχθεί σθεναρές αντιδράσεις σχεδόν α-
πό όλες τις πολιτικές οµάδες στην Επι-
τροπή AGRI του Ευρωκοινοβουλίου και 
µένει να φανεί αν θα γίνει ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία µέσα στο 2023.

Η εν λόγω οδηγία, που έρχεται να α-
ντικαταστήσει αυτή του 2010/75/ΕΕ, ε-
ξισώνει τις µικροµεσαίες οικογενειακές 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε τις βι-
οµηχανίες, ενώ η ενσωµάτωση της στο 
εθνικό δίκαιο έρχεται σε αντίθεση µε τις 
τρέχουσες νοµικές διατάξεις για τις περι-
βαλλοντικές άδειες και τους εδαφικούς 
κανονισµούς πολλών κρατών-µελών.

Βέβαια, σύµφωνα µε τον αγροτοικο-
νοµολόγο Άλαν Μάθιους, το πρόβλη-
µα είναι ότι κάποιες από αυτές τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ανεξάρτη-
τα από την ιδιοκτησιακή τους δοµή, ευ-
θύνονται για σηµαντικές εκποµπές επι-
βλαβών ρύπων, µε τον καθηγητή από το 
Πανεπιστήµιο Τρίνιτι στο ∆ουβλίνο ω-
στόσο να ανησυχεί για τα ζητήµατα «συ-
γκέντρωσης» που ανοίγει η ρύθµιση.

∆ιατηρώντας διπλό ρόλο ως ευρω-

βουλευτής και αγρότης στο Bourgogne-
Franche-Comté στη Γαλλία, ο Jérémy 
Decerle (Renew, FR) προ καιρού δεν µά-
σησε τα λόγια του λέγοντας ότι «...όσοι 
συντάσσουν τις νέες προτάσεις θα συνει-
δητοποιούσαν ότι κινδυνεύουν να θέσουν 
σε κίνδυνο τις εκµεταλλεύσεις που ήδη 
ακολουθούν περιβαλλοντική προσέγγι-
ση και κάνουν ήδη περισσότερα για το 
περιβάλλον! Πώς µπορείτε να εξηγήσετε 
σε έναν αγρότη στο Massif Central που 
έχει 50 ζώα σε 100 εκτάρια ότι διατηρεί 
µια βιοµηχανική φάρµα;», διερωτήθηκε.

Περίπου 52.000 εγκαταστάσεις καλύ-
πτονται επί του παρόντος από την IED, εκ 
των οποίων οι 23.000 είναι µεγάλες χοι-
ροτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες. 
Μία από τις αναθεωρήσεις που προτείνει 
η Επιτροπή είναι να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρµογής του IED ώστε να συµπεριλά-
βει τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις βοοειδών 
(γαλακτοπαραγωγής και βοείου κρέατος) 
και να µειώσει το όριο µεγέθους για την 
ένταξη των εκµεταλλεύσεων χοίρων και 
πουλερικών. Με ένα προτεινόµενο όριο 
150 µονάδων ζωικού κεφαλαίου (LSU), 

αυτό θα αυξήσει τον αριθµό των εκµεταλ-
λεύσεων που καλύπτονται από το IED σε 
περίπου 185.000. Σύµφωνα µε την Κο-
µισιόν, περίπου το 13% των εµπορικών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων της Ευρώ-
πης ευθύνεται για το 60 % των κτηνοτρο-
φικών εκποµπών αµµωνίας στην ΕΕ και 
το 43 % εκποµπών µεθανίου.Το σχέδιο 
γνωµοδότησης επί της πρότασης που υ-
ποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από 
το Βέλγο ευρωβουλευτή, Benoît Lutgen 
(EPP), εκθέτει δύο κύριες αντιρρήσεις:

Πρώτον, «αγανάκτηση» για το γεγο-
νός ότι οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής 
µιας οδηγίας αφιερωµένης στις βιοµηχα-
νικές εκποµπές. Το επιχείρηµα είναι ότι 
το ευρωπαϊκό γεωργικό µοντέλο βασίζε-
ται σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις που 
εγγυώνται την παραγωγή ποιοτικών τρο-
φίµων µε ασφαλή, βιώσιµο και τρόπο.

∆εύτερον, ο εκτεταµένος κανονισµός 
IED θα επηρεάσει δυσανάλογα τις µικρό-
τερες εκµεταλλεύσεις και θα οδηγήσει σε 
µεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής 
και µείωση των µικρών εκµεταλλεύσεων.

Ίσα μέτρα, άνισα σταθμά η οδηγία 
για τους βιομηχανικούς ρύπους
Το 2023 κρίνεται η πρόταση της Κομισιόν για επέκταση της οδηγίας ΙΕD στην κτηνοτροφία 

Στιγµατισµός
Ευρωπαίοι κτηνοτρό-
φοι κάνουν λόγω για 
κίνδυνο στιγµατισµού 
που θα µπορούσε να 

υπονοµεύσει τη σχέση 
εµπιστοσύνης που 

έχει δηµιουργηθεί µε 
την πελατειακή τους 
βάση στην αριστεία 

των προϊόντων τους

Παρέκκλιση
«Η γεωργία χρειάζε-
ται παρέκκλιση στο 
IED», λέει ο Jérémy 
Decerle (Renew, FR) 
σκιώδης εισηγητής 

της οδηγίας

Επέκταση εφαρµογής 
του πεδίου της οδηγίας IED 
στις εκτροφές βοειδών, 
προτείνει η Κοµισιόν.

Μεταβατική 
περίοδο και 
εφαρµογή
µετά το 2029
Οι προτεινόµενες αλλαγές επί 
της οδηγίας για µείωση των 
βιοµηχανικών ρύπων, εφόσον 
υιοθετηθούν, δεν θα τεθούν 
σε ισχύ νωρίτερα από το 2029, 
δίνοντας µια αρκετά µεγάλη 
µεταβατική περίοδο στις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
να προσαρµοστούν. Επίσης θα 
υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες 
για τις εκµεταλλεύσεις που 
υπόκεινται σε ρύθµιση, µαζί 
µε τις διοικητικές δαπάνες 
αδειοδότησης και τα έξοδα για 
τη συµµόρφωση. Σύµφωνα µε 
την Επιτροπή, το κόστος που θα 
προκύψει από την πρόταση για 
τις σχετικές εκµεταλλεύσεις θα 
είναι περίπου 2.400 ευρώ µόνο 
για διοικητικές δαπάνες. Αλλά 
κατά άλλους υπολογισµούς, 
θα είναι πολύ περισσότερο λόγω 
των καλύτερων διαθέσιµων 
τεχνικών που το συνοδεύουν.
«Ο ακριβής αντίκτυπος τόσο 
στις εκµεταλλεύσεις όσο και 
στις µειώσεις των εκποµπών 
για την αµµωνία και το µεθάνιο 
θα εξαρτηθεί από τις Βέλτιστες 
∆ιαθέσιµες Τεχνικές (ΒAΤ) 
που πρέπει να ακολουθούνται. 
Η Επιτροπή δήλωσε ότι 
οι σχετικές απαιτήσεις ΒAΤ 
θα λάβουν υπόψη τη φύση, 
το µέγεθος, την πυκνότητα 
και την πολυπλοκότητα 
των ζωικών εγκαταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ιδιαιτεροτήτων των συστηµάτων 
εκτροφής βοοειδών που 
βασίζονται σε βοσκότοπους, 
όπου τα ζώα εκτρέφονται 
µόνο εποχιακά σε εσωτερικές 
εγκαταστάσεις, και το φάσµα 
των περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που µπορεί να έχουν.», σηµειώνει 
ο αγροτοοικονοµολόγος 
Άλαν Μάθιους.
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Η λειψυδρία επηρεάζει αρνητικά το ποσοστό 
της οργανικής ουσίας του εδάφους και την 

ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού

ΤΩΝ  ∆Ρ. ΛΟΥΚΑ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗ &
ΤΑΞΙΑΡΧΗ Λ. ΠΙΣΤΟΛΗ*

Για ιδέστε τον αµάραντο
σε τι γκρεµό κρεµιέται
χωρίς νερό ποτίζεται
χωρίς άνεµο σειέται, 
λέει η δηµοτική µας µούσα! Αµάραντος ο αείζωος!
Έλα όµως που τα µεσόφυτα, τα περισσότερα 
καλλιεργούµενα φυτά, δεν είναι αµάραντα…
Οι καλλιέργειες το θέλουν το νερό κaι όχι µό-
νο το θέλουν, αλλά από το νερό συναρτούν 
τις αποδόσεις τους κι αυτό γιατί τα φυτά και 
το φαγητό τους το πίνουν. 

Μηχανισµοί συγκοµιδής θρεπτικών
από το ριζικό σύστηµα

Οι µηχανισµοί που χρησιµοποιεί το φυτό για 
να τραφεί είναι τρεις, ένας ήσσονος σηµασίας 
και άλλοι δύο µείζονος σηµασίας. Ο πρώτος εί-
ναι η «άµεση επαφή» µε τα θρεπτικά, µια αντί-
ληψη που παλαιότερα έχαιρε υψηλής εκτίµησης, 
όµως εξέπεσε από τη δεκαετία του ’60 και µετά.

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ανταλλαγής µε ά-
µεση επαφή, οι ρίζες καθώς επιµηκύνονται έρ-
χονται σε επαφή µε τα θρεπτικά στοιχεία τα ο-
ποία προσλαµβάνουν. Σήµερα γνωρίζουµε ότι η 
συµβολή της άµεσης επαφής στην ικανοποίηση 
των θρεπτικών αναγκών του φυτού είναι στο 3%.

Οι δύο µείζονος σηµασίας µηχανισµοί µέσω των 
οποίων το φυτό συγκοµίζει τα αναγκαία θρεπτικά 
στοιχεία, είναι η «µαζική ροή» και η «διάχυση». 

Μαζική ροή είναι ο µηχανισµός µεταφοράς 
των θρεπτικών ιόντων του εδαφοδιαλύµατος µε 
τη ροή του νερού, ροή που έχει ως αιτία τη δι-
απνοή των φυτών. ∆ηµιουργείται δηλαδή ένα 
έλλειµµα νερού κοντά στις ρίζες, εξαιτίας της 
διαπνοής των φυτών, το οποίο τείνει να καλύ-
ψει η ελεύθερη προς τις ρίζες ροή του εδαφικού 
νερού, µεταφέροντας µαζί της θρεπτικά ιόντα.

Η «µαζική ροή» έχει εξαιρετική σηµασία για 
τα ιόντα, B, Mo, Mg2+, Ca2+.

Είναι φανερό ότι όλα τα ανιόντα, λόγω του αρ-
νητικού εδαφικού φορτίου µεταφέρονται εύκολα 
προς τις ρίζες µε την ελεύθερη ροή του νερού.

