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Συνωστισμός στα βιολογικά 
αφήνει παράθυρα το πρασίνισμα
Στα 240 εκατ. ευρώ φέτος η διατήρηση βιολογικών πρακτικών από το νέο πρασίνισμα, 

μέσω ΟΣΔΕ οι αιτήσεις, προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί το στάδιο μετατροπής σελ. 4, 45

∆ηµοσιεύτηκε ο προσωρινός πίνακας 
αποτελεσµάτων του Μέτρου 22, 
στόχος η πίστωση των 89 εκατ. ευρώ 
Πέµπτη 26 Ιανουαρίου. σελ. 6

ΠΡΙΜ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Βγήκαν  
οι λίστες  
δικαιούχων

ΕΝ
Θ

ΕΤ
Ο

Αίγες Σκοπέλου 
με απόδοση 
3 κιλά γάλα σελ. 40

Φωτοβολταϊκά
σε αντλιοστάσια 
για 70.000 αγρότες

agrenda - σελ. 8

Πριμ σύστασης 
12μελούς ομάδας 
ως 100.000 ευρώ 
Επαναπροκηρύσσεται φέτος
το Μέτρο ετήσιας ενίσχυσης 10% 
επί του τζίρου νέων συλλογικών 
σχηµάτων αγροτών. σελ. 16-17

Νέο πλαίσιο ενίσχυσης κυψελών
Με δύο προκηρύξεις για την ενίσχυση αγοράς κυψελών, 
κινητών βάσεων και εξοπλισµού παρακολούθησης ανοίγουν 
τα νέα πενταετή µελισσοκοµικά προγράµµατα. σελ. 27-30
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Απρόθυµοι οι έµποροι να πληρώσουν το µανταρίνι, µε 
τη δικαιολογία της καθολικής υποβάθµισης της παραγωγής. 
Επίµονη υποχώρηση των τιµών σιτηρών στην Ευρώπη, µε το 
κτηνοτροφικό κριθάρι να χάνει 5 λεπτά και το καλαµπόκι 100 
ευρώ από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου. ∆ιατήρηση στα υψηλά 
του εύρους για την επόµενη διετία, δείχνουν τα θεµελιώδη στο 
ελαιόλαδο. Σε διακύµανση µεταξύ 82 και 86 σεντς το βαµβάκι.

Σεπτορίωση στο σιτάρι
Αιτία εκδήλωσης της σεπτορίωσης 
αποτελεί η δράση των µυκήτων Septoria 
tritici Rob. & Desm. και S. nodorum 
Berk, οι οποίοι προκαλούν κηλίδες µε 
σκούρες παρυφές στα φύλλα και στα 
λέπυρα του σιταριού αντίστοιχα. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή 
αύξηση των προσβολών στη χώρα, 
µε τους γεωπόνους να εµφανίζονται 
ανήσυχοι για την εξέλιξη. Οι αρχικές 
µολύνσεις ξεκινούν από πυκνιδιοσπόρια 
που προέρχονται από µολυσµένα φυτά 
ή σπόρους, που µολύνουν τα φυτικά 
όργανα την άνοιξη και σχηµατίζουν 
αρχικά µικρές κηλίδες που αργότερα 
µεγαλώνουν. Λόγω των καιρικών 
συνθηκών φέτος, η σεπτορίωση θα 
µπορούσε να παρουσιάσει έξαρση. 
Η ασθένεια ευνοείται από δροσερό 
και υγρό καιρό, οπότε καταστρέφεται 
σηµαντικό µέρος της φωτοσυνθετικής 
επιφάνειας και παράγονται σπόροι 
παραµορφωµένοι ή µικρού βάρους.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
οι σεπτοριώσεις αντιµετωπίζονται 
συνήθως µε απολύµανση των σπόρων, 
καταστροφή ή αναστροφή στο έδαφος 
των µολυσµένων φυτικών υπολειµµάτων, 
αµειψισπορά µε µη αγρωστώδη 
και ανθεκτικές ποικιλίες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-01-2023
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές, στα δυτικά 
νεφώσεις µε βροχές και 
καταιγίδες κατά τόπους πιο 
ισχυρές στα βορειοανατολικά, µε 
εξασθένηση από το απόγευµα. 
Χιονοπτώσεις στα ορεινά της 
ηπειρωτικής χώρας. Άνεµοι 
νοτιοδυτικοί ισχυροί και τοπικά 
πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 22-01-2023
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές και στο 
ανατολικό Αιγαίο µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στα δυτικά από τις 
βραδινές ώρες επιδείνωση. Λίγα 
χιόνια στα ηπειρωτικά. Ήπιοι 
άνεµοι από νότιες διευθύνσεις, 
και στο Ιόνιο µέτριοι. 
θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 23-01-2023 
και Τρίτη 24-01-2023
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές. Στα δυτικά, 
τα βόρεια ηπειρωτικά και το 
ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις µε 
ισχυρές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Χιονοπτώσεις 
στα ορεινά της κεντρικής και 
βόρειας ηπειρωτικής χώρας. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Άνεµοι ήπιας έντασης 
από νότιες διευθύνσεις, 
πρόσκαιρα στα πελάγη µέτριοι. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 25-01-2023 ως 
Παρασκευή 27-01-2023
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και µεµονωµένες καταιγίδες 
µε επιδείνωση των φαινοµένων 
από το βράδυ στα δυτικά και 
νότια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά 
της ηπειρωτικής χώρας. Άνεµοι 
ήπιοι στα δυτικά, από νότιες 
διευθύνσεις στα κεντρικά και 
νότια και στα βόρεια µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Νοτιάδες ήπιας 
έντασης 3-5 µποφόρ 
στα ανατολικά, στα 
δυτικά άνεµοι έως 
6 µποφόρ και στα 
πελάγη κατά τόπους 
ισχυροί 7-8 µποφόρ. 
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Κάθε τόσο ακούµε από τους ιθύνοντες των Βρυξελ-
λών διαβεβαιώσεις περί της ανάγκης απλού-
στευσης των διαδικασιών που συνοδεύουν τους 
κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και µε 
κάθε φορά, όλα γίνονται και πιο πολύπλοκα. 

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την τελευταία ευρεία µε-
ταρρύθµιση της ΚΑΠ 2023-2027. Ειδικά οι απαι-
τήσεις που υπαγορεύει το λεγόµενο «νέο πρα-
σίνισµα», δηµιουργούν µια σειρά από υποχρε-
ώσεις των αγροτών που για να τηρηθούν µε α-
κρίβεια, κάθε αγρότης, θα πρέπει να έχει στην υ-
πηρεσία του και έναν σύµβουλο – µελετητή πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Με απλά λόγια θα µπορούσε να πει κανείς ότι µε τέ-
τοιες απαιτήσεις της γραφειοκρατίας, οι αγρότες, 
θα πρέπει να δουλεύουν για τους γραφειοκράτες. 

Ακόµα κι αν το αφήσουµε αυτό στην άκρη, δεν µπορεί 
να µην επισηµανθεί το γεγονός ότι όσο µεγαλώ-
νει η γραφειοκρατία, τόσο αυξάνονται οι απάτες. 

Ήδη ένα θέµα το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση της 
Agrenda, κάνει λόγο για µεγάλη κινητικότητα α-
πό την πλευρά των συµβούλων πιστοποίησης, ει-
δικά στον κλάδο των βιολογικών, να βρουν παρα-
γωγούς -κυρίως κτηνοτρόφους- και να τους εξα-
σφαλίσουν αναδροµικά, µε το αζηµίωτο βέβαια, 
πιστοποιητικά ένταξης σε καθεστώτα βιολογικής 
παραγωγής, προκειµένου να κατοχυρώνουν µ’ 
αυτόν τον τρόπο τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
θέτει το νέο πρασίνισµα (ρεπορτάζ σελ. 4).  

Εικάζεται µάλιστα ότι κάποιοι νεόκοποι φορείς πιστο-
ποίησης, που ενδεχοµένως δηµιουργήθηκαν µ’ 
αυτό το σκεπτικό, περιφέρονται µε τους ανθρώ-
πους τους στην επαρχία, «πουλώντας» αυτή την 
υπηρεσία, δηλαδή πλαστά πιστοποιητικά, δήθεν 
τήρησης των κανόνων βιολογικής παραγωγής. 

Σίγουρα δεν είναι το µόνο από τα πολλά νέα πεδία υ-
ποχρεώσεων στη νέα ΚΑΠ που προκαλεί το ενδια-
φέρον των κάθε φορά επιτήδειων να διαπρέψουν 
και φυσικά, βάζει και τους αγρότες στο δίληµµα 
να παρανοµήσουν. Άλλωστε, η ιστορία της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής είναι γεµάτη από τέτοια 
παραδείγµατα, όπως µακρύς είναι και ο κατάλο-
γος παραβάσεων που έχουν απασχολήσει κατά 
καιρούς τις ελεγκτικές αρχές και στη χώρα µας. 

Τα παραπάνω καθιστούν ακόµα πιο επιτακτική την α-
νάγκη να ενισχυθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες (∆ι-
αχειριστικές Αρχές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ∆ΑΟΚ κ.λπ.) και να βελτιωθεί το 
πλαίσιο εφαρµογής των κανόνων της νέας ΚΑΠ 
(κανονιστικό πλαίσιο, µηχανογραφικό σύστηµα, 
ελεγκτικοί µηχανισµοί) που να µην αφήνουν πε-
ριθώρια για παρασπονδίες όποιας µορφής. 

Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ’ όλα είναι η βαθιά κα-
τανόηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, πρώ-
τα και κύρια από εκείνους που φέρουν την ευθύ-
νη για την προσαρµογή της στο εγχώριο περιβάλ-
λον και για την εποπτεία της όλης κατάστασης. 
Η διαχείριση των κοινοτικών πόρων, αποτελού-
σα πάντα την «αχίλλειο πτέρνα» της δηµόσιας δι-
οίκησης, όπως και το πεδίο δόξης των παντός εί-
δους απατεώνων. ∆εν αρµόζει, ωστόσο, σε ευνο-
µούµενες κοινωνίες και βέβαια, συνιστά κατάφο-
ρη αδικία για όλους εκείνους που έχουν µάθει να 
πορεύονται… µε το σταυρό στο χέρι.        Agrenda

Μασάει η κατσίκα
βιολογικά τελικά; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,08140

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46015

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99204

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87660

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
138,919

• Νέα οικογένεια ελαστικών ΒΚΤ ειδικά 
για ηλεκτρικά οχήµατα σελ. 20-37
• Μικρή η απορρόφηση, νέος γύρος 
αιτήσεων στην Αναδιάρθρωση σελ. 18

• Ροδάκινα, αχλάδια και σταφύλια στη 
γραµµή για κρατικές ενισχύσεις σελ. 46
• Προκήρυξη για πάνελ στα αντλιοστάσια 
µε επιδότηση σε 75.000 αγρότες σελ. 8

• Μειωµένες 5-10 λεπτά φέτος οι τιµές 
παραγωγού στις κληµεντίνες σελ. 21
• Υψηλά του εύρους την επόµενη διετία στο 
ελαιόλαδο δείχνουν τα θεµελιώδη σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Αναδροµικές συµβάσεις και πιστο-
ποιητικά βιολογικών µε ηµεροµη-
νία εντός του 2022 έχουν ξεχυθεί 
και τάζουν ορισµένοι φορείς, ώ-
στε να είναι σε θέση κυρίως οι κτη-
νοτρόφοι, να διεκδικήσουν το βι-
ολογικό πριµ από το νέο πρασίνι-
σµα, µόλις ανοίξει το φετινό ΟΣ∆Ε. 

Η ιστορία αυτή ξεκινάει από το 
γεγονός πως στα αιγοπρόβατα η 
περίοδος µετατροπής από τη συµ-
βατική στη βιολογική εκτροφή εί-
ναι µόλις 6 µήνες, οπότε µε ένα 
κλικ στη φετινή ενιαία αίτηση ε-
νίσχυσης και µε το χαρτί συµµόρ-
φωσης µε τον Καν. ΕΕ 2018/848 
(Βιολογική Παραγωγή και Σήµαν-
ση) µε την κατάλληλη ηµεροµηνία 
προσδοκούν να λάβουν το σχετικό 
πριµ από το νέο πρασίνισµα 24,7 
ευρώ το στρέµµα ανά ΜΖΚ.. Άλλω-
στε, όπως έχει γράψει η Agrenda, 
οι κτηνοτρόφοι ειδικά φέτος και 
για όσο ισχύει η τεχνική λύση θα 
είναι πολύ δύσκολο να διεκδική-
σουν την οποιαδήποτε ενίσχυση 
από το νέο πρασίνισµα, µε τη βιο-
λογική κτηνοτροφία (διατήρηση) 
να είναι η µόνη εύκολη πηγή ε-
πιδότησης από το καθεστώς αυτό. 