Η συµβολή της µαζικής ροής, στη θρέψη των 
φυτών είναι σηµαντική και για τα κατιόντα που 
βρίσκονται σε σχετικά µεγάλες συγκεντρώσεις 
στο εδαφοδιάλυµα (Ca2+,Mg2+).

Γενικά, η µαζική ροή ευνοεί τη µετακίνηση 
των ευκίνητων θρεπτικών, όταν αυτά βρίσκο-
νται σε επάρκεια στο έδαφος.

Η συµµετοχή της στη µετακίνηση του φωσφό-
ρου και καλίου είναι ελάχιστη έως µικρή, γιατί τα 
δύο αυτά στοιχεία είναι δυσκίνητα και η παρου-
σία τους στο εδαφοδιάλυµα είναι µικρή.

Η µεταφορά των ιόντων µε το µηχανισµό της 
µαζικής ροής είναι 500 έως 500.000 φορές τα-
χύτερη από τη µεταφορά τους µε τη διάχυση.

∆ιάχυση σηµαίνει µεταφορά των ιόντων στο 
εδαφοδιάλυµα από τη ζώνη της αυξηµένης συ-
γκέντρωσης προς τη ζώνη της ελαττούµενης συ-
γκέντρωσής τους. Οι διαφορές συγκέντρωσης 
εµφανίζονται εξαιτίας της πρόσληψης από τη 

Φυσιολογία 
και βιοχημεία 
οι απαντήσεις 

στην ανομβρία

Τα φυτά πίνουν το φαΐ τους
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ρίζα, των πλησίον της ευρισκοµένων θρεπτι-
κών ιόντων. Η διαβάθµιση της συγκέντρωσης 
των θρεπτικών ιόντων που προκαλεί η πρόσλη-
ψή τους από τις ρίζες, είναι αυτή που προκα-
λεί τη διάχυσή τους από τις µακρινότερες, αυ-
ξηµένης συγκέντρωσης ζώνες προς τις πλησι-
έστερες στη ρίζα, φτωχότερες ζώνες.

Από τα µακροστοιχεία, τα φωσφορικά µετα-
φέρονται σχεδόν αποκλειστικά µε το µηχανι-
σµό της διάχυσης, ενώ υψηλή είναι η συµµε-
τοχή της (περίπου 80%), στη µεταφορά του Κ+.

Βέβαια να µην νοηθεί ότι η σχέση των θρε-
πτικών µε τους µηχανισµούς µεταφοράς τους, 
αυτοί είναι και δεν αλλάζουν. Ότι π.χ. το Κ+ κι-
νείται πάντα σε ένα ποσοστό περίπου 80% µέσω 
της διάχυσης. Φυσικά και δεν συµβαίνει κάτι τέ-
τοιο. Όταν, για παράδειγµα, εφαρµόζεται γραµ-
µικά και η συγκέντρωσή του στο εδαφοδιάλυ-
µα αυξάνεται, τότε η συµµετοχή της µαζικής ρο-
ής στην µετακίνησή του µεγαλώνει, κλπ, κλπ.

Βλέπουµε ότι και οι δύο κύριοι µηχανισµοί 
µέσω των οποίων το φυτό προσπορίζεται την 
τροφή του εµπλέκουν στη διαδικασία της τρο-
φοδοσίας του, το εδαφοδιάλυµα. Τα φυτά δη-
λαδή το πίνουν το φαγητό τους. Συνεπώς η λει-
ψυδρία είναι αυτοµάτως και πληµµελής θρέψη.

Επίσης να µην µας παραπλανήσει η υποβάθ-
µιση του µηχανισµού της άµεσης επαφής και 
οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος 
του ριζικού συστήµατος δεν µας ενδιαφέρει και 
τόσο. Άλλο είναι το διαχεόµενο ιόν να πρέπει 
να διανύσει µια x απόσταση µέχρι να φτάσει 
στη ρίζα κι άλλο µια απόσταση 10x, σε ένα πε-
ριορισµένο ριζικό σύστηµα. Μάλιστα σε συνθή-
κες ξηρασίας το πρώτο µας µέληµα πρέπει να 
είναι ένα καλοαναπτυγµένο ριζικό σύστηµα.

Το ριζικό σύστηµα
Η ξηρασία προκαλεί συρρίκνωση του εδάφους 

που σηµαίνει αυξηµένη αντίσταση στην καλλιέρ-
γειά του και στη διείσδυση των ριζών, δηµιουρ-
γία σχισµών που διευκολύνουν ακόµη περισσό-
τερο την απώλεια της υγρασίας σε βάθος, προ-
καλούν θραύση των ριζών και δεν έχει τελειω-
µό ο κατάλογος των αρνητικών συνεπειών της.

Πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι ενώ το φαι-
νόµενο της συρρίκνωσης είναι αντιστρεπτό, δη-
λαδή τη διαδικασία της ξήρανσης – συρρίκνω-
σης διαδέχεται η διαβροχή - διόγκωση του ε-
δάφους, η ταχύτητα των δύο διαδικασιών µπο-
ρεί να καταστεί πολύ διαφορετική. Ενώ η συρ-
ρίκνωση είναι σχετικά γρήγορη, η διόγκωση 
µπορεί να καταστεί, σε συνθήκες ξηρασίας, πο-
λύ αργή,να διαρκέσει δηλαδή ακόµη και µή-
νες, έστω κι αν το έδαφος καλύπτεται µε νερό. 

Για το ριζικό σύστηµα, να πούµε ακόµη πως µια 
σχετική έλλειψη νερού στην πρώτη φάση µιας 
καλλιέργειας είναι πολλές φορές επιθυµητή και 
την επιδιώκουµε. Την επιδιώκουµε, για παρά-
δειγµα, στις ετήσιες καλλιέργειες για την καλύ-
τερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, ώστε αρ-
γότερα, στην περίοδο των υψηλών απαιτήσεων 
σε θρεπτικά, να τα προσπορίζονται ευκολότερα.

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, η λειψυδρία ε-
ντείνει την περιοδικότητα στην ανάπτυξη της ρί-
ζας, περιορίζοντάς την σε δύο κυρίως περιόδους 
που κατά κανόνα µοιάζουν ως προς το νερό και τις 
θερµοκρασίες, στην Άνοιξη και στο Φθινόπωρο.

Την Άνοιξη µάλιστα το δέντρο έχει περισσό-
τερες… υποχρεώσεις έναντι της καρποφορίας. 

Υπό το πρίσµα αυτό, οι µετασυλλεκτικές υδρο-

λιπάνσεις των δενδρωδών καλλιεργειών – από 
το κεράσι και το βερίκοκο µέχρι το αχλάδι και 
το αµύγδαλο – γίνονται απολύτως αναγκαίες.

Επιπλέον, το δέντρο µπαίνει στο Χειµώνα «ο-
πλισµένο» για να αντέξει καλύτερα τις επίπο-
νες εκδηλώσεις του. Είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα 
το πώς θα αφήσουµε το δέντρο το Φθινόπωρο 
για να βγεί από το Χειµώνα και να ξαναξεκινή-
σει, τόσο που µπορούµε να πούµε ότι η Άνοιξη 
των δέντρων ξεκινά το Φθινόπωρο.

Προβλήµατα… χαρακτήρα
∆ύο πολύ σηµαντικά στη ζωή των φυτών ιχνο-

στοιχεία, αλλάζουν χαρακτήρα, µορφή, ανάλο-
γα µε τις διακυµάνσεις του εδαφικού οξυγόνου. 

Έτσι σε αναγωγικές συνθήκες, σε πληµµυρισµέ-
να χωράφια, ο σίδηρος και το µαγγάνιο ανάγο-
νται, γίνονται δισθενή (Fe3+Fe2+ και Μn4+Μn2+) 
και υπό αυτή τη µορφή, διαθέσιµα στα φυτά. Το 
µαγγάνιο ανάγεται ευκολότερα, σε λιγότερο α-
ναγωγικές συνθήκες, από ότι ο σίδηρος.

Αντίθετα, σε οξειδωτικές συνθήκες, όπως εί-
ναι και αυτές που δηµιουργεί η λειψυδρία, τα 
δύο ιχνοστοιχεία οξειδώνονται και τα φυτά δεν 
µπορούν να τα προσλάβουν.

Όπως και να’ χει, επειδή και τα δύο είναι α-
πολύτως απαραίτητα στη ζωή των φυτών, είναι 
απολύτως αναγκαίο να λάβουµε υπόψη την… 
αδυναµία χαρακτήρα που εκδηλώνουν και να 
προστατέψουµε τα φυτά από την έλλειψή τους.

Μια συµπλήρωση
Επιστρέφουµε στη «µαζική ροή» για να δείξου-

µε την αιτιακή ακολουθία των γεγονότων που 
δηµιουργεί η λειψυδρία.

Έχουµε λοιπόν την έλλειψη νερού η οποία θα 
οδηγήσει στην παραγωγή ΑΒΑ (αµπσισικού οξέ-
ος) από το φυτό, το οποίο θα δώσει εντολή στο 
υπέργειο τµήµα του να κλείσει τα στοµάτια ώ-
στε να περιοριστεί η απώλεια νερού στην ατµό-
σφαιρα, θα σταµατήσει δηλαδή τη διαπνοή. Μα 
η διαπνοή είναι η αιτία της «µαζικής ροής»! Θα 
επηρεασθούν έτσι όλα τα θρεπτικά, τα ευκίνη-
τα, που µετακινούνται µε αυτόν το µηχανισµό. 
Μάλιστα δύο από αυτά, το βόριο και το ασβέστιο 
που όχι µόνο η µεταφορά τους στη ρίζα εξαρτά-
ται από τη διαπνοή αλλά και η µεταφορά τους 
από τη ρίζα στο υπέργειο τµήµα του φυτού θα 
βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση.

Η οργανική ουσία
Σαν διαχρονικό φαινόµενο η λειψυδρία θα 

επηρεάσει αρνητικά το ποσοστό της οργανικής 
ουσίας του εδάφους και µέσω αυτού τη δοµή 
του και συνεπώς την ανάπτυξη του ριζικού συ-

στήµατος και ολόκληρου του φυτού.
Σε γενικές γραµµές, η θερµοκρασία και η βρο-

χόπτωση προσδιορίζουν την ισορροπία µεταξύ 
της βλάστησης και της αποσύνθεσής της από 
τους µικροοργανισµούς του εδάφους.

Η υγρασία ασκεί σηµαντική επίδραση στο πο-
σοστό της οργανικής ουσίας των εδαφών. Με 
σταθερές τις υπόλοιπες παραµέτρους, η υψηλή 
υγρασία αυξάνει την παραγωγή φυτοµάζας και 
ταυτόχρονα δυσκολεύει την αποσύνθεσή της.

Στα θερµά και ξηρά κλίµατα, οι µικροοργανι-
σµοί του εδάφους προκαλούν την ταχεία ανορ-
γανοποίηση της οργανικής ουσίας, µειώνοντας 
έτσι το ποσοστό της, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 
στα ψυχρά κλίµατα. 

Η οργανική ουσία αυξάνει την παραγωγικό-
τητα του εδάφους γιατί αναβαθµίζει την ικανό-
τητα προσρόφησης και ανταλλαγής κατιόντων, 
ενώ µέσω των παραγώγων της διάσπασής της – 
πολυσακχαρίτες και άλλες «συγκολλητικές ουσί-
ες- βελτιώνει και σταθεροποιεί τη δοµή του (συσ-
σωµάτωση των κολοειδών του). Έχουµε δηλαδή 
βελτίωση του πορώδους που σηµαίνει αύξηση 
της υδατοϊκανότητας και της βιολογικής ενερ-
γότητας του εδάφους, µε ότι καλό συνεπάγονται 
αυτά για το φυτό. Συνεπώς, αυτό σηµαίνει ότι η 
χορήγηση οργανικής ουσίας και η ενσωµάτωση 
των φυτικών υπολειµµάτων, σε συνθήκες λει-
ψυδρίας, είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα.

Βελτιώσεις
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αυξηµένη απο-

τελεσµατικότητα της χρήσης του νερού από το 
φυτό συνδέεται στενά µε µια υψηλή γονιµότη-
τα του εδάφους. Όσο πιο πλήρης είναι η θρέψη 
του φυτού τόσο πιο αποτελεσµατικά χρησιµοποιεί 
το νερό. Είναι σηµαντικό να το θυµόµαστε αυτό.

Κι εδώ χρειάζεται µια µεγαλύτερη προσοχή που 
αφορά κυρίως το φωσφόρο, αλλά και το κάλιο. 

Μιλάµε για την αναγκαιότητα των βελτιωτι-
κών επεµβάσεων µε αυτά τα θρεπτικά, που δια-
φέρουν από τις λιπάνσεις, λόγω του στοχευµέ-
νου µακροχρόνιου χαρακτήρα τους.

Όσον αφορά το ζήτηµα της υπολειµµατικό-
τητας του φωσφόρου, είναι διαπιστωµένο ότι οι 
καλλιέργειες αντιδρούν καλύτερα στις ετήσιες 
λιπάνσεις µε φωσφόρο όταν στο έδαφος υπάρ-
χουν ικανοποιητικά επίπεδα υπολειµµατικού 
φωσφόρου, παρά εν τη απουσία του.

Στην περίπτωσή του καλίου έχουµε τις ιδιαί-
τερες σχέσεις του µε την άργιλο και γνωρίζου-
µε τους όρους του δούναι και λαβείν µεταξύ αυ-
τής και του εδαφοδιαλύµατος.

Οι βελτιωτικές εφαρµογές του καλίου έχουν βα-
ρύνουσα σηµασία στα βαρύτερα, αργιλώδη εδάφη.

Σηµειώνουµε ένα στοιχείο της δυναµικής του 
καλίου που συνδέεται µε το νερό. Πρόκειται για 
τη διαπίστωση πως στις συνηθισµένες δόσεις κα-
λιούχου λίπανσης, είναι προτιµότερο να προσε-
χθεί η επάρκεια της υγρασίας παρά να αυξηθούν 
οι δόσεις του λιπάσµατος. Ισχύει ότι σε συνθήκες 
καλής εδαφικής υγρασίας και το λιγότερο κάλιο 
φτάνει, ενώ σε καθεστώς ελλειµµατικής υγρασί-
ας το κάλιο πρέπει να είναι υψηλό για να αντι-
µετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των φυτών.

Ξεκινώντας από τις βελτιώσεις , για τις οποί-
ες τώρα µιλάµε, µπορούµε εύκολα να ανοίξου-
µε ευρέως και µε σοβαρότητα το ζήτηµα που έχει 
ονοµασθεί «µόνο υδρολίπανση», συµπεριλαµ-
βάνοντας φυσικά τις µετασυλλεκτικές εφαρµο-
γές για τις οποίες ήδη µιλήσαµε. 

Επειδή οι αρδεύσεις δεν είναι µόνο αρδεύσεις 
– υπό την άποψη της δυναµικής µεταξύ εδάφους 
και εδαφοδιαλύµατος που δηµιουργούν – πρέ-
πει να αντιµετωπίζονται ως κάτι παραπάνω από 
το όνοµά τους. Μια διαφορετική συχνότητα, ά-
ρα κι ένα διαφορετικό ύψος άρδευσης -ανάλο-
γα µε την µηχανική σύσταση του εδάφους, µε 
το υποκείµενο κ.α.- επηρεάζουν διαφορετικά 
τους µηχανισµούς µεταφοράς των θρεπτικών 
για τους οποίους µιλήσαµε ήδη κι όχι µόνο. 

Άλλες γραµµές άµυνας…
Το φυτό θα παρατάξει απέναντι στην … επι-

τιθέµενη λειψυδρία, δυο γραµµές άµυνας, τη 
µορφολογική (ισχυρή ανάπτυξη της ρίζας, µεί-
ωση της φυλλικής επιφάνειας για τον περιορι-
σµό της διαπνοής κ.λπ.) και τη φυσιολογική.

Το φυτικό κύτταρο ενεργοποιεί χωρίς πολλές 
καθυστερήσεις – υπό την επίδραση του ΑΒΑ ή 
της οσµωτικής καταπόνησης που προκαλεί η έλ-
λειψη νερού – τους εσωτερικούς µηχανισµούς 
άµυνας µε τη συγκέντρωση ασβεστίου στο κυ-
τόπλασµα. Το ασβέστιο δραστηριοποιεί ρυθµι-
στικές ουσίες (πρωτεΐνες) που µεταφέρουν «ε-
ντολές» στο DNA του φυτού που είναι υπεύθυνο 
να απαντήσει στην επίθεση της έλλειψης νερού. 

Στην άµυνα του φυτού εντάσσονται ρυθµίσεις 
στο επίπεδο των υδατοπορινών (µεµβρανικές 
πρωτεΐνες που ρυθµίζουν τη διέλευση του νε-
ρού) και διάφορες υδρόφιλες κατά κανόνα ου-
σίες (πρωτεΐνες, αµινοξέα, σάκχαρα κ.λπ.) που 
προστατεύουν τα ζωτικά όργανα και τα ευαίσθη-
τα µόρια, κυρίως τις πρωτεΐνες, του κυττάρου από 
την αφυδάτωση, ώστε να παραµένουν λειτουρ-
γικά. Τις ουσίες αυτές τις ονοµάζουµε οσµωτι-
κά ενεργές ουσίες. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται ε-
νώσεις όπως: προλίνη, µπεταΐνη της προλίνης, 
της γλυκίνης και της αλανίνης, µαννιτόλη, σορ-
βιτόλη, πινιτόλη κ.ά. Περιλαµβάνονται επίσης 
και ανόργανα ιόντα όπως το κάλιο.

Αν η µάχη διαρκέσει πολύ τότε λόγω της α-
νισότητας των αντιπάλων το φυτό θα υποστεί 
σηµαντικές απώλειες: συρρίκνωση του πρωτο-
πλάσµατος, ζηµιά στις µεµβράνες και στη λει-
τουργικότητά τους (µεµβρανικές αντλίες), βλά-
βες στη φωτοσυνθετική µηχανή µε σηµαντική 
µείωση της απόδοσής της αλλά και µείωση ή 
και σταµάτηµα της µεταφοράς των προϊόντων 
της στα αποθηκευτικά όργανα, αύξηση της µη 
παραγωγικής αναπνοής, βλαπτικές µεταβο-
λές στον µεταβολισµό του αζώτου κ.λπ. κ.λπ. 

Πέραν της επιλογής ανθεκτικών ποικιλιών, 
κατάλληλων υποκειµένων, της καλλιέργειας 
του εδάφους, υπάρχουν στην αγορά και εφό-
δια, παλαιότερα ή νεώτερα- πληθώρα νεότε-
ρων-ενεργοποιητές, βιοδιεγέρτες κλπ, για τις 
αβιοτικές καταπονήσεις, για εφαρµογές και στο 
έδαφος και στα φύλλα – διαφυλλικές (οι δια-
φυλλικές εφαρµογές, µε την απαραίτητη γνώ-
ση, µπορούν να καταστούν χρήσιµο εργαλείο 
σε συνθήκες λειψυδρίας).

Χρειάζεται βέβαια να σκύψουµε λίγο περισ-
σότερο στη φυσιολογία – βιοχηµεία για την α-
ξιολόγησή τους.

Και φυσικά ουδείς αρµοδιότερος της Πολιτεί-
ας, για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων, 
που µάλιστα έχουν… ειδοποιήσει ότι έρχονται. 
Η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου και πό-
σα ακόµη έργα, περιµένουν και περιµένουν …

*ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Γονιμότητα
Η αυξημένη αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του νερού από το φυτό συνδέ-
εται στενά με μια υψηλή γονιμότητα 
του εδάφους. Όσο πιο πλήρης είναι
 η θρέψη του φυτού τόσο πιο αποτελε-
σματικά χρησιμοποιεί το νερό.
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Μπύρα με κάστανο και νέα επένδυση 
1 εκατ. ευρώ από Ζυθοποιεία Πηνειού

  Αύξηση παραγωγικής 
και αποθηκευτικής 
δυναμικότητας

  Όχημα για εξαγωγές η 
συμμετοχή σε εκθέσεις 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ 
προχωράει η Ζυθοποιεία Πηνειού. Όπως λέ-
ει ο Γιώργος Πέτρου εκ των ιδιοκτητών της 
επιχείρησης η συγκε κριµένη κίνηση αφο-
ρά σε τρεις άξονες: στην επέκταση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων κατά 600 τετραγω-
νικά µέτρα, στην προσθήκη µηχανολογικού 
εξοπλισµού για τη βελτίωση της ποιότητας 
και τη µείωση του κόστους και στην προσθή-
κη γραµµών παραγωγής µεταλλικού κου-
τιού και επιστρεφόµενης φιάλης. «Μέληµά 
µας αποτελεί να µειώσουµε το κόστος εµ-
φιάλωσης. Ο λόγος είναι ότι φέτος βρεθή-
καµε αντιµέτωποι µε δύο ισχυρούς παράγο-
ντες κόστους, αυτούς των πρώτων υλών και 
της αγοράς γυαλιού. Οι αυξήσεις αυτές ήρ-
θαν στην επιφάνεια µε πρόφαση την ενερ-
γειακή κρίση και τα γεγονότα στην Ουκρα-

νία. Αµφιβάλω πλέον ό-
µως κατά πόσο οι συνθή-
κες αυτές έχουν βάση, δε-
δοµένου ότι το γυαλί στην 
Ευρώπη αποτελεί προϊόν 
ολιγοπωλίου».