Καλά πληροφορηµένη πηγή α-

πό το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης ανέφερε στην Agrenda πως 
για να ενταχθεί κάποιος στη δια-
τήρηση της βιολογικής γεωργίας 
στο νέο πρασίνισµα θα απαιτηθεί:

1) Ενεργή σύµβαση µε Οργανι-
σµό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

2) Πιστοποιητικό συµµόρφω-
σης µε τον Καν. ΕΕ 2018/848 α-
πό τον Οργανισµό, µε τον οποίο 
είναι συµβεβληµένοι (σ.σ είναι 
πολύ πιθανό να χρησιµοποιη-
θεί η Ηλεκτρονική Βάση ∆εδο-
µένων όπου καταγράφονται οι 
βιοκαλλιεργητές). 

3) ∆εν θα πρέπει να βρίσκεται 
το αγροτεµάχιο ή/και η εκτροφή 
σε στάδιο µετατροπής. Τι σηµαί-
νει αυτό: Θα πρέπει να έχει πε-
ράσει πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε µία 
2ετία µετατροπής στις αροτραίες 
καλλιέργειες, µία 3ετία στις δεν-
δρώδεις, 6 µήνες στα αιγοπρό-
βατα και 12 µήνες στα βοοειδή. 

Φυσικά, µένει να βγει και το σχε-

τικό θεσµικό πλαίσιο ώστε να «κλει-
δώσουν» οι σχετικές προϋποθέσεις, 
µε τις πληροφορίες να αναφέρουν 
πως ακόµη στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης «ψάχνονται» µε 
το ποια διεύθυνση και ποιο τµή-
µα θα ασχοληθεί και µε τι. 

Υπενθυµίζεται εδώ πως σε όσα 
αγροτεµάχια ή/και εκτροφές λαµ-
βάνουν πριµοδότηση (από ΠΑΑ 
ή νέο πρασίνισµα) δεν θα µπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν οποια-
δήποτε άλλη ενίσχυση οι παρα-
γωγοί από το νέο πρασίνισµα ή 
τα αγροπεριβαλλοντικά. 

Για τους υπόλοιπους στο στά-
διο µετατροπής (στήριξη 3ετίας) 
θα υπάρξει πρόσκληση µέσω ΠΑΑ 
και µάλιστα φέτος, όπως εκτιµά-
ται από Πιστοποιητικούς Φορείς.

Ισχυρή η πριµοδότηση
Να σηµειωθεί εδώ πως στη δια-

τήρηση της βιολογικής γεωργίας 
όλες οι καλλιέργειες έχουν του-
λάχιστον 5 ευρώ πάνω επιδότη-
ση στο στρέµµα σε σχέση µε το 
ΠΑΑ. Παράλληλα, το επιτραπέζιο 
σταφύλι ανεβαίνει στα 144 ευρώ 
το στρέµµα από 85, στα 94 ευρώ 
διαµορφώνεται το πριµ στα πυ-
ρηνόκαρπα, ενώ η ντοµάτα θα 
λαµβάνει 114 ευρώ το στρέµµα 
από µόλις 60 (βλ. πίνακα). 

Μύρισε φαίνεται χρήμα
και ψάχνονται όλοι για Βιολογικά

Υποχρέωση να 

έχουν περάσει το 

στάδιο μετατροπής 

από συμβατική 

σε βιολογική τα 

αγροτεμάχια και 

οι εκτροφές ώστε 

να λάβουν το πριμ  

διατήρησης από το 

νέο πρασίνισμα. 

«Παίζουν» μέχρι 

και χαρτιά με 

αναδρομικές 

πιστοποιήσεις 

Επιπλέον 5 ευρώ
Στη διατήρηση της βιολογι-
κής γεωργίας όλες οι καλλι-
έργειες έχουν τουλάχιστον 
5 ευρώ πάνω επιδότηση στο 
στρέµµα σε σχέση µε το ΠΑΑ

6 μήνες
Στα αιγοπρόβατα η 
περίοδος µετατροπής από 
τη συµβατική στη βιολογική 
εκτροφή είναι µόλις 6 
µήνες, οπότε µε ένα κλικ 
στη φετινή ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης και µε το χαρτί 
συµµόρφωσης µε τον Καν. 
ΕΕ 2018/848 να γράφει 
την κατάλληλη ηµεροµηνία, 
προσδοκούν να λάβουν 
σχετικό πριµ από το νέο 
πρασίνισµα 24,7 ευρώ 
το στρέµµα ανά ΜΖΚ.

Σύμβαση
Για να ενταχθεί κάποιος 
στη διατήρηση της 
βιολογικής γεωργίας στο 
νέο πρασίνισµα πρέπει να 
έχει ενεργή σύµβαση µε 
Οργανισµό Πιστοποίησης, 
πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης και να µη 
βρίσκεται το αγροτεµάχιο 
ή/και η εκτροφή σε στάδιο 
µετατροπής.

Ενίσχυση
Σε όσα αγροτεµάχια 
ή/και εκτροφές λαµβάνουν 
πριµοδότηση (από ΠΑΑ 
ή νέο πρασίνισµα) 
δεν θα µπορούν να 
ενεργοποιήσουν άλλη 
ενίσχυση οι παραγωγοί 
από το νέο πρασίνισµα 
ή τα αγροπεριβαλλοντικά. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

2023 - 2027

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
   ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α

● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

● ΜΗΛΟΕΙ∆Η

● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

● ΡΥΖΙ

● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ

● ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
   ΨΥΧΑΝΘΗ (βίκος, µπιζέλι, κ.λπ)

● ΟΣΠΡΙΑ

 

69,2

71,2

87,3

85,6

66,5

95,1

44,7

88,9

62,4

21,6

54,3

88,2

58,4

65,3

50,5

50,5

63,6 / 144,0

65,7

53,2

94,1

33,4

61,6

54,4 / 64,4 

12,0

44,6

57,4

49,1

49,1

70,1

69,4

129,4

90

74,4

84,8

195,7

51,6

49,3

129,5

87 / 112

66

63,5

114,0

● ΒΑΜΒΑΚΙ

● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, 
   ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ

● ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  
   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

● ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
   (ακτινίδιο, ρόδι κ.λπ)

● ΚΑΠΝΟΣ

● ΦΥΛΛΩ∆Η
   (πατάτα κ.λπ.)

● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗ

● ΠΡΟΒΑΤΑ

● ΑΙΓΕΣ

● ΒΟΟΕΙ∆Η

● ΒΟΟΕΙ∆Η 
   ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ / ΜΜΖ

25,7

23,2

28,1

35,0

24,7

24,7

28,0

34,7

Σταφίδα 
Σταφύλι

Ακτινίδιο 
Ρόδι

Βρώσιµο
Κτηνοτροφικό
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τον κύκλο των πληρωµών του νέου έτους 
προς τους αγρότες ανοίγει η πίστωση των 89 
εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, η οποία 
προγραµµατίζεται για την ερχόµενη Πέµπτη 
26 του µήνα. Εν τω µεταξύ συνεχίζονται οι δι-
οικητικοί έλεγχοι επί των προγραµµάτων και 
της ενιαίας της περσινής χρονιάς, προκειµέ-
νου να πληρωθούν το αµέσως επόµενο διά-
στηµα όσοι έµειναν εκτός της εξόφλησης του 
∆εκεµβρίου. Στις εκκρεµότητες προς τους α-
γρότες οι Σπάνιες Φυλές, µε τις πληροφορί-
ες να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η πλη-
ρωµή τους να γίνει την ερχόµενη εβδοµά-
δα και το Κοµφούζιο, η πίστωση του οποίου 
δροµολογείται για µέχρι τα µέσα Φεβρουαρί-
ου, µαζί µε τη διορθωτική για την ενιαία. Κα-
τά τα γνωστά, σειρά θα πάρουν οι συνδεδε-
µένες ενισχύσεις, µε στόχο των αρµοδίων να 
ξεκινήσουν από τα µέσα του επόµενου µήνα.

Η διαδικασία πληρωµής της ενίσχυσης για 
την αγορά ζωοτροφών ξεκίνησε την περασµέ-
νη Πέµπτη, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηµοσίευσε τον 

προσωρινό πίνακα παραδεκτών και µη πα-
ραδεκτών αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 22, 
δίνοντας το περιθώριο στους δυνητικούς δι-
καιούχους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν 
σε ενστάσεις και διορθώσεις. Μέχρι την ώ-
ρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν υ-
πήρχε επίσηµη ανακοίνωση για το περιθώ-
ριο ενστάσεων, ωστόσο οι πληροφορίες θέ-
λουν τη διαδικασία να κρατά 5 ηµερολογι-
ακές ηµέρες, προκειµένου να βγουν οι χρό-
νοι για την πληρωµή της 26ης Ιανουαρίου. 

Να σηµειωθεί ότι στη σχετική εφαρµογή, 
στους επιλέξιµους παραγωγούς αναγράφεται 
το τελικό ποσό που θα λάβουν, ενώ αναφέρε-
ται και µια κατηγορία κτηνοτρόφων που απορ-
ρίπτονται επειδή έχουν δηλώσει στην Εφορία 
βασικό ΚΑ∆ γεωργικό, όπως για παράδειγµα 

ένας αγρότης µε τριφύλλια ή καλαµπόκια, κά-
τι που είχε επαναληφθεί και κατά την πληρω-
µή της πρώτης ενίσχυσης των ζωοτροφών, το 
οποίο κατόπιν τακτοποιήθηκε. 

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανα-
φέρει ότι «Μετά την ολοκλήρωση του διοικητι-
κού µηχανογραφικού ελέγχου επί των αιτήσε-
ων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 22 και σύµ-
φωνα µε τη σχετική πρόσκληση µε Αρ. Πρωτ. 
3540/15-12-2022, όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει, αναρτήθηκε προσωρινός πίνακας παρα-
δεκτών και µη αιτήσεων στήριξης».

Να σηµειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι που ολο-
κλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία υποβολής 
της αίτησης, έχουν ήδη λάβει µοναδικό κωδι-
κό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την ο-
ποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. 

Με 150 πρόβατα, 800 ευρώ ενίσχυση 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση 

µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυ-
σης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρω-
τική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νη-
σιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφί-
ας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται α-
πό 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνο-
τροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλά-
ση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα 
της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ε-
νήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσ-
διορίζεται µετά τους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που 
η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές 
(συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα 
ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. 

Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει 
να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηρι-
ότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύ-
τερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η 
επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευ-
ρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλ-
λεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

Διορθώσεις 
στο Μητρώο 
Συνεταιρισμών 
έως 10/2/2023
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
καλούνται να επανελέγξουν την 
εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο 
Αγροτικών Συνεταιρισµών και να 
καταχωρίσουν τυχόν νέα στοιχεία, 
µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, µετά 
την παράταση που δόθηκε. Εν τω 
µεταξύ έχει δοθεί παράταση και 
στην προθεσµία προσαρµογής 
των καταστατικών των Αγροτικών 
Συνεταιρισµών µέχρι 11 Μαρτίου. 
Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που έχουν 
επέλθει αλλαγές από την 
προηγούµενη εγγραφή, οι 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα 
πρέπει να επικαιροποιηθούν και να 
υποβληθούν σε pdf τα ακόλουθα:

 Επωνυµία, έδρα και στοιχεία 
επικοινωνίας.

 Καταστατικό µε εγκριτική 
απόφαση Εποπτεύουσας αρχής.

 Πρακτικό αρχαιρεσιών, µε 
υπογραφή δικαστικού λειτουργού.

 Πρακτικό εκλογής ∆ιοικητικού 
και Εποπτικού Συµβουλίου και 
πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων.

 Ύψος συνεταιρικής µερίδας, 
αποδεικτικό καταβολής της αξίας 
της και ύψος συνεταιριστικού 
κεφαλαίου.