Με τη συγκεκριµένη ε-
πένδυση θα αυξηθεί και 
ο όγκος παραγωγής µπύ-
ρας, καθότι θα προστεθούν 
εκτός των προαναφερόµε-
νων στοιχείων και τέσσερις 

νέες δεξαµενές. Ταυτόχρονα όµως θα αυξηθεί 
ο διαθέσιµος αποθηκευτικός χώρος της Ζυθο-
ποιίας Πηνειού, ενώ µε τον καινούργιο εξο-
πλισµό αυτοµατοποιείται η διαδικασία εγκι-
βωτισµού µε ροµποτικά συστήµατα και προ-
στίθεται νεότερος εξοπλισµός που θα επιτρέ-
πει τροφοδότηση της µονάδας µε σηµαντικά 
µεγαλύτερες συσκευασίες βύνης. 

Αποµακρυσµένος έλεγχος παραγωγής
Συν τοις άλλοις σε συνεργασία µε startup 

εταιρεία τεχνολογίας, δηµιουργείται εφαρµο-
γή αποµακρυσµένου ελέγχου της παραγωγής 
και παραµέτρων όπως είναι για παράδειγµα η 
θερµοκρασία βρασµού, η περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ και η σταθερότητα στην ποιότητα του 
προϊόντος. Ήδη η Ζυθοποιία έχει λάβει άδεια 
για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και η ο-
λοκλήρωση της επένδυσης τοποθετείται χρο-

νικά το αργότερο στις αρχές του 2024. 
Η Ζυθοποιία Πηνειού αυτή τη στιγµή διατη-

ρεί πανελλαδική διανοµή σε αρκετά σηµεία 
εστίασης, ενώ προχωράει και στην εξαγωγι-
κή της επέκταση µέσα από τη συµµετοχή της 
σε διεθνείς εκθέσεις όπως η Anuga, η Sial και 
προσεχώς η Prowein. «∆ιατηρούµε περιορι-
σµένες εξαγωγές στην Ολλανδία, στη Γερµα-
νία και στην Κύπρο, δεδοµένου ότι η πανδη-
µία ήρθε να ανατρέψει ότι είχαµε χτίσει πριν 
την υγειονοµική κρίση σε αυτόν τον τοµέα. Ε-
πί του παρόντος γίνεται µία µεγάλη προσπά-
θεια για να µεγαλώσουµε και εξαγωγικά». 

Εκτιµήσεις για αύξηση τζίρου κατά 150%
Εκτός από την εστίαση διατηρεί πανελλα-

δική παρουσία µέσα από τα δίκτυα καταστη-
µάτων του Σκλαβενίτη και της ΑΒ Βασιλό-
πουλος και στο σύνολο των αλυσίδων σού-
περ µάρκετ της Θεσσαλίας. 

Η εκτίµηση για τη φετινή χρονιά κάνει 
λόγο για αύξηση του τζίρου κατά 150% (α-
πό περίπου 580 χιλ. ευρώ το 2022) και α-
νάλογη ανάπτυξη σε όγκο, όπου η επιχεί-
ρηση προσδοκά να υπερβεί τα 3.500 εκατό-
λιτρα. Στους στόχους της φετινής χρονιάς 
είναι να πιστοποιήσει την πλειοψηφία των 
προϊόντων που παράγει ως vegan.

Vegan
Στους στόχους 

της φετινής
χρονιάς είναι 

να πιστοποιήσει 
την πλειοψηφία 

των προϊόντων που 
παράγει ως vegan

Νέα µπύρα 
«porter»
και µία lager 
από κάστανο 
Μελιβοίας 
Αγιάς
Πρόσφατα η Ζυθοποιία Πηνειού 
εισήγαγε στη γκάµα της την 
τέταρτη µπύρα που ανήκει στην 
κατηγορία των porter, µε την 
ετικέτα «Lola». Θυµίζουµε ότι ήδη 
διαθέτει εκτός των άλλων σειρά 
µε τοπικά προϊόντα όπως η LoCo 
που παράγεται µε τσάι και 
φασκόµηλο του Ολύµπου, 
η Cambos, µία lager που 
παράγεται µε τοπική βύνη της 
Θεσσαλίας, ενώ σε λίγες ηµέρες 
θα κυκλοφορήσει και µία amber 
ale µε κάστανο από την Μελιβοία 
Αγιάς. Η εταιρεία µπύρας διατηρεί 
εκτός των άλλων συνεργασίες µε 
νοµάδες ζυθοποιούς καθώς και µε 
την Ζυθοποιία Αναστασίου και 
τους Blame the Sun, από τις 
οποίες έχουν προκύψει συνολικά 
πέντε µπύρες, µεταξύ αυτών
 τρεις επετειακές ετικέτες που 
κυκλοφορούν στο Octoberfest, 
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 
Σηµειώνεται τέλος ότι η 
επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία 
πιστοποίησής της ως επισκέψιµο 
ζυθοποιείο µε την απόκτηση του 
σχετικού σήµατος από το 
υπουργείο Τουρισµού. 

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

�ΧΙΛ. ΕΥΡΩ�

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2023

368,442021

2022

2023

�ΕΚΤΙΜΗΣΗ�

580,00

+150%

3.500 HL
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Υποκατάστηµα 
στην Ελλάδα 
για τα 

ακτινίδια Zespri 
Υποκατάστηµα στη 

Θεσσαλονίκη σύστησε λίγο 
πριν την εκπνοή του 2022 
ο κολοσσός των ακτινιδίων 
Zespri, ένα υποκατάστηµα 
της θυγατρικής εταιρείας 
της Zespri στην Ιταλία, 
το οποίο, όπως αναφέρεται 
στην καταχώριση στο Γενικό 
Εµπορικό Μητρώο, θα 
παρέχει υπηρεσίες για τον 
ποιοτικό έλεγχο ακτινίδιων. 
Επικεφαλής έχει τεθεί 
ο Tommaso Ricci, Finance 
Manager - International 
Production και µέλος του 
∆Σ της Zespri International.

Κορυφαίοι πελάτες 
αφρώδους από ΕΕ 
Βρετανία, ΗΠΑ
Σε 636 εκατ. λίτρα ανήλθαν 
οι εξαγωγές αφρώδους 
οίνου της ΕΕ σε χώρες εκτός 
της το 2021, σηµειώνοντας 
αύξηση 29% από τα 494 
εκατ. λίτρα που εξήχθησαν 
το 2020, σύµφωνα µε τη 
Eurostat. Οι δύο κορυφαίοι 
εξαγωγικοί προορισµοί 
αφρώδους οίνου από την 
ΕΕ ήταν οι ΗΠΑ µε 31% 
και το Ηνωµένο Βασίλειο 
µε 28%. Το 2021, οι τρεις 
µεγαλύτερες κατηγορίες σε 
εξαγωγές αφρώδους οίνου 
εκτός ΕΕ ήταν το prosecco 
(43%), η σαµπάνια (15%) 
και η cava µε 10%.

Επένδυση Tsakiris 
Family για αυγά 
ελευθέρας βοσκής
Στο καθεστώς ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικότητας 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, εντάχθηκε 
κατόπιν έγκρισης από την 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, το επενδυτικό 
σχέδιο της Tsakiris Family, 
που αφορά την ίδρυση 
νέου ορνιθοτροφείου στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 
µε κότες που προορίζονται 
αποκλειστικά για 
αυγοπαραγωγή. Η εν λόγω 
επένδυση εγκρίθηκε για 
συνολικό επιλέξιµο κόστος 
1.222.884,56  ευρώ 
και συνολικό ενισχυόµενο 
κόστος 1.077.518,15 ευρώ.

ΝΕΑ

Σε µία κίνηση µε την οποία καθετοποιεί 
την παραγωγή της στο ελαιόλαδο προχώ-
ρησε η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρι-
σµών δηµιουργώντας δικό της ιδιόκτητο ε-
λαιοτριβείο το οποίο τέθηκε σε πλήρη λει-
τουργίας στην εκπνοή του περασµένου έ-
τους (28 ∆κεκεµβρίου). Η επένδυση µαζί 
µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις για το νέο 
εργοστάσιο ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Με το νέο, υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο 
που βρίσκεται στα Ρυάκια Ελίκης, η Παναι-
γειάλειος προσβλέπει τη διαρκή βελτίωσης 
της ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου που παράγει, αξιοποιώντας την τελευ-
ταία τεχνολογία και έχοντας ήδη εκπαιδεύ-
σει κατάλληλα το απαιτούµενο προσωπικό. 
Σε ανακοίνωση τη, η ΠΕΣ, καλεί τους ελαιο-
παραγωγούς να εµπιστευθούν την νέα µονά-
δα αναφέροντας τα εξής: «Συνάδελφε ελαι-
οπαραγωγέ, στην Παναιγιάλειο Ένωση Συ-
νεταιρισµών δηµιουργήσαµε ένα υπερσύγ-
χρονο ελαιοτριβείο µε σκοπό να αναβαθµί-
σουµε την ποιότητα του ελαιολάδου µας. Σε 
ένα νέο χώρο παραγωγής τροφίµων που πλη-
ροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφά-
λειας και υγιεινής, τελευταίας τεχνολογίας 
ελαιουργικά µηχανήµατα µαζί µε εξειδικευ-
µένο και επιστηµονικό προσωπικό θα σου 
εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσµα».

Στον Αναπτυξιακό Νόµο για την ενί-
σχυση της επιχειρηµατικότητας των 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσε-
ων εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο 
της Φάρµας Μουρατίδη ΙΚΕ, για την 
ίδρυση κτηνοτροφικής µονάδας βο-
οειδών. Για τη νέα µονάδα, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέ-
κρινε συνολικό ενισχυόµενο κόστος 
ύψους 1.240.068,28 ευρώ και αντί-
στοιχα, συνολικό επιλέξιµο κόστος 
ίσο µε 1.259.998,39 ευρώ.

Η Φάρµα Μουρατίδη δραστηριοποι-
είται και εξειδικεύεται στην εκτροφή 
αγελάδων που προορίζονται για γα-
λακτοπαραγωγή, µε µονάδες εκτρο-
φής στο δήµο Βόλβης Θεσσαλονίκης. 
Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω φάρµα, 
χρησιµοποιεί πρωτοποριακές τεχνο-
λογικές µεθόδους για τα κοπάδια α-
γελάδας, όπως το CowScout που ε-
λέγχει διεξοδικά κάθε αγελάδα για 
την κίνησή της στο χώρο και την κα-
θηµερινή της παραγωγή γάλακτος, 
µέσω κινητού τηλεφώνου.