 Αριθµό Μελών, όπως προκύπτει 
από το Βιβλίο Μητρώου Μελών, 
µε ονοµατεπώνυµο και ΑΦΜ τους.

Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις.

 Έκθεση ελέγχου οικονοµικών 
 Ετήσια έκθεση Εποπτικού 

Συµβουλίου.
 Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου 

∆Σ ότι τα µέλη παραδίδουν την 
παραγωγή ή/ και προµηθεύονται 
τα εφόδια από το συνεταιρισµό.

 Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή 
ή ελεγκτή µε άδεια ασκήσεως 
οικονοµολογικού επαγγέλµατος.

Την Πέμπτη 26
μπαίνουν τα 89 εκατ.

για αγορά ζωοτροφών
Για την ερχόμενη εβδομάδα οι Σπάνιες Φυλές, έως 

15 Φεβρουαρίου διορθωτική ενιαίας και Κομφούζιο

«Το Φεβρουάριο του 2023 θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσµατα 
των ενστάσεων που υπέβαλαν οι παραγωγοί πορτοκαλιών 
της Αργολίδας επί των πορισµάτων ζηµιάς από τον παγετό 
του Ιανουαρίου 2023 και µετά θα γίνει η εκκαθάριση 
των αποζηµιώσεων και οι συµψηφισµοί». Αυτό απάντησε 
στον βουλευτή Αργολίδας και υπεύθυνο του ΚΤΕ Αγροτικής 
Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής, Ανδρέα Πουλά, 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο συζήτησης 

σχετικής επίκαιρης ερώτησης, τη ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου, που 
είχε καταθέσει ο βουλευτής. Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στις 
παρακρατήσεις ποσών που έγιναν σε παραγωγούς Αργολίδας 
από τις αποζηµιώσεις που έλαβαν πριν τα Χριστούγεννα για 
ζηµιές σε βερίκοκα και αφορούσαν τις προκαταβολές που 
είχαν λάβει από τον ΕΛΓΑ για ζηµιές στα πορτοκάλια από τον 
παγετό του Ιανουαρίου 2022, παρά το ότι ακόµη εκκρεµούν 
οι ενστάσεις, µε τον υπουργό να µην απαντά σχετικά.

Φλεβάρη ενστάσεις για παγετό ‘22 σε πορτοκάλια

Συντάξεις Φεβρουαρίου 
Στις 26 Ιανουαρίου θα είναι 

διαθέσιµες στα ΑΤΜ οι αγροτικές 
συντάξεις του µήνα Φεβρουαρίου

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΖΩΑ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

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

51-100 520,00  
101-150 800,00  
151-200 1.150,00  
201-300 1.550,00  
301-450 2.250,00  
451-650 3.250,00  
651-950 4.700,00  

>950 5.480,00  

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΖΩΑ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

1-5 120,00 

6-15 350,00 

16-30 750,00 

31-50 1.300,00 

51-80 2.010,00 

81-120 3.200,00 

>120 7.000,00 

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΑ

ΒΟΟ
ΤΡΟΦΙΑ
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Εντός των επόµενων εβδοµάδων αναµένε-
ται ότι θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα ε-
πιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
πάνελ για αγροτικά αντλιοστάσια, στο ο-
ποίο επιλέξιµοι θα είναι 70.000 µε 75.000 
αγρότες. Τα κονδύλια για το πρόγραµµα αυ-
τό προέρχονται από το ΕΣΠΑ και στην προ-
αναγγελία του προχώρησε πριν από λίγες 

ηµέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο πε-
ριοδείας του στην περοφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, το νέο πρό-
γραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε αγρό-
τες να εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτο-
βολταϊκά έως 10kW και στόχο έχει τον πε-
ριορισµό του κόστους άρδευσης. 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά 
για το νέο πρόγραµµα, αυτό θα καλύπτει το 
60% της επένδυσης, ενώ επιλέξιµες θα εί-
ναι και οι µπαταρίες. 

Το εκτιµώµενο κόστος για τον εξοπλισµό 
(χωρίς µεταφορά, εγκατάσταση) έχει ως εξής:

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθε-
ρές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές 
βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.

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

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες 
(trackers): 3.100 ευρώ/kW.

 Φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορ-
τιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου: 500 
ευρώ/kwh και ενεργειακής χωρητικότη-
τας µέχρι 40kwh.

Το εν λόγω πρόγραµµα έχει ήδη ψηφιστεί 
από τη Βουλή και σύµφωνα µε τη διατύπω-
ση του πλαισίου: «χορηγείται εξουσιοδότη-

ση για την προκήρυξη προγραµµάτων εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συ-
στηµάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγω-
γούς, ηλιοθερµικών συστηµάτων, καθώς ε-
πίσης και σε εγκαταστάσεις νοµικών προσώ-
πων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς µε 
χρηµατοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης, όπου θα καθορίζονται όλες οι 
λεπτοµέρειες των προγραµµάτων και µεταξύ 
άλλων οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιµότη-
τας, καθώς και όλες οι διαδικασίες και οι προ-
ϋποθέσεις συµµετοχής στα προγράµµατα και 
για τη σύνδεση των συστηµάτων».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του 
προγράµµατος που θα γεµίσει µαζί µε τα α-
γροτικά αντλιοστάσια, συνολικά 250.000 στέ-
γες µε φωτοβολταϊκά θα ξεκαθαριστούν µέ-
σα από υπουργική απόφαση η οποία αναµέ-
νεται για το επόµενο διάστηµα, προκειµένου 
να αρχίσουν να κατατίθενται οι σχετικές αιτή-
σεις από τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα 250.000 αυτά φωτοβολταϊκά στέγης 
θα διαχωριστούν στις τρεις κατηγορίες δι-
καιούχων για εγκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως 
εξής: 100.000 αφορούν σε εγκαταστάσεις 
σε κατοικίες, 75.000 σε στέγες επιχειρήσε-
ων και 75.000 σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε εκ-
προσώπους αγροτών, ο υπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, αναφέρθηκε και στην 
πρόσφατη αναδροµική επιδότηση σε λογα-
ριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος εµπορικών 
καταναλωτών µε παροχή ισχύος έως 35 kVA, 
αρτοποιείων και αγροτών, ύψους 85 εκατ. ευ-
ρώ, για τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 
του 2022. Επί του θέµατος αυτού, το ενδια-
φέρον των παραγωγών είναι µεγάλο, ενώ 
το παρασκήνιο θέλει την διαδικασία επιδό-
τησης να έχει κολλήσει στις ενστάσεις που 
εκφέρουν οι πάροχοι, αφού καλούνται να ε-
πιφορτιστούν µε το γραφειοκρατικό φόρτο 
της διαχείρισης των αιτηµάτων ενίσχυσης. 
Επί του θέµατος αναµένονται περισσότερες 
ανακοινώσεις το επόµενο διάστηµα. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της κυ-
βέρνησης για τη διαχείριση του ενεργειακού 
κόστους στο πεδίο της αγροτικής παραγω-
γής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ανακοίνωσε ότι, άµεσα, θα κατατεθεί ένα 
νέο νοµοσχέδιο για την περαιτέρω προώθη-
ση της αυτοπαραγωγής, µε ισχυρά κίνητρα 
για τη δηµιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Νέο πρόγραµµα για κτηνοτρόφους 
Υπενθυµίζεται ότι ένα εξειδικευµένο πρό-

γραµµα χρηµατοδότησης αγοράς και εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ διαπραγ-
µατεύονται το τελευταίο διάστηµα εκπρό-
σωποι κτηνοτροφικών οργανώσεων µε τις 
ηγεσίες των υπουργείων Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, α-
φού το σχετικό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ απευ-
θύνεται κυρίως σε αγρότες της φυτικής πα-
ραγωγής. Στη δεδοµένη περίοδο, µιας και 
ο Αναπτυξιακός Νόµος άφησε πρακτικά ε-
κτός πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, 
η µόνη χρηµατοδοτική ευκαιρία για εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών, είναι τα επικείµε-
να Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία ωστόσο φαί-
νεται ότι χωράνε µόλις 4.000 δικαιούχους.

Πάνελ στα αντλιοστάσια 
με πριμ για 75.000 αγρότες

Το νέο πρόγραμμα 
θα δώσει τη δυνατότητα σε 

αγρότες να εγκαταστήσουν 
τα δικά τους φωτοβολταϊκά 

έως 10kW με στόχο 
και τον περιορισμό του 

κόστους άρδευσης 

Οι όροι και 
οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης του 
προγράµµατος 
που θα γεµίσει 
250.000 στέγες 
µε φωτοβολταϊκά 
θα ξεκαθαριστούν 
µέσα από υπουργική 
απόφαση.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κάτι παραπάνω από ένα µήνα προετοιµασί-
ας έχουν στη διάθεσή τους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και 
οι αρµόδιες αρχές του ∆ηµοσίου, προκειµέ-
νου να ολοκληρώσουν τις νοµικές διαδικα-
σίες και να προσαρµόσουν ανάλογα τη βάση 
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε, έτσι ώστε να προχω-
ρήσει οµαλά η νέα περίοδος υποβολής των 
δηλώσεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023) 
και να τεθεί πλήρως σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ.

Ένα από τα θέµατα που απασχολούν αυ-
τόν τον καιρό τους επαγγελµατίες του α-
γροτικού χώρου, έχει να κάνει µε τα πι-
στωτικά όρια της νέας καλλιεργητικής πε-

ριόδους και ειδικά µε τη λεγόµενη Κάρτα 
Αγρότη, οι πιστωτικές δυνατότητες της ο-
ποία είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το προ-
βλεπόµενο ύψος των άµεσων ενισχύσεων 
και φυσικά µε την περαιτέρω ενεργοποίη-
ση των αντίστοιχων δικαιωµάτων. Μ’ αυτή 
την έννοια, η νέα δήλωση ΟΣ∆Ε είναι το 
«κλειδί» που ξεκλειδώνει και τα πιστωτικά 
όρια των αγροτών, τα οποία βέβαια, σε µια 
ακόµα χρονιά µε αυξηµένα κόστη εισροών, 
συνιστούν κρίσιµη προϋπόθεση για την υ-
ποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γε-
ωργαντά να έχει περάσει ήδη το µήνυµα 
στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις διαχειρι-

στικές αρχές και σε γενικά στους εµπλεκό-
µενους µε τη νέα ΚΑΠ και τη διαδικασία ορ-
γάνωσης του πλαισίου υποβολής των δη-
λώσεων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να 
επιτρέψει τις παλινωδίες του παρελθόντος 
και γι’ αυτό η προετοιµασία θα πρέπει να 
κινηθεί ταχύτατα και να είναι πλήρως ε-
ναρµονισµένη µε τις πραγµατικές ανάγκες.

Όπως έχει γραφτεί ήδη στην Agrenda και 
στο Agronews, για την επίτευξη του σκοπού 
ο υπουργός έχει εξασφαλίσει τη συγκατά-
θεση του πρωθυπουργού για την ενίσχυση 
του στελεχιακού δυναµικού του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µε 25 νέους επιστήµονες, κυρίως από τον 
κλάδο της πληροφορικής, έτσι ώστε ο Ορ-
γανισµός να είναι σε θέση να καθοδηγεί 
αποτελεσµατικά, τόσο τη διαδικασία υπο-
βολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, όσο και την ε-
νεργοποίηση των δικαιωµάτων και τις φυ-
σικά τις πληρωµές των κοινοτικών ενισχύ-
σεων στον προβλεπόµενο χρόνο.

Ο Φεβρουάριος θα είναι ενδεικτικός της 
τροπής που θα πάρουν τα πράγµατα και η 
ποιότητα της προετοιµασίας θα εξαρτηθεί 
από τη δυνατότητα των υπηρεσιών να α-
νοίξουν τη µηχανογραφική βάση του ΟΣ-
∆Ε και τη διαδικασία υποβολής των νέων 
δηλώσεων την 1η Μαρτίου 2023. Εκτιµάται 
ότι, η δουλειά που έχει γίνει µετά την µετα-
φορά των δεδοµένων στο κυβερνητικό νέ-
φος και στο gov.gr είναι σηµαντική και ικα-
νή να δεχθεί χωρίς χρονοτριβή τις προσαρ-
µογές που υπαγορεύει η νέα ΚΑΠ. Αυτό που 
θα χρειασθεί, είναι έγκαιρη κατανόηση των 
αναγκών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανταπόκριση 
στα κελεύσµατα των νέων κανόνων και µια 
οµάδα τεχνικής υποστήριξης που να δίνει 
άµεσα λύσεις στα θέµατα που ανακύπτουν. 

Αλλαγές ΚΑΠ,  
δηλώσεων ΟΣΔΕ, 
και Κάρτας Αγρότη
Ο υπουργός προωθεί την ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
με 25 νέους επιστήμονες, ώστε ο Οργανισμός να 
καθοδηγεί αποτελεσματικά τη διαδικασία υποβολής 
των δηλώσεων ΟΣΔΕ και τις έγκαιρες πληρωμές

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις
863 εκατ. ευρώ 
στην 3ετία, 
κάτω από το 
breakeven 
το 300άρι 
στα μήλα
Έναν απολογισµό των πληρωµών 
ΕΛΓΑ κατά την τελευταία τριετία 
έκανε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, 
υπολογίζοντας τον λογαριασµό στα 
863 εκατ. ευρώ συν 80,8 εκατ. 
κρατικών ενισχύσεων, ενώ αναφορικά 
µε τα µήλα επιβεβαίωσε το πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda που ήθελε 
τα 300 ευρώ της επιδότησης να 
αποτελούν ταβάνι, το οποίο θα 
καλύψει µεν τη µηλοπαραγωγή σε 
όλη τη χώρα, αλλά δεν θα δοθεί µε 
οριζόντιο τρόπο. Απαντώντας σε 
επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, 
ο υπουργός στάθηκε και στις 
αποζηµιώσεις που έλαβαν παραγωγοί 
από τη Βόρεια Ελλάδα, για ζηµιές που 
προκλήθηκαν τον περασµένο Ιούνιο 
από ισχυρή χαλαζόπτωση, η οποία 
χτύπησε σηµαντικά τα βαµβάκια. 
Το συνολικό ποσό ανήλθε στα 5 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 εκατ. 
καταβλήθηκαν σε 1.268 
βαµβακοπαραγωγούς των Σερρών.
Ειδικά για τα µήλα, ο κ. Γεωργαντάς, 
ανέφερε ότι αξιολογούνται τα στοιχεία 
που έχουν αποστείλει και αποστέλλουν 
οι περιφερειακές ενότητες και γίνεται 
προσπάθεια να στηριχθούν οι 
µηλοπαραγωγοί σε όλη τη χώρα, όχι 
µε έναν οριζόντιο τρόπο, αλλά µε έναν 
τρόπο ο οποίος θα αιτιολογεί και θα 
τεκµηριώνει κάθε φορά τη ζηµιά, 
και στο µέγεθος των δυνατοτήτων 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
που έχουµε -τα οποία ξέρουµε όλοι 
ότι δεν είναι απεριόριστα.

Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που 
διαθέτουµε δεν είναι απεριόριστα, είπε 
ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς.
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Η φέτα σώζει 
Καμιά αλλαγή στο 
αιγοπρόβειο, πρώτο 
δάκρυ στο αγελαδινό
Μεγάλες αντοχές από τους μικρότερους τυροκόμους, 
μικρές μειώσεις από τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ιατηρείται αµείωτη και τη νέα χρονιά η 
ζήτηση για το πρόβειο γάλα, κρατώντας 
στην κορυφή της καµπύλης αποδόσεων 
τις τιµές παραγωγού, χωρίς να υπάρχει 
µέχρι στιγµής κάποια ενηµέρωση περί 
του αντιθέτου. Η λεπτή ισορροπία που 
επιτεύχθηκε από τα τέλη της προηγού-
µενης χρονιάς, συνδυάζοντας κατά κά-
ποιο τρόπο τα κόστη ζωοτροφών, τις τι-
µές παραγωγού και τις τιµές διάθεσης 
της φέτας (κυρίως στις διεθνείς αγορές) 
φαίνεται να έχει αντοχή και να µην ε-

πηρεάζεται από τις τελευταίες εξελίξεις 
στη ζώνη του αγελαδινού. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον ορίζοντα 
του ενδιαφέροντος για το πρόβειο και 
το γίδινο γάλα να µετατοπίζεται προς τα 
τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου, όταν 
αφενός κορυφώνεται η εγχώρια παρα-
γωγή, αφετέρου πιστοποιείται η δυνα-
τότητα των µικρών κυρίως τυροκοµικών 
επιχειρήσεων να διαθέσουν τη φετινή 
παραγωγή σε τιµές που να καλύπτουν 
επαρκώς τα αυξηµένα κοστολόγια από 
την προµήθεια της πρώτης ύλης. 

Για τους «µεγάλους» δεν τίθεται θέ-
µα, τονίζει στην Agrenda παράγοντας 
του χώρου, µιας και η διεθνής αγορά 
έχει δείξει τεράστιο ενδιαφέρον την τε-
λευταία διετία για την ελληνική φέτα 
και ένα αξιόλογο µέρος των κατανα-
λωτών έχει µάθει πλέον να ξεχωρίζει 
τη φέτα από τα υπόλοιπα λευκά τυριά.

Έτσι οι εξαγωγές φέτας αυξάνονται 
συνεχώς, δίνοντας τη δυνατότητα στις 
καλά οργανωµένες επιχειρήσεις να αυ-
ξάνουν αντίστοιχα τις πωλήσεις τους. 

Εκεί που ίσως δηµιουργηθεί ένα ζή-
τηµα, είναι µε τους µικρότερους παίκτες 
και ειδικότερα µε όσους εξ αυτών παρα-
µένουν ευθυγραµµισµένοι µε την εσω-
τερική αγορά, όπου οι συνθήκες διάθε-
σης των τυροκοµικών καθίστανται αρ-
κετά πιο ανταγωνιστικές. Ειδικά η πολι-
τική που εφαρµόζεται από τις µεγάλες 
αλυσίδες λιανικής, µε ελάχιστες εξαιρέ-
σεις (λόγω ονόµατος) δεν αφήνει πολ-
λά περιθώρια στις µικρές τυροκοµικές 

µονάδες να ενσωµα-
τώσουν τα υψηλά κό-
στη παραγωγής στην 
τιµή διάθεσης του προϊ-
όντος στο ράφι. Το ίδιο 
ισχύει σε µεγάλο βαθ-
µό µε τη µαζική εστία-
ση, όπου υπάρχει µεν 
αυξηµένη ζήτηση, όχι 
όµως και διάθεση να 
παρακολουθήσει τις 
τιµές στις οποίες έχει 
σκαρφαλώσει η φέτα. 

Μέχρι στιγµής πά-
ντως οι µικρότεροι τυ-

ροκόµοι, µε όπλα την ευελιξία, την ε-
ντοπιότητα, τη διαφοροποίηση της πα-
ραγωγής και τη δυνατότητα να πηγαί-
νουν πόρτα – πόρτα, ειδικά στην εστί-
αση, έχουν δείξει µεγάλες αντοχές και 
παραµένουν µε αξιώσεις στο παιχνίδι.   

Λίγο διαφορετικά µοιάζουν τα πράγ-
µατα στη ζώνη του αγελαδινού γάλα-
κτος, όπου η γαλακτοβιοµηχανία, µε 
αφορµή πρώτη µικρή υποχώρηση των 
τιµών στο ευρωπαϊκό άπαχο γάλα έχουν 
στείλει τα πρώτα σηµειώµατα περί αλ-
λαγών στις τιµολογήσεις των παραγω-
γών. Οι πληροφορίες θέλουν τον Όλυ-
µπο να έχει ήδη ενηµερώσει για το ∆ε-
κέµβριο ότι τιµολογεί 2 λεπτά χαµηλό-
τερα, δηλαδή από τα 60 στα 58 λεπτά το 
κιλό, ενώ ένα λεπτό χαµηλότερα (στα 
59 λεπτά) έκοψε τιµή η ∆ΕΛΤΑ (CVC). 
Αντίθετα η ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει ανακοι-
νώσει προς το παρόν νέο τιµολόγιο.  

Τα ερωτήµατα 
που βασανίζουν 
γελαδάρηδες 
Αµαρτίες στο θεσµικό πλαίσιο για 
τα γαλακτοκοµικά από το παρελθόν 
φαίνεται να πληρώνει η εγχώρια 
αγελαδοτροφία, καθώς η παραγωγή 
φρέσκου αγελαδινού βαίνει µειούµενη 
και την ίδια ώρα, οι τιµές παραγωγού, 
παίρνουν την κατιούσα. 
«Πως είναι δυνατό η ελληνική 
παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 
να επαρκεί µόλις για το 1/3 των 
καταναλωτικών αναγκών της χώρας 
σε γαλακτοκοµικά και την ίδια ώρα, 
όλα σχεδόν τα σχετικά προϊόντα στο 
ράφι να αναγράφουν ότι παράγονται 
«αποκλειστικά από ελληνικό φρέσκο 
γάλα»; Πως είναι επίσης δυνατόν, 
εισαγόµενα τυριά να ανασκευάζονται 
και να χρησιµοποιούν παραπλανητικά 
για το κοινό προσωνύµιο όπως 
«Τρικαλινό», «Μακεδονικό» κ.ο.κ. 
Πως είναι επίσης δυνατόν οι τιµές 
του ελληνικού νωπού γάλακτος 
να καθορίζονται ευθέως και 
ανταγωνιστικά ως προς τα εισαγόµενα 
συµπυκνώµατα υψηλής θερµικής 
επεξεργασίας;», αναρωτιέται η ΕΦΧΕ.

Πολλά θα εξαρτηθούν 
από την εξέλιξη των 
τιµών του αγελαδινού 
στις ευρωπαϊκές χώρες 
του Βορρά.

Η διεθνής 
αγορά 
έχει δείξει 
τεράστιο 
ενδιαφέ-
ρον την 
τελευταία 
διετία για 
την ελλη-
νική φέτα.

21-22, 35-36
Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Μειωμένες 5-10 λεπτά είναι φέτος οι τιμές 
παραγωγού στις κλημεντίνες, λόγω της α-
προθυμίας του εμπορίου να πληρώσει το 
καλό προϊόν στη σωστή τιμή, με τη δικαιο-
λογία της καθολικής υποβάθμισης της πα-
ραγωγής λόγω θερμού καιρού.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι τιμές για το 
μανταρίνι δεν ξεπερνούν τα 25 λεπτά, λέ-
ει ο πρόεδρος του Α.Σ. Στράτου Σιδέρης Γε-
ράσιμος, με ένα σημαντικό μέρος της πα-
ραγωγής να μένει στα δέντρα. Στην Αργο-
λίδα, η κατάσταση είναι παρόμοια, με το ε-

μπόριο να μην πληρώνει οτιδήποτε πάνω 
από 27-28 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι η τι-
μή βρισκόταν σταθερά πάνω από 35 λεπτά. 

Όπως όμως τονίζουν παραγωγοί, μόνο έ-
να μέρος της σοδειάς έμεινε στα δέντρα (20-
30% ανάλογα την περιοχή) και το υπόλοι-
πο μαζεύτηκε κανονικά. Η δικαιολογία του 
εμπορίου πως το προϊόν είναι υποδεέστε-
ρης ποιότητας προσβλέπει στο να εξισωθεί 
σταδιακά προς τα κάτω η τιμή του μανταρι-
νιού με εκείνη των πορτοκαλιών. Άλλωστε 
οι εξαγωγές μανταρινιών είναι αυξημένες.

Βαριά έως 30 λεπτά οι κλημεντίνες
 Η έλλειψη εργατών κόστισε μέρος της σοδειάς, που παρέμεινε ηρτημένη 
 Αυξημένες κατά 22,1% εμφανίζονται οι εξαγωγές των μανταρινιών φέτος 
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σί-
του έγιναν κάποιες πράξεις στα ε-
πίπεδα των 420 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας και πλέον οι Ιταλοί περ-

νάνε τιμές στα 410 ευρώ ο τόνος. Εκεί υπάρ-
χει αντίσταση για την ώρα από τους εμπό-
ρους, δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές εί-
ναι αγορασμένες υψηλότερα. Στο μεταξύ  α-
αναμένεται το αποτέλεσμα του νέου διαγω-
νισμού από την Τυνησία, ενώ η αγορά δεί-
χνει τις τελευταίες μέρες ελαφρά πτωτική.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος γίνονται 
πράξεις σε φιξ τιμές προς Τουρκία και αφο-
ρούν κλωστήρια που έχουν μείνει λίγο πίσω 
και πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους. Α-
πό εμπορικούς οίκους δεν υπάρχει κάτι ση-
μαντικό, δεδομένου ότι σε ανοιχτά συμβό-
λαια πληρώνουν με δυσκολία το πριμ των 10 
σεντς για τις πρώτες ποιότητες, ενώ οι εκκοκ-
κιστές ζητούν τουλάχιστον 2 σεντς παραπά-
νω. Παράλληλα δεν βοηθάει και το δολάριο 
ώστε να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά. Υ-
πάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από τους ε-
μπορικούς οίκους στα 95 σεντς ανά λίμπρα.