Σε λειτουργία
το νεόδμητο  
ελαιουργείο 
Παναιγιαλείου 

Νέα μονάδα 
από τη 
Φάρμα 
Μουρατίδη

Στη δηµιουργία εγκαταστάσεων απόσταξης για 
την παραγωγή τσίπουρου προχωράει ο Ενιαίος 
Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Σάµου. 
Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ξεκίνησε ήδη 
και αφορά την προσθήκη εξοπλισµού, δεδοµένου 
ότι δεν θα χρειαστούν δαπάνες για κτίριο, καθό-
τι η παραγωγή θα γίνεται στις ήδη υφιστάµενες 
κτιριακές εγκαταστάσεις. Το ύψος της επένδυσης 
θα αγγίξει τις 600 χιλιάδες ευρώ. Όπως επισηµαί-
νει ο πρόεδρος του ΕΟΣ Σάµου Γιάννης Σκούτας, 
ήδη έχουν γίνει οι πρώτες πειραµατικές δοκιµές 
για την παραγωγή φρέσκου τσίπουρου από στα-
φύλι της ποικιλίας Μοσχάτο Σάµου. «Το Μοσχά-
το είναι ούτως ή άλλως µία αρωµατική ποικιλία  

και γι’ αυτό αναµένεται ότι και τα χαρακτηριστικά 
του τσίπουρου θα είναι ανάλογα µε αυτά του στα-
φυλιού µετά την απόσταξη. Φαίνεται λοιπόν ότι θα 
προκύψει ένα ποιοτικό, αρωµατικό και εύγεστο 
προϊόν», σηµειώνει. Ο Συνεταιρισµός πρόκειται 
επίσης να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά το 
«vin doux naturel», ένα νέο φρέσκο γλυκό κρασί.

Στο τσίπουρο 
ανοίγεται
ο ΕΟΣ Σάμου

Κύκλος εργασιών στα 10 εκατ. ευρώ
και πρεµιέρα εξαγωγών κρασιού 
Kosher στην Αµερική το 2023
Το 2022 ο δραστήριος Οινοποιητικός Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Σάµου θα αγγίξει σε κύκλο εργασιών 
τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ εκτός από τους φυσικούς 
οίνους που έχει παρουσιάσει τα τελευταία δύο χρόνια 
µε τις ετικέτες «Προφήτης, Βουνίτης και Ερηµίτης», 
θα κάνει πρώτες εξαγωγές κρασιού Kosher στην 
Αµερική. Από το 2021 έχει λάβει πιστοποίηση για 
την παραγωγή οίνων Kosher µε προορισµό τις 
εβραϊκές κοινότητες παγκοσµίως. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
έλαβε πιστοποίηση από την Ισραηλιτική Κοινότητα 
της Θεσσαλονίκης καθώς και από την αντίστοιχη 
αµερικανική κοινότητα. Ο ΕΟΣ Σάµου παράγει κατά 
µέσο όρο κάθε έτος περίπου 5.000 σαµιώτικου 
µοσχάτου, από το οποίο το 70% κατευθύνεται στις 
εξαγωγές, ενώ διατηρεί ένα από τα µεγαλύτερα 
οινοποιεία στη χώρα βάσει παραγωγικής δυναµικής. 
Εξάγει συνολικά σε 27 χώρες µε βασικότερες Γαλλία, 
Γερµανία, Καναδά, Νότια Κορέα. Για να αντιληφθεί 
κανείς τη δυναµική του στη γαλλική αγορά, να 
αναφερθεί ότι καταλαµβάνει το 20% των πωλήσεων 
της Γαλλίας σε επιδόρπιους οίνους.       Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

12,02

10,00

498,27

401,09

8,36

2020

2020

2021

2021

2022

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

�ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ�
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τα µυστικά µονοπάτια των οίνων 
και των αποσταγµάτων, που εξί-
ταραν τα όνειρά του από µικρό 
παιδί, βλέποντας τον πατέρα του 
να αποστάζει τσίπουρο, στο µι-
κρό καζάνι που διατηρούσε στο 
σπίτι τους, έχει αρχίσει και ανα-
καλύπτει στην πράξη, πλέον, ο 
∆ηµήτρης Μπίζας από την Άρτα.

Με σπουδές στη γεωπονία, 
την οποία συνεχίζει να ασκεί 
ως επάγγελµα, έχοντας, µάλι-
στα, «κολλήσει» πολλά ένσηµα 
στην περιοχή, ο 42χρονος συνο-
µιλητής µας εδώ και λίγους µή-
νες ολοκλήρωσε µια σηµαντική, 
για τα δεδοµένα του επένδυση 
σε υποδοµές και πλέον δηλώνει 
κι επίσηµα αµπελουργός, οινο-
ποιός και αποσταγµατοποιός.

Από το καλοκαίρι του 2022 
έθεσε σε πλήρη λειτουργία το 
ολοκαίνουριο οινοποιείο και 
αποσταγµατοποιείο του, τα ο-
ποία βρίσκονται στο χωριό Αν-
θότοπος, του ∆ήµου Νικολάου 
Σκουφά, στην Άρτα. «Ξεκίνησα 
αυτό το ταξίδι στον κόσµο του 
κρασιού, έχοντας µόνο την αγά-
πη για την αµπελουργία και την 
οινοποίηση, την οποία µου µε-
ταλαµπάδευσε ο πατέρας µου», 

εξηγεί στην Agrenda, ο ιδρυτής 
της «Bizas Winery».

Προς το παρόν ο κ. Μπίζας 
καλλιεργεί ροδίτη και merlot, σε 
µια έκταση 10 στρεµµάτων στην 
Άρτα, αλλά θέλει να επεκτείνει 
τον αµπελώνα του κι έχει αγο-
ράσει 15 στρέµµατα, σχεδιάζο-
ντας να φυτέψει πιο ιδιαίτερες 
ποικιλίες όπως η µαλαγουζιά.

Την απόφαση για την κατα-
σκευή του ιδιόκτητου οινοποι-
είου και του αποσταγµατοπείου 
την έλαβε το 2017, αλλά χρειά-
στηκε να περιµένει σχεδόν τρία 
χρόνια, µέχρι να ανοίξει κάποιο 
χρηµατοδοτικό εργαλείο, κα-
θώς το κόστος του εγχειρήµα-
τος ήταν µεγάλο.

«Υπέβαλα φάκελο στο τοπι-
κό leader, γιατί κακά τα ψέµα-
τα, χωρίς τη στήριξη αυτή δεν 
θα µπορούσα να κάνω τίποτε. 
Πρόκειται για δύο προγράµµα-
τα. Το ένα είναι για την κατα-
σκευή του οινοποιείου, που έ-
χει δυναµικότητα για 100.000 
φιάλες και το δεύτερο για εκεί-
νη του αποσταγµατοποιείου», 
διευκρινίζει ο κ. Μπίζας. Η συ-
νολική επένδυση ολοκληρώ-
θηκε σε 13 µήνες, ξεκινώντας 
το Μάιο του 2021 και ανήλθε 
στα 430.000 ευρώ µε την επι-
χορήγηση να αντιπροσωπεύει 

το 50% του ποσού, ενώ το υπό-
λοιπο καλύφθηκε από ίδια συµ-
µετοχή και δανεισµό.

Στη δραστηριότητα του κρα-
σιού το µικρό οινοποιείο έχει 
λανσάρει δύο ετικέτες, µια λευ-
κή και µια ερυθρή. «Η επωνυ-
µία στο κρασί είναι Άρτιος και 
προέκυψε διότι το άρτιος σηµαί-
νει πλήρης, ισορροπηµένος, τέ-
λειος και χωρίς ελλείψεις. Και 
προφανώς κάνει λογοπαίγνιο 
και µε την Άρτα, γιατί θέλω να 
τονίσω την πόλη µου. Στην ε-
τικέτα επίσης απεικονίζονται 
άρτιοι αριθµοί. Για την ακρί-
βεια για το λευκό κρασί έχω το 
4 και για το κόκκινο το 6», τονί-
ζει ο οινοποιός και εξηγεί πως 
«το λευκό είναι ένας ξηρός οί-
νος και προέρχεται από ροδίτη 
ιδίας παραγωγής και µοσχάτο, 

µε λίγο αθήρι και µαλαγουζιά, 
ενώ το ερυθρό είναι µονοποικι-
λιακό αγιωργίτικο από αγορα-
σµένα σταφύλια. Τα δικά µου 
ερυθρά αµπέλια είναι merlot 
και η πρώτη εµφιάλωση θα γί-
νει από τον τρύγο του 2022». 
Εκτός από τις φιάλες, τα κρασιά 
βγαίνουν και σε ασκό.

Από τον βραχίονα της απόστα-
ξης, ο κ. Μπίζας λανσάρει το τσί-
πουρο µε την επωνυµία «Αγλαΐ-
τσα», το οποίο ονοµατοδοτήθη-
κε έτσι προς τιµήν της συζύγου 
του. Προς ώρας η διάθεση των 
προϊόντων της Bizas Winery γίνε-
ται στην τοπική αγορά και όπως 
επισηµαίνει ο κ. Μπίζας «θέλω 
να εδραιωθώ πρώτα στην περι-
οχή και κατόπιν θα επιδιώξω να 
πάω και στην υπόλοιπη Ελλάδα 
και γιατί όχι και στο εξωτερικό».

Τα προϊόντα της Bizas Winery διατίθενται στην τοπική αγορά. Το µικρό οινοποιείο έχει λανσάρει δύο καινούργιες ετικέτες, µια λευκή και µια ερυθρή µε την επωνυµία Άρτιος.

«Ξεκίνησα το ταξίδι στον κόσµο του κρασιού, µε αγάπη για την 
αµπελουργία και την οινοποίηση, που µου µεταλαµπάδευσε ο πατέρας 
µου», εξηγεί ο ιδρυτής της «Bizas Winery», ∆ηµήτρης Μπίζας.