  Ελαφρά μείωση στις καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις δημητριακών, λόγω χαμηλότε-
ρης ζήτησης ζωοτροφών, σημαντική αύξηση 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών χάρη στα πε-
ριβαλλοντικά οφέλη τους, ενώ οι δασικές ε-
κτάσεις θα υπερβούν τις γεωργικές γαίες έ-
ως το 2031. Τα παραπάνω προβλέπε η έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προοπτι-
κές των γεωργικών αγορών για το διάστημα 
2021-2031. Η παραγωγή των σιτηρών ανα-
μένεται να μειωθεί κατά 2,5%, στους 276 ε-
κατ. τόνους το 2031 και η κατανάλωση κα-
τά 2,7%, φθάνοντας τους 254,8 εκατ. τόνους.

Ελαφρά πτωτική 
αγορά στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/12 28/12 05/01 12/01 19/01

459,60
466,51

455,06 458,25
462,60

Εξισώσεις
«Το μανταρίνι δεν θα γίνει  

πορτοκάλι, επειδή κάποιοι το 
θέλουν έτσι», λένε οι παραγωγοί

ΕΛΓΑ
Αποζημίωση ζητούν πλέον 
οι παραγωγοί στη Δυτική 
Ελλάδα, λόγω καιρού και 

χαμηλών τιμών

Πορτοκάλι
Στα περσινά χαμηλά επίπεδα η τιμή 

στη Ναβαλίνα που δεν ξεπερνά 
τα 17 λεπτά το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

495

410

330

276

544,20

1477,40

19,61

81,95

154,77

125,10

495

410

330

276

565,10

1486,20

18,81

84,27

155,60

124,63

495

410

330

280

554,90

1502,0

19,81

91,35

157,55

123,16

495

410

330

280

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

490

410

330

268

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

405

328

265

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

15/12 21/12 28/12 05/01 12/01 19/01

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

81,22
88,61

84,28
81,90 82,10

85,10

5,34

5,44 5,40
5,50

5,36

5,47

Εξαγωγές 
μανταρινιού
(σε τόνους)

2022-2023 119.270

2021-2022 97.704

2020-2021 105.174
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Πέρυσι   35

Φέτος  27-28 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σε υψηλά του εύρους 
οι τιμές ελαιολάδου 
την επόμενη διετία 

Χάνει κι άλλα 5 ευρώ 
το σκληρό στη Φότζια, 
αναιμική η ζήτηση 

Υπό πίεση οι τιµές σιτηρών 
στην ευρωπαϊκή αγορά  
Επίµονη υποχώρηση τιµών σιτηρών στις 
ευρωπαϊκές αγορές, µε το σακιασµένο 
κτηνοτροφικό κριθάρι στα 30 λεπτά και 
τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
καλαµποκιού 100 ευρώ κάτω από τα 
ιστορικά υψηλά του περασµένου Μαΐου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ούτε 30 λεπτά 
τα μανταρίνια 
Κλημεντίνες 
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Η ελίτ της πολιτικής και οικονοµικής κοι-
νότητας µετά από δύο χρόνια απουσίας, 
ελέω πανδηµίας, ξανασυναντήθηκε στο 
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ στο Ντα-
βός ανησυχώντας για µια ύφεση το 2023 
λόγω µείωσης της παγκόσµιας ανάπτυ-
ξης. Οι τρεις µεγάλοι κίνδυνοι είναι ο πλη-
θωρισµός, η µακροοικονοµική αστάθεια 
και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, που α-
ναγκάζουν τις κυβερνήσεις να οδηγού-
νται σε νοµισµατική σύσφιξη και χρήση 
εργαλείων όπως κρατικές επιδοτήσεις.

Η πρόεδρος της Κοµισιόν, Ούρσουλα 
Φον ντερ Λάινεν εξέφρασε την ανησυ-
χία της για κατακερµατισµό της ευρω-
παϊκής αγοράς, επισηµαίνοντας ότι µό-
νο λίγα κράτη έχουν επαρκή δηµοσιο-
νοµικά περιθώρια για να καταφύγουν 
στις κρατικές ενισχύσεις. Αντίστοιχα, η 
γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα προειδοποίησε πως οι κρα-
τικές επιδοτήσεις που υιοθετούνται στο 
όνοµα της οικονοµικής ή της εθνικής α-
σφάλειας «κινδυνεύουν να χρησιµοποι-
ηθούν για να κερδίσει (µια χώρα) οικο-
νοµικό πλεονέκτηµα εις βάρος άλλων».

Σε περίεργη φάση δείχνει να εισέρ-
χεται η σχέση αγελαδοτρόφων και 
γαλακτοβιοµηχανίας, τουλάχιστον 
όπως προκύπτει από τις ανακοινώ-
σεις της Ένωσης Φυλής Χολστάιν 
Ελλάδας, η οποία σπεύδει για δεύ-
τερη φορά µέσα σε µια εβδοµάδα 
να καταγγείλει την τιµολογιακή πο-
λιτική συγκεκριµένων γαλακτοβιο-
µηχανιών, πριν µάλιστα στεγνώσει 
το µελάνι της πρώτης µικρής µεί-
ωσης κατά 1-2 λεπτά της τιµής του 
αγελαδινού γάλακτος. µέχρι στιγ-
µής ενηµέρωση θέλει τα Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία να µειώνουν την τι-
µή µε την οποία παραλαµβάνουν 
το αγελαδινό γάλα από τα 60 στα 
58 λεπτά το κιλό και τη ∆ΕΛΤΑ να 
µειώνει αντίστοιχα την τιµή από τα 
60 στα 59 λεπτά το κιλό. Αυτό που 
φαίνεται ωστόσο να ανησυχεί ω-
στόσο την Ένωση είναι οι προφο-
ρικές αναφορές σε περαιτέρω µείω-
ση της τιµής τους επόµενους µήνες.   

Η ανακοίνωση της ΕΦΧΕ 
αναφέρει µεταξύ άλλων:

Εδώ κι έναν χρόνο ζούµε µία πολύ 
ιδιαίτερη περίοδο. Οι τιµές των ζωο-
τροφών έχουν εκτιναχθεί, µε αυξή-
σεις που υπερβαίνουν το 70%, ενώ 
ανάλογες είναι οι ανατιµήσεις στο 
ηλεκτρικό ρεύµα και το πετρελαίο. 

Σε αυτή τη συγκυρία κι ενώ οι διε-
θνείς τιµές γάλακτος παρουσίασαν µια 
άµεση αντισταθµιστική αύξηση, οι γα-
λακτοβιοµηχανίες της χώρας µας κα-
τά την προσφιλή τους τακτική, επέδει-
ξαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η-
χηρό αποτέλεσµα αυτής της µεθοδο-
λογίας ήταν η πτώση κατά περίπου 
10% στο παραγόµενο αγελαδινό γά-
λα για το έτος 2022 έναντι του 2021. 

 Όπως αποδείχτηκε όµως, τα χειρό-
τερα δεν είχαν έρθει ακόµα. Η χρή-
ση εισαγόµενου συµπυκνώµατος α-
ντί του φρέσκου ελληνικού γάλακτος 
σε µια σειρά γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων, καταδείχτηκε κάτι παραπάνω 
από µια βολική συνήθεια για κάποιες 
ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες. Κα-
ταγγέλλουµε επώνυµα τις γαλακτοβιο-
µηχανίες Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ 
(Όλυµπος, Ροδόπη, Τυράς) και ∆ΕΛ-
ΤΑ για τις µειώσεις που πραγµατο-
ποίησαν στους παραγωγούς αγελα-
δινού γάλακτος για το µήνα ∆εκέµ-
βριο! Καταγγέλλουµε ανοιχτά τη δε-
δηλωµένη πρόθεση τους για περαι-
τέρω µειώσεις τους επόµενους µήνες! 
Προχωρούµε άµεσα σε σύγκληση 
πανελλήνιας συνάντησης κτηνοτρό-
φων της γαλακτοπαραγωγού αγελα-
δοτροφίας και σε δράσεις ενηµέρω-
σης του καταναλωτικού κοινού... για 
πρόσβαση στα εγχώρια προϊόντα. 

Ανησυχίες 
ΕΕ και ΔΝΤ 
για κούρσα 
επιδοτήσεων

Καταγγελίες και κλάματα 
για να προλάβουν τον πόνο

 Το θέµα του 2023 στο Νταβός 
είναι η «συνεργασία σε έναν 

κατακερµατισµένο κόσµο». 
Καµπάνακι για άκρατη χρήση 

επιδοτήσεων χτύπησαν οι ηγεσίες
 ΕΕ και ∆ΝΤ.

Στην ηµερίδα στην 
Κοζάνη προέκυψε 
ότι χρειάζεται 
πλέον, λόγω της 
διαφοροποίησης 
του τρόπου 
καταβολής 
των ενισχύσεων, 
στοχευµένη 
ενηµέρωση.

Το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο της ΚΑΠ επιβάλλει 
στοχευµένη ενηµέρωση αγροτών για να µην χαθούν πόροι 

Εξειδικευµένη ενηµέρωση απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλει η νέα 
ΚΑΠ καθώς όπως ειπώθηκε και σε ηµερίδα στην Κοζάνη, το νέο καθεστώς 
επιδοτήσεων είναι πιο σύνθετο και διαφοροποιηµένο. Αναπτύχθηκαν τα 
θέµατα εφαρµογής της νέας ΚΑΠ και ειδικότερα τα ζητήµατα, της αλλαγής 
του τρόπου καταβολής των ενισχύσεων µε εστίαση στις συνδεδεµένες και 
τις δράσεις οικολογικής εστίασης eco - schemes, οι νέοι τρόποι ελέγχου, 
οι λεπτοµέρειες της αναµενόµενης προκήρυξης για τα Σχέδια Βελτίωσης.
Σε ηµερίδα ενηµέρωσης των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ στην Κοζάνη στις 13 
Ιανουαρίου συµµετείχε ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης 
ο οποίος ανέπτυξε ζητήµατα σχετικά µε το Ταµείο Ανάκαµψης αλλά και 
το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, τονίζοντας τον κρίσιµο ρόλο 
των συνεταιρισµών για την αποφυγή απώλειας ενισχύσεων για τους αγρότες. 
Στην ηµερίδα εισηγητές επίσης ήταν: Ο Ε. Σηµανδράκος πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 
και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού Π. Τυχεροπούλου, 
Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Κουντούρης καθώς και ο προϊστάµενος της Μονάδας 
Επενδύσεων στη ∆ιαχειριστική Αρχή Ε. Τσιατούρας.

Αγελαδοτρόφοι 
στο δρόµο;

Πανελλήνια συνάντηση 
των κτηνοτρόρφων 
γαλακτοπαραγωγού 

αγελαδοτροφίας 
σχεδιάζει το επόµενο 

διάστηµα η ΕΦΧΕ
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Ζεστός 
χειμώνας 
φτωχός αγρότης 
λένε οι Γερμανοί 
και ισχύει φέτος
Υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη 
την Ευρώπη περιπλέκουν τα δεδομένα 
της αγροτικής παραγωγής για το 2023

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ζεστός χειµώνας, φτωχός αγρότης λέει ένα παλιό 
γερµανικό γνωµικό, ιδιαίτερα εύστοχο φέτος µε 
αυτόν τον αναπάντεχα ζεστό χειµώνα που έχει κά-
νει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατάσταση που ε-
πικρατεί στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της 
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ελάχιστα διαφέρει 
από τα δελτία καιρού για την ελληνική επικράτεια. 
Για την ακρίβεια, ολόκληρη η Ευρώπη, µε εξαίρεση 
την Ισλανδία, αναφέρει θερµοκρασίες άνω του µέ-
σου όρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα ως τώρα.  

Τα χειµερινά σιτηρά έχουν αναπτυχθεί πρόωρα, 
τα κλαδιά στα δέντρα έχουν «φουσκώσει» και τα µά-
τια είναι έτοιµα να σκάσουν, ενώ οι βροχές είναι ως 
τώρα λιγοστές. Μάλιστα, αρκεί ένα καθυστερηµένο 
κύµα ψύχους, ώστε να σβήσει πρόωρα κάθε προσ-
δοκία για µια φυσιολογική χρονιά παραγωγής σε 
χειµερινά σιτηρά και οπωρώνες, στην Ελλάδα όσο 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

«Όταν οι θερµοκρασίες είναι πολύ υψηλές, οι τιµές 
των τροφίµων ακολουθούν το θερµόµετρο στην άνο-
δο» διαπιστώνει ο καθηγητής αγροτικής οικονοµίας 
Πωλ Γκρίφιν σε µια πρόσφατη έρευνα την οποία επικα-
λείται σχετικό ρεπορτάζ του Politico. Ο καθηγητής στο 
πανεπιστήµιο UC Davis της Καλιφόρνια, ολοκλήρωσε 
πρόσφατα µελέτη µε αντικείµενο τον χρηµατοοικονο-
µικό αντίκτυπο που έχουν τα ακραία καιρικά φαινόµε-
να, σχολιάζοντας στο Politico πως η φετινή κατάστα-

ση στην Ευρώπη θα µπορούσε να µεταφραστεί σε ένα 
νέο ράλι ανόδου των τιµών στα αγροτικά εµπορεύµατα. 

Η ψευτοάνοιξη απειλεί τις επερχόµενες σοδειές 
Ο ζεστός καιρός απειλεί να αποδεκατίσει τις αποδό-

σεις, όσο καταγράφονται ελλείψεις στην αγορά λιπα-
σµάτων - σύµφωνα µε το Politico-, ενώ τα οικονοµι-
κά δεδοµένα πολλών αγροτικών εκµεταλλεύσεων του 
µπλοκ, δεν έχουν ακόµα ανακάµψει από την καταστρο-
φική ξηρασία του περασµένου καλοκαιριού. 

Στην Πολωνία το θερµόµετρο έδειξε µέσα στον Ιανου-
άριο 20 βαθµούς Κελσίου, 25 βαθµούς στην Ισπανία ε-
νώ επτά ακόµα ευρωπαϊκές χώρες περνούν τον θερµό-
τερο Ιανουάριο στα χρονικά. Στη Σαξονία, προς τα τέλη 
∆εκεµβρίου, το θερµόµετρο έδειχνε σε ένα αγροτεµά-
χιο τους µείον 20 βαθµούς Κελσίου, για να φτάσει στο 
ίδιο χωράφι µέσα σε δύο εβδοµάδες στους 17 βαθµούς. 
«∆εν έχω συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια αλλαγή καιρού» 
θα σχολιάσει ο 33χρονος Καρλ Φίλιπ Μπάρτµερ, που 
καλλιεργεί στο εν λόγω αγροτεµάχιο µαλακό σιτάρι. 

Από µόνος του ο ζεστός καιρός, σε ορισµένες περι-
πτώσεις δεν θα ήταν τόσο ανησυχητικός, αφού θα µπο-
ρούσε να βγάλει νωρίτερα τις αλωνιστικές στα χωράφια, 
δίνοντας στις ευρωπαϊκές παραγωγές ένα προβάδισµα 
στις αγορές. «Όµως ο χειµώνας δεν έχει τελειώσει ακό-
µα». Για τις επόµενες ηµέρες η πρόγνωση του καιρού 
δείχνει πάντως µια κατακόρυφη πτώση των θερµοκρασι-
ών, κάτω του µέσου όρου εποχής, κάτι που θα µπορού-
σε να µεταφραστεί σε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα 
για τους αγρότες της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης, 

Τα χειµερινά σιτηρά έχουν αναπτυχθεί 
πρόωρα, τα κλαδιά στα δέντρα έχουν 

«φουσκώσει» και τα µάτια είναι έτοιµα 
να σκάσουν, ενώ οι βροχές είναι ως 
τώρα λιγοστές. Μάλιστα, αρκεί ένα 

καθυστερηµένο κύµα ψύχους, ώστε 
να σβήσει πρόωρα κάθε προσδοκία για 
µια φυσιολογική χρονιά παραγωγής σε 

χειµερινά σιτηρά και οπωρώνες, στην 
Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
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δεδοµένης της ανάπτυξης που έχουν καταγράψει οι χει-
µερινές µεγάλες καλλιέργειες αλλά και οι οπωρώνες. 

Οπωρώνες µε µηλιές, αχλαδιές, κερασιές πυρηνόκαρ-
πα και αµπέλια καθίστανται πλέον ιδιαίτερα ευάλωτοι 
σε κύµατα ψύχους, όπως σηµειώνει ο Χανς Μάρτι Φού-
σελ, εµπειρογνώµονας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περι-
βάλλοντος που δουλεύει για λογαριασµό της Κοµισιόν. 

Επιδροµές παρασίτων, εντόµων και ασθενειών 
Μάλιστα, ο ζεστός καιρός έχει ενθαρρύνει την ανά-

πτυξη παράσιτων, εντόµων και ασθενειών στις καλλι-
έργειες που µε τη σειρά τους κόβουν αποδόσεις ενώ 
παράλληλα αυξάνουν το κόστος καλλιέργειας για τους 
αγρότες, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι της ιταλικής 
οργάνωσης αγροτών, Coldiretti. Αντίστοιχο πρόβλη-
µα µε αυτό που αντιµετωπίζουν οι Ιταλοί, έχει εµφα-
νιστεί και στην Ελλάδα. Υπενθυµίζεται πρόσφατο ρε-
πορτάζ της Agrenda, σύµφωνα µε το οποίο ποντίκια 
και αρουραίοι προκαλούν σηµαντικές ζηµιές σε εκτά-
σεις µε σιτηρά και τριφύλλι στην κεντρική Ελλάδα και 
σε πολλές περιπτώσεις, επιβάλλονται επανασπορές.

Οι περισσότερες αναφορές έρχονται από τη Θεσσαλία 
και τη Στερεά Ελλάδα, µε συνοµιλητές της Agrenda να 
παροµοιάζουν τους πληθυσµούς ποντικιών µε αποικί-
ες µυρµηγκιών τον Αύγουστο. Τα τρωκτικά δεν είναι ο 
µόνος επιβαρυντικός παράγοντας στη φετινή καλλιερ-
γητική περίοδο σιτηρών. Σε πολλά χωράφια αναφέρο-
νται προβλήµατα µε έντοµα, των οποίων ο πληθυσµός 
είναι επίσης αυξηµένος εξαιτίας των υψηλών θερµο-
κρασιών, που κατ’ επέκταση µεταφράζεται σε αυξηµέ-

νες απαιτήσεις ψεκασµών και άρα πρόσθετα κόστη. Έ-
ξαρση αναφέρεται και σε ασθένειες που συνδέονται µε 
µύκητες, όπως είναι η ρυγχοσπορίωση, µε αρκετούς πα-
ραγωγούς να ανατρέχουν σε γεωπόνους για συµβου-
λές, βλέποντας τα φυτά να έχουν κιτρινίσει. Βέβαια και 
η έλλειψη βροχών έρχεται να επιβαρύνει τα χωράφια 
και να προσθέσει στην κίτρινη όψη της καλλιέργειας.

Καθόλου χιόνι, λίγο νερό
Και ενώ ο ζεστός χειµώνας έχει κάνει τους αγρότες 

να αγωνιούν για τυχόν παγετούς, η παντελής έλλειψη 
χιονοπτώσεων προκαλεί σύµφωνα µε τον ίδιο εξίσου 
σηµαντικά προβλήµατα. Για πολλούς ειδικούς, το µε-
γαλύτερο πρόβληµα είναι οι ελάχιστες χιονοπτώσεις 
που έχουν σηµειωθεί µέχρι στιγµής στο µεγαλύτερο 
µέρος της Ευρώπης. Πρόκειται για περιοχές, στις οποί-
ες οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις βασίζονται για τις ανά-
γκες άρδευσης των καλλιεργειών σε έναν υδάτινο ορί-
ζοντα ο οποίος αναπληρώνεται κατά κύριο λόγο από το 
χιόνι. Καθώς το χιόνι λιώνει, η απορρόφηση του νερού 
είναι πιο αποτελεσµατική συγκριτικά µε τη βροχή, ειδι-
κά όταν αυτή πέφτει σε ένα «αφυδατωµένο» έδαφος. 

Κατά τον περσινό χειµώνα, στον ιταλικό βορρά το 
χιόνι ήταν επίσης λιγοστό, κάτι που είχε ως αποτέ-
λεσµα η λεκάνη του ποταµού Πάδου να στερέψει 
πολύ πιο γρήγορα το καλοκαίρι, το οποίο όπως θα 
θυµούνται αρκετοί, ήταν από τα πιο ξερά και θερµά 
των τελευταίων αιώνων. Μια αντίστοιχη συνθήκη φέ-
τος, θα είχε πολλαπλάσιο αντίκτυπο, αφού θα είναι 
η δεύτερη κατά σειρά χρονιά µε έλλειµµα νερού. 

Αν τον Φεβρουάριο ή την άνοιξη έχουµε χαµηλές θερµοκρασίες και παγετούς, 
η καταστροφή θα είναι πολύ µεγάλη, λένε ερευνητές και καλλιεργητές. 

Ευάλωτες 
καλλιέργειες 

Οπωρώνες µε 
µηλιές, αχλα-
διές, κερασιές 
πυρηνόκαρπα 
και αµπέλια 
καθίστανται 

πλέον ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε 

κύµατα ψύχους

Μετά το πρώτο 
κύµα κρύου 
το κλαδευτήρι 
στα κτήµατα
Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει 
να επιδείξουν φέτος στο κλάδεµα 
οι καλλιεργητές οπωροφόρων, αφού 
οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν τους 
κανόνες της φυσιολογίας στα δέντρα. 
Ο χειµώνας µέχρι στιγµής δεν έχει έρθει 
και τα χιλιοστά βροχής είναι λιγότερα 
από το συνηθισµένο, ενώ µάλιστα 
κατανέµονται µε τη µορφή µπόρας, 
περισσότερο πνίγοντας παρά 
ξεδιψώντας τους οπωρώνες. 
Η νέα κατάσταση επιβάλλει αλλαγές στο 
καλλιεργητικό ηµερολόγιο, µε το ετήσιο 
κλάδεµα καρποφορίας να αποτελεί 
πονοκέφαλο για τους παραγωγούς, 

οι οποίοι για λίγες 
ακόµα µέρες 
θα πρέπει να 
περιµένουν. 
Σύµφωνα µε 
γεωπόνους, µετά το 
πέρας του πρώτου 
κύµα ψύχους και 
όταν δεν έχει 
προηγηθεί σηµαντική 
βροχόπτωση θα 
πρέπει να µπει 
το κλαδευτήρι 
στα κτήµατα, 
ώστε να βοηθηθούν 

τα δέντρα να επιστρέψουν σε µία 
φυσιολογική κατάσταση. Πάντως, 
σύµφωνα µε τα όσα µεταφέρουν 
παραγωγοί στην εφηµερίδα Agrenda, 
οι περισσότεροι κάνουν τις εξής σκέψεις:
Από τη µία, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
ο χειµώνας να…έρθει µια νύχτα ξαφνικά 
και να κάψει τα δέντρα, οδηγώντας 
σε καταστάσεις 2021, όταν Μάρτιο 
και Απρίλιο επικρατούσε παγετός και 
χιόνι σε πολλά παραγωγικά κέντρα. 
Ο κίνδυνος αυτός ενισχύεται από 
την πρόωρη ανάπτυξη των φυτών 
λόγω υψηλότερων θερµοκρασιών. 
Από την άλλη, η επιλογή κάποιου 
παραγωγού να µην κλαδέψει φέτος 
ή να κλαδέψει λιγότερο, δηµιουργεί 
άλλου είδους προβλήµατα 
µεσοµακροπρόθεσµου χαρακτήρα. 
Χωρίς σωστό κλάδεµα, τα δέντρα 
θα σχηµατίσουν πυκνή βλάστηση, µε 
αδύναµα λεπτά κλαδιά, χωρίς καλό 
αερισµό και φωτισµό στο εσωτερικό 
τους. Λόγω αυτών των κακών 
συνθηκών, είναι βέβαιη η µειωµένη 
σοδειά και η υποβαθµισµένη ποιότητα 
καρπών το επόµενο έτος. 