Με διπλό ρόλο
σε οίνο, τσίπουρο
η Bizas Winery
Με δύο ετικέτες οίνου και μία τσίπουρου ο Δημ. 
Μπίζας κάνει πραγματικότητα το όνειρό του

Ροδίτη, merlot
Ο κ. Μπίζας καλλιεργεί 

ροδίτη και merlot, σε µια 
έκταση 10 στρεµµάτων 

στην Άρτα, αλλά θέλει να 
επεκτείνει τον αµπελώνα 

100.000 

430.000

50% 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΦΙΑΛΕΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

Ι∆ΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΥΡΩ
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Προτάσεις 
βελτιωτικές  
των Σχεδίων 
Βελτίωσης 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οι παρατηρήσεις παρουσιάζονται (κατά  
σειρά σημαντικότητας):

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ

Όπως και η ίδια η λέξη μαρτυρά, οι τιμές 
που ορίζονται αναφέρονται στις ανώτατες 
τιμές και όχι στις μέσες τιμές που πιθανά 
προκύπτουν από τα προηγούμενα προγράμ-
ματα. Αν η προηγούμενη μέση τιμή, ορι-
στεί σήμερα ως ανώτατη, είναι βέβαιον ό-
τι η νέα μέση τιμή θα είναι χαμηλότερη α-
πό την προηγούμενη, κάτι που σημαίνει υ-
ποβάθμιση και όχι αναβάθμιση του τεχνο-
λογικού επιπέδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Παράγραφος Β1: Ανώτατη τιμή ελκυστή-

ρα 100.000 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την προηγούμενη 

προκήρυξη όπου η ανώτατη επιλέξιμη τιμή 
για έναν γεωργικό ελκυστήρα ήταν 125.000 
ευρώ και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξήσεις 
τιμών που μεσολάβησαν στην 5ετία που πα-
ρήλθε και οι οποίες ξεπερνάνε το 25%, θε-
ωρούμε ότι το ποσό των 100.000 ευρώ δεν 
είναι ρεαλιστικό. Με βάση την κοινή λογι-
κή το ποσό των 125.000 θα έπρεπε να ανα-
προσαρμοστεί προς τα πάνω αναλογικά. Η 
πρόταση του ΣΕΑΜ είναι η ανώτατη επιλέξι-
μη τιμή ελκυστήρα να οριστεί στις 140.000 
ευρώ. Αν θα παραμείνει ως ανώτατη επιλέ-
ξιμη τιμή το ποσό των 100.000 ευρώ θα έ-
χουμε τις εξής επιπτώσεις:

 Θα αποκλείσει από την ενίσχυση α-
γοράς γεωργικού ελκυστήρα, πολλούς α-
πό τους εν δυνάμει δικαιούχους που κατέ-
χουν αξιόλογη γεωργική εκμετάλλευση, α-
νοιχτής καλλιέργειας, για την οποία απαι-
τείται ελκυστήρας μέσης ή υψηλής ισχύ-
ος (π.χ. >120ΗΡ) και το κόστος του οποίου 
υπερβαίνει κατά πολύ τις 100.000 ευρώ.

 Θα στρέψει τους υποψήφιους επενδυ-
τές σε επιλογή ελκυστήρα χαμηλού κόστους, 
προέλευσης από χώρα χαμηλού τεχνολογι-
κού επιπέδου (π.χ. Τουρκία, Ινδία, Κίνα) και 
ουσιαστικά θα «πριμοδοτήσει» συγκεκριμέ-
νες μάρκες της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι το 
πρόγραμμα 4.1.5 έχει ως στόχο να ενισχύ-

σει τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων με μηχανήματα σύγχρονης 
τεχνολογίας, που να καθιστούν την εκμε-
τάλλευση περισσότερο ανταγωνιστική, ενώ 
παράλληλα προωθεί τις εφαρμογές της γε-
ωργίας ακριβείας.

Παράγραφος Β5: Συνολικός προϋπολο-
γισμός σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκατό 
χιλιάδες ευρώ (μάλλον λάθος) ή 130.000€. 
Το ποσό αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. 
Κάποιος αγρότης που θέλει να εκσυγχρονί-
σει την αγροτική του εκμετάλλευση, να α-
ντικαταστήσει πλήρως αποσβεσμένα μηχα-
νήματα 25 & 30 ετών, με καινούργια σύγ-
χρονης τεχνολογίας και συμβατά με τις ε-
φαρμογές της γεωργίας ακριβείας, χρειά-
ζεται πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό α-
πό τον προαναφερόμενο. Η πρόταση του 
ΣΕΑΜ είναι, να μην υπάρχει όριο στο σύ-
νολο του προϋπολογισμού για μηχανολο-
γικό εξοπλισμό και ο δικαιούχος να έχει 
την δυνατότητα να εξαντλήσει το σύνολο 
της επένδυσής του σε μηχανολογικό εξο-
πλισμό, εφ’ όσον καλύπτει όλες τις υπόλοι-
πες προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Παράγραφος 9.10: Εύλογο κόστος πα-

ρελκομένων κατεργασίας εδάφους.
Υπάρχει σοβαρή ένσταση σε αυτό το θέ-

μα διότι και οι τιμές που καθορίζονται υπο-
λείπονται σημαντικά αυτών που υπάρχουν 
στην αγορά και αφορούν σύγχρονα μηχα-

νήματα, αλλά και η λίστα είναι ελλιπής δι-
ότι απουσιάζουν πολλές κατηγορίες-μοντέ-
λα- μεγέθη μηχανημάτων (π.χ. η δισκοσβάρ-
να ως μηχάνημα κατεργασίας εδάφους, δεν 
ενισχύεται;) Συνειδητά το πρόγραμμα απο-
κλείει κάποιον επενδυτή που έχει μεγάλη α-
γροτική εκμετάλλευση, μεγάλο αναπόσβε-
στο ελκυστήρα 180ΗΡ και θέλει να αγορά-
σει έναν σβολοκόπτη 3,5μ ή ένα 5υνο άρο-
τρο;;; Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες τιμές:

 Άροτρα 3υνα αναστρεφόμενα 9.000 
ευρώ (τιμές αγοράς 15.000-18.000 ευρώ)

 Άροτρα 4υνα αναστρεφόμενα 14.500 
ευρώ (τιμές αγοράς 17.000-25.000 ευρώ)

 Φρέζα ΒΤ 2-3μ 6.800 ευρώ (τιμές αγο-
ράς 9.000-16.000 ευρώ)

 Σβολοκόπτης >3μ 14.400 ευρώ (τιμές 
αγοράς 16.500-22.000 ευρώ)

Σημειώνεται ότι οι τιμές των παραπάνω 
μηχανημάτων αυξάνονται περαιτέρω, όταν 
συνοδεύονται με κάποιο πρόσθετο εξοπλι-
σμό (π.χ. τροχός ρύθμισης βάθους, κύλιν-
δρος, υδραυλική ρύθμιση πλάτους, υδραυ-
λικά συστήματα ασφαλείας κ.λπ.).

Βασικό ερώτημα και απορία αποτελεί ο ο-
ρισμός του εύλογου κόστους άλλων παρελ-
κομένων που δεν αφορούν την κατεργασία 
εδάφους και είναι πολλά και σημαντικά (π.χ. 
ψεκαστικά, σπαρτικές, καταστροφείς, λιπα-
σματοδιανομείς, μηχανήματα χορτονομής 
κλπ). Τι θα ισχύει για αυτά τα μηχανήμα-
τα; Θα απαιτείται η προσκόμιση 3 προσφο-
ρών, ενώ στα μηχανήματα κατεργασίας εδά-

Για ένα ευρύ πεδίο βελτιώσεων 
στα υπό διαβούλευση Σχέδια 
Βελτίωσης που μεταφέρονται για 
τέλος Φεβρουαρίου συζήτησαν 
εκπρόσωποι του ΣΕΑΜ με τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τις διαχειριστικές αρχές. 
Αναλυτικά οι προτάσεις που 
συζητήθηκαν έχουν ως εξής:
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φους 1 προσφορά; Και τι νόηµα έχει αυτή η 
1 προσφορά, όταν σίγουρα θα είναι υψηλό-
τερη του οριζόµενου εύλογου κόστους; Πώς 
δικαιολογούνται ορισµός εύλογου κόστους 
και 1 προσφοράς ταυτόχρονα, όταν η τελι-
κή ενίσχυση υπολογίζεται επί του τιµολογί-
ου και όχι επί της προσφοράς;

Πέραν των παραπάνω, θα υπάρχει σύγχυση 
στους αξιολογητές κατά την διαδικασία αξι-
ολόγησης µιας αίτησης για το αν για κάποιο 
µηχάνηµα απαιτούνται 3 ή 1 προσφορά. Ο 
ΣΕΑΜ προτείνει για τα παρελκόµενα, το ίδιο 
καθεστώς που θα ισχύει για τους ελκυστήρες.

Γενικά, η πρακτική του Υπουργείου να 
ορίζει εύλογο κόστος σε χαµηλά επίπεδα 
και τιµές εκτός αγοράς, ουσιαστικά πριµο-
δοτεί και προωθεί µηχανήµατα χαµηλής τε-
χνολογίας, που δεν συµβάλουν στην βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτι-
κής εκµετάλλευσης και δεν προωθούν την 
γεωργία ακριβείας. ∆εν πρέπει να αποτε-
λεί αυτοσκοπό η ώθηση του επενδυτή για 
πολλά και φτηνά µηχανήµατα, θα πρέπει 
να έχει την δυνατότητα να αγοράσει λίγα 
και σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΈΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα έτη που αναφέρονται δεν αντιστοιχούν 
στα πραγµατικά έτη απόσβεσης που ισχύουν 
για τα µηχανήµατα. Υπάρχει µια κλιµάκωση 
από 8 έως 15 έτη (άγνωστο για ποιο λόγο) 
όταν η επίσηµη λογιστική απόσβεση αυτών 
των µηχανηµάτων είναι τα 10 έτη. Ουσια-
στικά η επιµήκυνση του χρόνου απόσβεσης 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για επενδύσεις – 
το υπουργείο οικονοµικών εξετάζει την µεί-
ωση του χρόνου απόσβεσης από τα 10 στα 
5 χρόνια. Αλλά και η αλµατώδης εξέλιξη της 
τεχνολογίας και οι νέες ανάγκες που προκύ-
πτουν, απαιτούν σύντµηση του χρόνου που 
ορίζει την επένδυση «απλή αντικατάσταση». 
Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι ως παλαιότητα να 
ορίζεται ο χρόνος της λογιστικής απόσβεσης.

ΑΡΘΡΟ 13 παράγραφος 5Γ
σελίδα κειµένου 20. Προσκόµιση
3 προσφορών

Ένα θέµα που δηµιούργησε αρκετές προ-
στριβές κατά την προηγούµενη προκήρυξη 
και προκάλεσε σηµαντική καθυστέρηση στην 
εξέλιξη του προγράµµατος. Ο ΣΕΑΜ θεωρεί 
ότι είναι άχρηστη και προσχηµατική η προ-
σκόµιση των 3 προσφορών διότι συνήθως 
ο επενδυτής έχει επιλέξει την µάρκα που θα 
αγοράσει και υποχρεώνεται να συλλέξει και 
άλλες 2 προσφορές, υψηλότερου κόστους. 
1 προσφορά είναι αρκετή για να οριστεί η ε-
πιλέξιµη δαπάνη. Τονίζεται πάντα ότι η ενί-
σχυση υπολογίζεται επί της αξίας του τιµο-
λογίου και όχι επί της αξίας της προσφοράς.

Αν για λόγους που δεν εξαρτώνται από 
την ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου, εί-
ναι υποχρεωτική η προσκόµιση 3 προσφο-
ρών, τότε θα πρέπει να διευκρινιστούν τα 
κάτωθι, όσον αφορά τον όρο «3 ανεξάρτη-
τες οικονοµικές προσφορές»

 Έχει το δικαίωµα ο υποψήφιος να προ-
σκοµίσει 3 διαφορετικές προσφορές, µε 3 
διαφορετικές µάρκες µηχανηµάτων, του ί-
διου προµηθευτή (ίδιο ΑΦΜ);

 Έχει το δικαίωµα ο υποψήφιος να προ-
σκοµίσει 3 διαφορετικές προσφορές, από 3 
διαφορετικούς προµηθευτές (διαφορετικά 
ΑΦΜ) αλλά ίδιας ή διαφορετικής µάρκας;

 Υπάρχει υποχρέωση η προσφορά να 
είναι ηλεκτρονικά συµπληρωµένη ή και 
χειρόγραφα;

 Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η προ-
σφορά, όσον αφορά τον εξοπλισµό και τις 
προδιαγραφές του µηχανήµατος;

Η θέση του ΣΕΑΜ, εφ’ όσον δεν είναι δυ-
νατόν οι 3 προσφορές να περιοριστούν σε 
1, να υπάρχει η δυνατότητα και των 2 πα-
ραπάνω επιλογών, δηλαδή είτε διαφορε-
τικό ΑΦΜ, είτε διαφορετική µάρκα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παράγραφος 4.5.2. Προσκόµιση ∆ελτί-
ου αποστολής. Θεωρείται πλεονασµός, από 
την στιγµή που υπάρχει το τιµολόγιο πώλη-
σης και η άδεια κυκλοφορίας. Υπενθυµίζε-
ται ότι για την έκδοση της άδειας κυκλοφο-
ρίας, πέραν των άλλων, απαιτείται και δελ-
τίο τεχνικού ελέγχου που πραγµατοποιεί-
ται από άτοµο του Υπουργείου. Τι εξυπη-
ρετεί το ∆ελτίο Αποστολής; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 4.5.3 Ορισµός παλαιότη-
τας µηχανήµατος για επιλεξιµότητα. Τόσο 
για την µεσολάβηση µεταξύ δελτίου ταξινό-
µησης και άδειας κυκλοφορίας ελκυστήρα, 
όσο και χρονολογίας κατασκευής µε τιµο-
λόγιο πώλησης παρελκοµένου, οι 36 µή-
νες που προβλέπονται να αυξηθούν σε 48. 
Η εµπειρία από το προηγούµενο πρόγραµ-
µα, όπου είχαµε υλοποιήσεις ακόµη και 4 
χρόνια µετά την προκήρυξη (άρα πιθανά α-
κόµη µεγαλύτερο διάστηµα από το «κλείσι-
µο» ενός µηχανήµατος) και οι καθυστερή-
σεις που ήδη διαφαίνονται στο υπό προκή-
ρυξη πρόγραµµα, καθιστούν αναγκαία αυ-
τήν την αλλαγή. Αν δεν προβλεφθεί εξ’ αρ-
χής στην πρόσκληση, είναι βέβαιον ότι στην 
πορεία θα χρειαστεί παράταση.

Παράγραφος 6.1.2 Προσκόµιση εξοφλη-
τικής απόδειξης. Σε τί εξυπηρετεί όταν απαι-
τούνται τα extraits των Τραπεζών, που θεω-
ρούνται πιο έγκυρα; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 6.1.2.4 Προκαταβολές πριν 
την αίτηση ένταξης δικαιολογούνται µόνο 
µετά την προκήρυξη και σε ποσοστό µέχρι 
15%. ∆ιαφωνούµε µε αυτή τη ρύθµιση και 
αιτιολογούµε την θέση µας. Είναι γνωστόν 
ότι την τελευταία 3ετία υπάρχει µεγάλη κα-
θυστέρηση στις παραδόσεις από τα εργοστά-
σια ελκυστήρων. Το γεγονός αυτό, σε συν-
δυασµό µε τις επίσηµες διαβεβαιώσεις µέ-
σω των ΜΜΕ για προκήρυξη του προγράµµα-
τος ακόµη και την άνοιξη του 2022, ώθησε 
πολλούς υποψήφιους επενδυτές να «κλεί-
σουν» µηχανήµατα, καταβάλλοντας ένα ση-
µαντικό µέρος ως προκαταβολή, προκειµέ-
νου να «εξασφαλίσουν» την έγκαιρη παρά-
δοση του µηχανήµατος, προσβλέποντας βέ-
βαια και στην έγκαιρη προκήρυξη. Θα υπάρ-
χει πρόβληµα µε αυτούς τους υποψηφίους 
και θα δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα συ-
ναλλαγών µε τις τράπεζες, διότι θα χρειαστεί 
να επιστραφούν χρήµατα και να ξανα-κατα-
τεθούν µετά την προκήρυξη. Ο ΣΕΑΜ προ-
τείνει, χρήµατα που καταβλήθηκαν µετά την 
1 Ιανουαρίου 2022, έναντι αγοράς µηχανή-

Απόσβεση
Η επιµήκυνση του χρόνου 
απόσβεσης στα τρακτέρ 
λειτουργεί ως αντικίνητρο 
για επενδύσεις – το υπουργείο 
οικονοµικών εξετάζει την µείωση 
του χρόνου απόσβεσης από 
τα 10 στα 5 χρόνια.

20%
Όσον αφορά το πρώτο αίτηµα 
πληρωµής 20% εντός 12µηνών, 
θα πρέπει να κρατηθεί µια 
επιφύλαξη, όπως έγινε και µε 
την περίπτωση της πανδηµίας.

Προσφορές 
Ένα θέµα που δηµιούργησε 
αρκετές προστριβές κατά 
την προηγούµενη προκήρυξη 
και προκάλεσε σηµαντική 
καθυστέρηση στην εξέλιξη του 
προγράµµατος είναι οι τρεις 
προσφορές.

Πρόταση του ΣΕΑΜ είναι, 
να µην υπάρχει όριο στο 
σύνολο του προϋπολογισµού 
για µηχανολογικό εξοπλισµό 
και ο δικαιούχος να έχει την 
δυνατότητα να εξαντλήσει το 
σύνολο της επένδυσής του 
σε µηχανολογικό εξοπλισµό, 
εφ’ όσον καλύπτει όλες τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις.



µατος, προς ένταξη για ενίσχυση στο µέτρο 
4.1.5 και µέχρι του ποσού του 20% της συνο-
λικής αξίας, να συνυπολογιστούν στην τεκ-
µηρίωση εξόφλησης της δαπάνης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Ο ΣΕΑΜ είναι σύµφωνος µε την µελέτη υ-
πολογισµού ιπποδύναµης TEReS, όσον αφο-
ρά γεωργικούς ελκυστήρες >100ΗΡ µε την 
προσαύξηση των 10ΗΡ. ∆ιαφωνεί µε τις ιπ-
ποδυνάµεις που κατηγοριοποιούνται στα δεν-
δροκοµικά τρακτέρ, µια και δεν ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες αλλά και στα µοντέλα 
που κυκλοφορούν στην αγορά. Προτείνει΅

 Καλλιέργεια τουλάχιστον 45 στρεµµά-
των, ιπποδύναµη έως 75ΗΡ (αντί για 70ΗΡ)

 Καλλιέργεια τουλάχιστον 60 στρεµµά-
των, ιπποδύναµη έως 85ΗΡ (αντί για 80ΗΡ)

 Καλλιέργειες τουλάχιστον 100 στρεµµά-
των, ιπποδύναµη έως 100ΗΡ.

Κατ’ εξαίρεση, να υπάρχει µια προσαύξη-
ση έως 5ΗΡ το µέγιστο, όταν η αµέσως προ-
ηγούµενη ιπποδύναµη απέχει σηµαντικά α-
πό την ανώτατη δικαιούµενη. Για παράδειγ-
µα, για τουλάχιστον 60 στρέµµατα, αντί για 
85ΗΡ να υπάρχει προσαύξηση µέχρι τους 
90ΗΡ, όταν το αµέσως προηγούµενο µοντέ-
λο, ίδιας µάρκας είναι 76ΗΡ. Αυτό µπορεί να 
πιστοποιείται είτε µε προσπέκτους του κατα-

σκευαστή είτε µε βεβαίωση του προµηθευ-
τή. Υπενθυµίζεται ότι στο παρελθόν είχαµε 
προβλήµατα ακόµη και για 0,5ΗΡ (100,5ΗΡ 
αντί για το ανώτατο 100ΗΡ). Φυσικά, για τις 
παραπάνω κατηγορίες δενδροκοµικών τρα-
κτέρ, δεν απαιτείται η µελέτη TEReS παρά µό-
νο ο αριθµός των στρεµµάτων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡ.
2.2.12 σελ 13

Ενίσχυση χορτοδετικής µηχανής >20.000 
ευρώ, µε προϋπόθεση τα 200 στρέµµατα. ∆εν 
υπάρχει χορτοδετική µηχανή <20.000 ευρώ. 
Το ποσό αυτό πρέπει να ανέλθει στις 40.000 
ευρώ για να είναι ρεαλιστικό και να µην υ-
πάρχουν αποκλεισµοί σε κάποιες τεχνολογι-
κά εξελιγµένες χορτοδετικές µηχανές.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ –
ΑΠΟΡΙΕΣ

1. Στο άρθρο 7 παράγραφος 7 σελίδα 8 γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε γε-
ωργικά σχήµατα, οµάδες, συνεταιρισµούς, 
οργανώσεις παραγωγών, αναφέρονται ως 
µη επιλέξιµες. Όµως στο άρθρο 15 παρά-
γραφος 3 σελίδα 22 καθώς και στην Βαθ-
µολογία δράσης 4.1.5 άρθρο 3.4 υπονοεί-
ται και πριµοδοτείται η συµµετοχή σε τέτοια 
σχήµατα. Τι ισχύει τελικώς;

2. Ισχύει η προθεσµία 36 µηνών από την 
κοινοποίηση της ένταξης για την υλοποίηση 

του έργου ή η προθεσµία θα είναι µικρότερη 
λόγω της έναρξης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 ;

3. Η επιλεξιµότητα φωτοβολταϊκών, το εύ-
λογο κόστος και η πριµοδότηση (όλα σε υ-
ψηλό βαθµό) ισχύουν µόνο ως εξοπλισµός 
σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις και όχι για δηµιουργία φωτοβολτα-
ϊκών πάρκων. Σωστά;

4. Αν υπάρχει αναπόσβεστος ελκυστήρας, 
το πρόγραµµα δεν δικαιολογεί δεύτερο ακό-
µη και αν η µελέτη για ενδεχόµενη αναδι-
άρθρωση-επέκταση της εκµετάλλευσης δι-
καιολογεί κάτι τέτοιο;

5. Στις πολυετείς φυτείες, δεν είναι επιλέ-
ξιµο κανένα σύστηµα άρδευσης;; (άρθρο 9 
παράγραφος 4.4 σελίδα 14)

6. Άρθρο 13 παράγραφος 5Β, σελίδα 20 
«καινοτόµες» επενδύσεις. Πώς πιστοποιεί-
ται µια καινοτόµα επένδυση; Πώς θα απο-
σαφηνιστεί αν χρειάζεται 1 η 3 προσφορές; 
Αν στην αίτηση στήριξης µια επένδυση θε-
ωρηθεί καινοτόµα και κατατεθεί 1 προσφο-
ρά, τι νόηµα έχει να ζητηθούν αναδροµικά 
άλλες 2 προσφορές (άρα µετά την έκδοση 
του τιµολογίου πώλησης) αν η επιτροπή α-
πορρίψει τον χαρακτηρισµό της καινοτοµίας;

7. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3.6 αναφέ-
ρεται ότι στην πρόσκληση καθορίζονται τα 
ανώτατα όρια επιλεξιµότητας δαπανών. Τι 
σηµαίνει αυτό; Υπάρχει περίπτωση να αλ-
λάξουν τα ποσά που αναφέρονται στο κεί-

µενο και στα παραρτήµατα της διαβούλευ-
σης; Θα πρέπει να αποφύγουµε προβλήµα-
τα του παρελθόντος όπου άλλα προέβλεπε 
η ΥΑ (3 προσφορές) και άλλα εφαρµόστη-
καν στην πορεία (τιµοκατάλογοι εύλογου 
κόστους ελκυστήρων).

8. Στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 & 3 στη σε-
λίδα 22 να διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορά 
το αθροιστικό όριο των 500.000 ευρώ. Ανα-
φέρεται σε ένταξη του δικαιούχου και σε άλ-
λα µέτρα του 4.1 της προηγούµενης προκή-
ρυξης; Αναφέρεται στην συµµετοχή και ως 
φυσικό πρόσωπο και ως µέλος οµάδας/νο-
µικού προσώπου; Είναι επιλέξιµο ένα νοµι-
κό πρόσωπο ή όχι;

9. Στον πίνακα µε τα ποσοστά ενίσχυσης 
(άρθρο 16 παράγραφος 1 σελίδα 23) στα µι-
κρά νησιά δεν υπάρχει διαφοροποίηση µε-
ταξύ νέου αγρότη και λοιπών κατηγοριών , 
κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες περιοχές 
(+10%). Ισχύει ή υπάρχει λάθος;

10. Άρθρο 27 παράγραφος 4 &5 σελίδα 39. 
Πρώτο αίτηµα πληρωµής 20% εντός 12µη-
νών. Θα πρέπει να κρατήσουµε µια επιφύ-
λαξη, όπως έγινε και µε την περίπτωση της 
πανδηµίας.

11. Άρθρο 27 παράγραφος 18 σελίδα 41. 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάγλυφη 
αποτύπωση του αριθµού ΣΒΕΛ και της φω-
τογράφησης, ο δικαιούχος ή ο ελεγκτής;

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η βαρύτητα 7% , αλλά και το ποσοστό 
10% που προβλέπεται σε καινοτόµες ε-
πενδύσεις, σε συνδυασµό µε την θολή ει-
κόνα που επικρατεί σχετικά µε το τι θεω-
ρείται καινοτόµα επένδυση, αλλά και τις 
χαµηλές – εκτός αγοράς - τιµές σε βασι-
κά µηχανήµατα έρχεται σε αντίθεση µε έ-
ναν από τους βασικούς στόχους της ∆ρά-
σης για διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης 
και του εκσυγχρονισµού των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 –
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΩΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας 4.1. Αµελκτικές µηχανές αι-
γοπροβάτων

Στον αριθµό αιγοπροβάτων (251 έως 
300/ 301 έως 400) προβλέπονται παγί-
δες περιστροφικές 18 και 24 θέσεων, α-
ντίστοιχα, αριθµός που εδώ και πολλά 
χρόνια θεωρείται πολύ µικρός ως µέγε-
θος περιστροφικού. Θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 32 θέσεων για να θεωρεί-
ται ένα ικανοποιητικό µέγεθος.

Επίσης, στην µεγάλη κατηγορία µε α-
ριθµό αιγοπροβάτων άνω των 801 προ-
βλέπονται περιστροφικές αµελκτικές µο-
νάδες έως 72 θέσεων. Πλέον οι περιστρο-
φικές αµελκτικές µονάδες, σε τόσα µεγά-
λα µεγέθη, θεωρούνται η πιο ενδεδειγ-
µένη λύση, ωστόσο οι θέσεις αυτών θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερες από το προ-
βλεπόµενο (80-120 θέσεων).

Πίνακας 4.3. Συστήµατα αυτόµατης 
γαλουχίας αιγοπροβάτων Στον συγκε-
κριµένο πίνακα γίνεται αναφορά σε αυ-
τοκαθαριζόµενες και µη αυτοκαθαριζό-
µενες µηχανές. Επίσης, γίνεται διαφο-
ροποίηση στη δυναµικότητα εκτροφής 
της κάθε µηχανής σε σχέση µε το αν εί-
ναι αυτοκαθαριζόµενη ή όχι. Κάτι τέτοιο 
στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Οι µη-
χανές έχουν συγκεκριµένη δυναµικό-
τητα ανάλογα µε το µοντέλο τους και ό-
χι µε βάση τον τρόπο καθαρισµού. Επί-
σης, όλες οι µηχανές πλέον διαθέτουν 
συστήµατα καθαρισµού. Η χρήση του ό-
ρου αυτοκαθαριζόµενη χρήζει επεξήγη-
σης, όσον αφορά στο πότε µία µηχανή 
θεωρείται αυτοκαθαριζόµενη.

Πίνακας 4.4. Παγολεκάνες αιγοπρο-
βάτων Από τον πίνακα προκύπτει ότι η 
µέση απόδοση των ζώων είναι τα δύο 
κιλά. Η παγολεκάνη όµως δεν πρέπει 
να καλύπτει τη µέση απόδοση των ζώ-
ων αλλά τη µέγιστη απόδοση στην αρ-
χή του αρµέγµατος. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να αυξηθεί κατά 50% η χωρητικό-
τητα σε παγολεκάνες που προορίζονται 
για πρόβατα και 100% για όσες προορί-
ζονται για αίγες. Με αυτόν τον τρόπο θα 
καλυφθούν και οι περιπτώσεις όπου για 
λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί να γί-
νει η παραλαβή του γάλακτος την επό-
µενη µέρα. Άλλωστε είναι σύνηθες στο 
εξωτερικό να υπάρχουν και παγολεκά-
νες τεσσάρων και έξι αρµεγµάτων [...].

Πίνακας 4.5. Λοιπές επενδύσεις αιγο-
προβατοτροφίας – πλατφόρµα για εγκα-
τάσταση κινητής αµελκτικής µηχανής Η 
πλατφόρµα για την εγκατάσταση κινη-
τής αµελκτικής µηχανής τις περισσότερες 
φορές αποτελεί ενιαίο σύνολο, που κατα-
σκευάζεται από έναν κατασκευαστή. Ο δι-
αχωρισµός τους πιθανόν να δηµιουργού-
σε προβλήµατα ως προς την παροχή των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων (CE). Επίσης 
αναφέρεται δυναµικότητα έως και 24 θέ-
σεις, ενώ ήδη υπάρχουν στην αγορά και 
κινητές αµελκτικές µηχανές 32 θέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παράγραφος 6.4. Προδιαγραφές 
πέραν των κοινοτικών προτύπων βου-
στασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
περιορισµένου σταβλισµού

Στον πίνακα αναφέρεται ότι το πλά-
τος του διαδρόµου τροφοδοσίας των 
αγελάδων όσο και των αιγοπροβάτων 
όταν γίνεται µε µηχανικά µέσα, δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τα 3 µέτρα. Ωστόσο 
η χρήση ελκυστήρα και ενσιροδιανο-
µέα απαιτεί µεγαλύτερο πλάτους διά-
δροµο τροφοδοσίας. Ο διάδροµος θα 
πρέπει να είναι έως 4 περίπου µέτρα 
για να µπορεί να κινηθεί το µηχάνη-
µα. Αν σε αυτό προστεθεί και ο χώρος 
του παχνιού τότε συνολικά θα πρέπει 
να είναι έως και 5 µέτρα.

Το ίδιο ισχύει και για το πλάτος των 
θυρών τροφοδοσίας , εισόδου – εξόδου 
ζώων, εισόδου –εξόδου µηχανικών µέ-
σων (Παράγραφος 6.6 Προδιαγραφές πέ-
ραν των κοινοτικών προτύπων ποιµνιο-
στασίων). Τα τρία µέτρα που προβλέπο-
νται είναι λίγα για την ασφαλή διέλευ-
ση ελκυστήρα και ρυµουλκούµενων. Θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 µέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Πίνακας 9.4: Ηλεκτροπαραγωγά ζεύ-

γη (Η/Ζ) (γεννήτριες) πετρελαίου. Οι 

τρέχουσες τιµές των γεννητριών είναι 
σχεδόν διπλάσιες από αυτές που ανα-
φέρονται στον πίνακα. Επίσης, δεν γί-
νεται καθόλου αναφορά σε ηλεκτρογεν-
νήτριες χωρίς πετρελαιοκινητήρα, που 
λαµβάνουν κίνηση δηλαδή από Γεωρ-
γικό ελκυστήρα.

Πίνακας 9.7.1: Αµελκτικές µηχανές 
αιγοπροβάτων.

Παρόλο που οι τιµές των αµελκτικών 
µηχανών είναι εντός του εύρους των τι-
µών της αγοράς, δεν ισχύει το ίδιο και 
µε τις τιµές των περιστροφικών αµελκτι-
κών µηχανών που είναι εξαιρετικά χα-
µηλές και θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Πίνακας 9.7.2: Μηχανές γαλουχίας 
αιγοπροβάτων.

Στον πίνακα δεν έχουν προβλεφθεί 
µηχανήµατα που εξυπηρετούν σηµα-
ντικές ανάγκες στη γαλουχία αιγοπρο-
βάτων, αλλά και µόσχων. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι υπάρχουν µηχανές που χρη-
σιµοποιούν το σύστηµα RFID (ταυτοποί-
ηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων) για την α-
ναγνώριση των ζώων και τη χορήγηση 
της σωστής ποσότητας τροφής.

Πίνακας 9.7.3: Παγολεκάνες αιγο-
προβάτων

Οι τιµές που καθορίζονται για τις πα-
γολεκάνες αιγοπροβάτων είναι εξαιρε-
τικά χαµηλές. Θα πρέπει να υπάρξει αύ-
ξηση της τάξεως του 70%.
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Οι τρέχουσες τιμές 
των γεννητριών 
στην αγορά είναι 
σχεδόν διπλάσιες 
από αυτές που 
αναφέρονται 
στον πίνακα 
εύλογου κόστους

Από τον ΣΕΑΜ 
παρευρέθηκαν οι 
Μπάµπης Μαυρίδης, 
Κατερίνα Σκαρλάτου, 
Σάββας Μπαλουκτσής 
και Χριστόδουλος 
Μποζατζίδης.
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