ΦΟΒΟΙ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΝΑ �ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΘΕΙ� Η ΟΜΑΛΗ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ 

Ξεγέλασε τα δέντρα ο καιρός, 
τους στέρησε ώρες ψύχους
Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες έχουν στερήσει 
ώρες ψύχους στα περισσότερα είδη δέντρων και εκφράζονται φόβοι 
ότι ίσως να «ναρκοθετηθεί» η οµαλή ανθοφορία την άνοιξη, ενώ 
ανησυχία προκαλείται και λόγω των υψηλών υγρασιών. 
«Είναι πολύ ζεστός ο χειµώνας φέτος και αν δεν πέσει η θερµοκρασία, 
καήκαµε. Ειδικά οι υπερπρώιµες ποικιλίες στα ροδάκινα και βερίκοκα, 
αλλά και καλλιέργειες όπως είναι τα κορόµηλα ή τα αµύγδαλα, που δεν 
έχουν ανάγκη από πολλές ώρες ψύχους, είναι πιθανό να ξεγελαστούν 
τα δέντρα και να ανθίσουν. Οπότε εάν αργότερα, µέσα στον επόµενο µήνα, 
τον Φεβρουάριο ή την άνοιξη έχουµε χαµηλές θερµοκρασίες και παγετούς, 
η καταστροφή θα είναι πολύ µεγάλη», εξηγεί η ερευνήτρια του Τµήµατος 
Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων ∆έντρων Νάουσας, Παυλίνα ∆ρογούδη, 
τονίζοντας πως ανάλογα µε την καλλιέργεια, οι παραγωγοί γνωρίζουν 
ότι πρέπει να συγκεντρώνει κάθε χρόνο και κάποιες ώρες ψύχους 
µε θερµοκρασίες από 0 έως 7,2 βαθµών Κελσίου.

Σοδειές
Χωρίς σωστό 

κλάδεµα, 
τα δέντρα 

θα σχηµατί-
σουν πυκνή 
βλάστηση 
και τελικά 
µειωµένη 

σοδειά
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Μυκητιάσεις 
στα σιτηρά
Τρεις ασθένειες εντόπισαν οι 
γεωπόνοι στα χωράφια Δράμας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ιδανικές συνθήκες για την ανά-
πτυξη µυκητολογικών ασθενει-
ών στα χωράφια της ∆ράµας ε-
ντοπίζει η τοπική ∆ΑΟΚ, µε τις 
σταθερά υψηλότερες θερµο-
κρασίες και τα µαζεµένα χιλι-
οστά βροχής που έπεσαν στις 
10 Ιανουαρίου να συντελούν 
στην εκδήλωση προσβολών από 
πρώιµη και όψιµη σεπτορίωση 
καθώς και ελµινθοσποριάσεις.

∆ιευκρινίζεται ωστόσο πως 
στη τρέχουσα περίοδο η κατά-
σταση δεν εµπνέει ανησυχία. 
Σε επόµενο στάδιο της καλλι-
έργειας (προς την ολοκλήρωση 
τού αδελφώµατος), κατά την ε-
κτέλεση καλλιεργητικών εργα-
σιών θα πρέπει οι καλλιεργητές 
να παρακολουθούν την κατά-
σταση υγείας των χειµερινών 
σιτηρών σε συνεργασία µε τους 

γεωπόνους-συµβούλους τους.
Για την προστασία της παρα-

γωγής στόχος είναι η διατήρη-
ση της πράσινης επιφάνειας 
των τελευταίων φύλλων και 
κυρίως τού «φύλλου σηµαία».

Όσον αφορά τις παρατηρή-
σεις των γεωπόνων, κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1η ∆ε-
κεµβρίου 2022 έως και 16 Ια-
νουαρίου 2023 σηµειώθηκαν 
στην ΠΕ ∆ράµας σηµαντικά υ-
ψηλότερες θερµοκρασίες από 
πέρυσι. Ο θερµός καιρός σε 
συνδυασµό µε τις βροχοπτώ-

σεις που σηµειώθηκαν στην 
ΠΕ ∆ράµας στις 10 Ιανουαρί-
ου ευνόησαν την εκδήλωση 
συµπτωµάτων µυκητιάσεων.

Οι καλλιέργειες σιταριού στην 
ΠΕ ∆ράµας βρίσκονται στο στά-
διο 3-4 φύλλων και στην έναρ-
ξη αδελφώµατος. Σε εκτεταµέ-
νη επισκόπηση που πραγµα-
τοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρί-
ου, διαπιστώθηκαν οι παρα-
κάτω ασθένειες φυλλώµατος:

 Πρώιµη σεπτορίαση που ο-
φείλεται στον µύκητα Zymoseptoria 
tritici (συν.: Septoria tritici). Τα 
συµπτώµατα εκδηλώνονται κυ-
ρίως στα κατώτερα φύλλα ως κα-
στανές κηλίδες. Στο κέντρο της 
κηλίδας παρατηρούνται πολλά 
µαύρα στίγµατα (οι καρποφορί-
ες τού µύκητα). Η ασθένεια ευ-
νοείται από σχετικώς χαµηλές 
θερµοκρασίες (<20°C) και συνε-
πώς σε συνθήκες ήπιου χειµώνα.

 Όψιµη σεπτορίαση που 

προκαλείται από τον µύκητα 
Phaeosphaeria nodorum (συν.: 
Septoria nodorum). Η ασθένεια 
αυτή συνήθως εκδηλώνεται σε 
µεταγενέστερα στάδια από ό,τι η 
προηγούµενη και είναι περισσό-
τερο επικίνδυνη στο στάδιο της 
διόγκωσης («γκάστρωµα»). Εκ-
δηλώνεται µε την παρουσία κη-
λιδώσεων και ευνοείται σε υψη-
λότερες θερµοκρασίες (>20°C).

 Καστανή κηλίδωση (ελµιν-
θοσπορίαση) οφειλόµενη στον 
µύκητα Bipolaris sorokiniana. 
Ευνοείται σε υψηλές θερµοκρα-
σίες εδάφους και αέρα. Πρώι-
µες ενδείξεις στα φύλλα είναι 
η εκδήλωση κηλίδων 1-2 mm, 
σκούρου καφέ χρώµατος, οι ο-
ποίες µπορεί να συνενωθούν στη 
συνέχεια. Για να εµφανιστούν 
εξάρσεις µολύνσεων, τα φύλ-
λα τού σιταριού πρέπει να πα-
ραµείνουν υγρά για >18 ώρες 
σε µέση θερµοκρασία >18 °C.

Τριπλός ψεκασµός τον χειµώνα στις αµυγδαλιές
Ο υγρός και δροσερός καιρός δηµιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για 
την πραγµατοποίηση των µολύνσεων από το µύκητα Fusicoccum amygdali 
στις αµυγδαλιές, ενώ όσο οι θερµοκρασίες παραµένουν σε υψηλότερα 
από το κανονικό επίπεδα, τόσο περισσότερο θα ευνοούνται οι προσβολές. 
Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές 
αποστάσεις και µέσω εντόµων και πολλαπλασιαστικού υλικού σε µεγάλες 

αποστάσεις. Για την καταπολέµηση της ασθένειας, οι γεωπόνοι από το Περιφερειακό 
Τµήµα Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν αφαίρεση και καταστροφή όλων 
των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Επισηµαίνεται πως το µέτρο 
πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν 
τα συµπτώµατα της ασθένειας, για την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης 
του παθογόνου. Τα χηµικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισµό της 
ασθένειας περιλαµβάνουν τη διενέργεια 2-3 ψεκασµών. Ο πρώτος ψεκασµός συνήθως 
πραγµατοποιείται αµέσως µετά τη πτώση των φύλλων, ο δεύτερος αµέσως µετά το 
ετήσιο κλάδεµα καρποφορίας και ο τρίτος κάποια στιγµή εν µέσω λήθαργου το χειµώνα.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Κηλίδες
Η πρώιµη σεπτορίωση 

εµφανίζεται κυρίως στα 
κατώτερα φύλλα µε 
καστανές κηλίδες

Ερυθρός τετράνυχος µηλιάς 
Ο ερυθρός τετράνυχος της µηλιάς 
(Panonychus ulmi) είναι κυρίως 
παράσιτο οπωροφόρων δέντρων όπως 
η µηλιά, η αχλαδιά, η δαµασκηνιά και 
η κερασιά. Ο ερυθρός τετράνυχος 
της µηλιάς τρέφεται κυρίως µε το κάτω 
µέρος των φύλλων, αλλά µετακινείται 
και στην άνω επιφάνεια όταν στην 
κάτω πλευρά υπάρχει συνωστισµός. 
Σηµειώνεται πως σε αντίθεση µε 
το Tetranychus urticae, δεν παράγει 
µεγάλες ποσότητες ιστού. Οι τετράνυχοι 
τρέφονται από τα φύλλα και αυτό 
προκαλεί αρχικά καφέ κηλίδες, ενώ 
όταν αυτές ενώνονται παρατηρείται 
χάλκινος µεταχρωµατισµός της 
επιφάνειας. Σε περίπτωση σοβαρής 
προσβολής µπορεί να παρουσιαστούν 
φαινόµενα φυλλόπτωσης. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν άµεσα ψεκασµό αν 
οι πληθυσµοί των τετράνυχων 
αυξάνονται απότοµα, ενώ για αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας θα πρέπει 
να εναλλάσσονται τα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8 EC
Hellafarm S.A.: Support, Αµπατεκ
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Award SC, 
Kanemite SC 
Syngenta: Vertimec 1.8 EC και 
Clavitus 13 SL.

Ξυλοφάγα έντοµα στην ελιά
Οι σκολύτες Φλοιοφάγος και 
Φλοιοτρίβης, ταλαιπωρούν σε ετήσια 
βάση τους ελαιοπαραγωγούς ανά 
περιοχές, οι οποίοι προκαλούν 
εξασθένιση των δέντρων, µείωση 
της ανάπτυξης των βλαστών 
και προβλήµατα ευρωστίας. 
Οι σκολύτες διαχειµάζουν ως ενήλικα, 
δραστηριοποιούνται κυρίως τον 
Φεβρουάριο, προσβάλουν κυρίως 
εξασθενηµένους ή ξηρούς κλάδους, 
ενώ σε αυξηµένους πληθυσµούς, 
µπορούν να προσβάλλουν και ζωηρούς 
κλαδίσκους. Η πρακτική της διατήρησης 
ηµίξηρων ή ξηρών αναποφλοίωτων 
κλάδων ελιάς έξω από τις οικίες 
µετά τα µέσα Φεβρουαρίου, ώστε 
να χρησιµοποιηθούν ως καυσόξυλα, 
αποτελεί εστία πολλαπλασιασµού τους. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
οι εφαρµογές µε εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα και η σωστή θρέψη των 
ελαιόδεντρων, µειώνουν το µέγεθος 
της ζηµιάς που προκαλούν τα έντοµα. 
Αποτελεσµατική πρακτική κρίνεται και 
το επιµελές καθάρισµα των δέντρων 
από προσβεβληµένα ή εξασθενηµένα 
κλαδιά µε άµεση καύση τους.

Σκευάσµατα
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Kaiso Sorbie 5EG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με προϋπολογισµό 31 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται 
ένα νέο πρόγραµµα πενταετούς στήριξης σε α-
γρότες και κτηνοτρόφους που θα επιχειρήσουν 
να φτιάξουν οµάδα ή οργάνωση παραγωγών. 
Πρόκειται για το πρόγραµµα «Σύσταση Οµάδων 
και Οργανώσεων Παραγωγών και ∆ιεπαγγελ-
µατικών οργανώσεων στο τοµέα της Γεωργίας» 
(πρώην Μέτρο 9), του νέου ΠΑΑ 2023-2027, το 
οποίο αναµένεται να προκηρυχθεί φέτος και 
προβλέπει την επιδότηση µε ποσό που θα α-
ντιστοιχεί σε ένα ποσοστό τζίρου της νέας ο-
µάδας, µε µέγιστο τα 100.000 ευρώ ετησίως. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης θα 
έχουν νέες οµάδες παραγωγών και οργανώ-
σεις παραγωγών και διεπαγγελµατικές οργα-
νώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίση-
µα µετά τη δηµοσίευση του ν.4384/2016 ό-
πως ισχύει κάθε φορά και ανήκουν στην κα-
τηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Με-
σαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορί-
ζονται στην Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 

Ελάχιστος αριθµός µελών 
και διακινούµενης παραγωγής

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες 
παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 12, για 
τις οµάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 8 
και µε ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγω-
γής τις 100.000 ευρώ. Για τις οργανώσεις πα-
ραγωγών φυτικής παραγωγής ο ελάχιστος α-
ριθµός µελών είναι 30 και για της ζωικής πα-
ραγωγής είναι 20, ενώ η ελάχιστη αξία παρα-
γωγής ορίζεται στα 300.000 ευρώ. 

Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύνο-
λο των νήσων εκτός Κρήτης και Εύβοιας για 
τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται 
στο 50% των ανωτέρω. Η µείωση του ελάχι-
στου αριθµού µελών για τις νησιωτικές περι-
οχές κρίνεται αναγκαία λόγω των υφιστάµε-
νων αγρονοµικών συνθηκών αλλά και της 
αναγνώρισης της αναγκαιότητας δηµιουργί-
ας οικονοµιών κλίµακας λόγω του ιδιαίτερα 
υψηλού µεταφορικού κόστους που επωµίζο-
νται οι παραγωγοί στις νησιωτικές περιοχές.

Προϋποθέσεις συµµετοχής
Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των δι-

καιούχων είναι οι ακόλουθες: 
Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια. 
Στην περίπτωση που η Οµάδα / Οργάνω-

ση αποτελεί σαφώς οριζόµενο µέρος νοµικού 
προσώπου του συνεταιριστικού ή εµπορικού 
δικαίου να λειτουργεί µε ξεχωριστή λογιστι-
κή ή/και διοικητική διαχείριση, σύµφωνα µε 
την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της πα-

ραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Μη επιλέξιµοι δικαιούχοι 
∆εν είναι επιλέξιµοι ως υποψήφιοι για έ-

νταξη και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι 
στήριξης οι κάτωθι: 

Υπό σύσταση οµάδες παραγωγών ή οργανώ-
σεις παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 
ΥΑ (Β’ 601), όπως ισχύει. 

Οργανώσεις παραγωγών που εφαρµό-
ζουν επιχειρησιακά προγράµµατα µε βάση 
το Άρθρο 3 του Νέου Κανονισµού. 

Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των 
οποίων είναι ασυµβίβαστοι µε τα άρθρα 152 
και 159 του κανονισµού 1308/2013. 

Οµάδες παραγωγών ή οργανώσεις πα-
ραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύ-
σεις ήδη υπαρχουσών οµάδων παραγωγών 
και οργανώσεων παραγωγών. 

Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη 
συνολική βαθµολογία όσον αφορά στα βαθ-
µολογικά κριτήρια, όπως αυτά διαµορφώνο-
νται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου. 

Όσοι δηλώνουν µε την υποβολή της αί-
τησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. 

Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και 
ηλεκτρονικά µαζί µε την αίτηση στήριξης τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός των απαι-
τούµενων χρονικών προθεσµιών σύµφωνα 
µε την σχετική προκήρυξη. 

Οµάδες παραγωγών / οργανώσεις παρα-
γωγών µέλη των οποίων συµµετείχαν στο πα-
ρελθόν σε άλλη οµάδα ή οργάνωση η οποία 
έλαβε στήριξη για τη σύστασή της για το ίδιο 
προϊόν από πόρους του ΕΓΤΑΑ ή του ΕΓΤΕ

Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων
1. Η οικονοµική στήριξη για τη σύσταση των 

νέων οµάδων παραγωγών, οργανώσεων πα-
ραγωγών και διεπαγγελµατικών οργανώσεων 
χορηγείται σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού 
στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτε-
λεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης α-
ξίας των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή 
οργάνωσης παραγωγών µετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης του αιτήµατος στήριξης. 

2. Η α’ δόση καταβάλλεται µετά την έκδοση 
της απόφασης ένταξης µε την υποβολή σχετι-
κής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες 
4 δόσεις καταβάλλονται µία κάθε έτος για τα 
επόµενα 4 έτη και µε τη συµπλήρωση του η-
µερολογιακού έτους από την αναγνώριση της 
οµάδας /οργάνωσης από τον αρµόδιο φορέα 
µε την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαι-
ούχο. Στην περίπτωση που η οµάδα παραγω-
γών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωρι-
στεί σε έτος προηγούµενο της αίτησης υποβο-
λής στήριξης τότε µετά την έκδοση της απόφα-
σης ένταξης µπορεί να υποβάλει αίτηση πλη-
ρωµής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συµπλη-
ρωθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής αυτής. 

3. Ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής για 
την α’ δόση πληρωµής εφόσον η οµάδα παρα-

Με 12 μέλη ίδρυση ομάδας
για πριμ σύστασης έως 100.000 ευρώ 
Επαναπροκηρύσσεται φέτος, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, το Μέτρο για νέες συλλογικές προσπάθειες

Αίτηση
Αίτηση στήριξης υποβάλλουν 
νέες Οµάδες Παραγωγών και 
οργανώσεις παραγωγών και 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις 
οι οποίες έχουν αναγνωριστεί 
επίσηµα µετά τη δηµοσίευση 
του ν.4384/2016». 

Μέλη
Ο ελάχιστος αριθµός µελών 
για τις Οµάδες Παραγωγών 
φυτικής παραγωγής είναι 12, για 
τις οµάδες παραγωγών ζωικής 
παραγωγής 8 και µε ελάχιστη 
αξία διακινούµενης παραγωγής 
τις 100.000 ευρώ.

Στήριξη
Το ποσό της στήριξης δεν 
συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες 
ή κόστη κια η ετήσια ενίσχυση 
κάθε δικαιούχου δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. 
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γωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συ-
µπληρώσει ένα (1) ηµερολογιακό έτος λειτουρ-
γίας από την αναγνώρισή της, πραγµατοποιεί-
ται βάσει της µέσης ετήσιας αξίας της διατεθεί-
σας στο εµπόριο παραγωγής των µελών κατά τη 
διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώ-
ριση της οµάδας ή της οργάνωσης. Στην περί-
πτωση που η οµάδα παραγωγών ή η οργάνω-
ση παραγωγών έχει συµπληρώσει ένα (1) ηµε-
ρολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώ-
ρισή της, ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής 
προκύπτει από τη µέση ετήσια αξία της διατεθεί-
σας στο εµπόριο παραγωγής της οµάδας ή ορ-
γάνωσης παραγωγών. Η µέση ετήσια αξία προ-
κύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. 
Για τα επόµενα έτη η αξία παραγωγής περιλαµ-
βάνεται ως εκτίµηση στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος 
ως ακολούθως: 10% της αξίας παραγωγής που 
έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά το 1ο έτος µετά 
την αναγνώριση. Έπειτα το ποσοστό µειώνεται 
κατά 2% ανά έτος, δηλαδή 8% το 2ο έτος µετά 
την αναγνώριση, 6% το τρίτο έτος κ.ο.κ. 

 5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέ-
ξιµες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική 
λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατη-
γορία θα πρέπει να εµφανίζονται δαπάνες που 
είναι συναφείς µε την υλοποίηση του επιχειρη-
µατικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες. 

6. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. 

7. Η ενίσχυση δεν µπορεί να διανέµεται στα 
µέλη της οµάδας / οργάνωσης.

Οι δράσεις
στα νέα
τομεακά
Μέσω των οµάδων και 
οργανώσεων παραγωγών 
θα συνεχίσουν να «τρέχουν» 
τα επιχειρησιακά. Τα εν λόγω 
χρηµατοδοτικά κονδύλια 
(δαπάνη της Ένωσης) του 
τοµεακού προγράµµατος 
φρούτων και λαχανικών
είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ 
για τη προγραµµατική περίοδο 
2023 – 2027 και δύναται να 
περιλαµβάνουν τις παρακάτω
παρεµβάσεις:

 Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, έρευνα 
και πειραµατικές και καινοτόµες
µεθόδους παραγωγής.

 Συµβουλευτικές υπηρεσίες.
 Κατάρτιση, στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται η 
καθοδήγηση και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών.

 Προώθηση, επικοινωνία 
και εµπορία.

 Συστήµατα ποιότητας.
 Συστήµατα ιχνηλασιµότητας 

και πιστοποίηση.
 ∆ράση απόσυρσης από 

την αγορά για δωρεάν διανοµή 
ή άλλον προορισµό
Τα αντίστοιχα κονδύλια για το 
τοµεακό πρόγραµµα ελιάς και 
ελαιολάδου (ΟΕΦ) είναι ύψους 
47,5 εκατ.ευρώ. Οι ΟΕΦ πρέπει 
να έχουν κατ’ ελάχιστον κύκλο 
εργασιών αξία παραγωγής 
ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών 
σχετιζόµενων προϊόντων
κατ’ ελάχιστον 800.000 ευρώ.

Αντιχαλαζικά
Ανοιχτές και 

οι προκηρύξεις για 
ενεργητική προστασία 
(αντιχαλαζικά, αντιπα-
γετική προστασία) για 

επενδύσεις έως 
1 εκατ. ευρώ

Προϋπόθεση
Στις προϋπόθεσεις 
ένταξης στα νέα 

Σχέδια τα σχήµατα 
πρέπει να έχουν κατ’ 
ελάχιστο 10 µέλη και 
µέσο κύκλο εργασιών 

60.000 ευρώ

Φρούτα
Η δαπάνη της Ένωσης 

του τοµεακού 
προγράµµατος 

φρουτολαχανικών
είναι 50 εκατ. ευρώ 

για τη προγραµµατική 
περίοδο 2023 – 2027

Επιπλέον μόρια σε νέους 
αγρότες μέλη σχημάτων 
Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις των οµά-
δων, τα Σχέδια Βελτίωσης του νέου ΠΑΑ 
(όχι τα µεταβατικά που έχουν βγει σε δι-
αβούλευση) θα είναι για µία ακόµη φορά 
ανοιχτά. Στις προϋποθέσεις ένταξης προ-
βλέπονται τα σχήµατα να έχουν κατ’ ελά-
χιστο 10 µέλη, να εµφανίζουν, τις τρεις 
προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβο-
λής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων 
προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύ-
κλο εργασιών µεγαλύτερο των 60.000 ευ-
ρώ. Πρόσθετοι όροι επιλεξιµότητας δικαι-
ούχων θα προσδιοριστούν όταν έρθει η ώ-
ρα της προκήρυξης. 

Σηµειώνεται εδώ πάντως, πως µε βάση 
τουλάχιστον όσα προβλέπονται στο στρα-
τηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει αυξηµένο πο-
σοστό ενίσχυσης για τις συλλογικές προ-
σπάθειες, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Ωστό-
σο, για πρώτη φορά, θα υπάρχει επιπλέ-
ον µοριοδότηση σε νέους γεωργούς που 
είναι µέλη συλλογικών σχηµάτων. Πρό-
σβαση επίσης σε χρηµατοδότηση επενδύ-
σεων θα έχουν και στο Μέτρο της Μετα-
ποίησης (τυροκοµεία, οινοποιεία, εκσυγ-
χρονισµός ελαιοτριβείων, ζωοτροφάδικα 
κ.λπ) αλλά και στο παρακλάδι των Σχεδί-
ων Βελτίωσης µε επιδότηση 70% σε δαπά-
νες αγοράς νέας τεχνολογίας, εγκατάστα-
σης ΑΠΕ και µονάδων βιοαερίου. Aξίζει 
να σηµειωθεί εδώ πάντως πως για επεν-

δύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος επι-
λέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται σε 
2.500.000 ευρώ στα πλαίσια των Σχεδίων 
Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ.

Από εκεί και πέρα ανοιχτές θα είναι και 
οι προκηρύξεις που έχουν να κάνουν µε 
την ενεργητική προστασία στις εκµεταλ-
λεύσεις (αντιχαλαζικά, αντιπαγετική προ-
στασία) για επενδύσεις έως 1 εκατ. ευρώ 
µε ενίσχυση 80%. Φυσικά τα συνεταιριστι-
κά σχήµατα λαµβάνουν τη µερίδα του λέ-
οντος στα τοµεακά προγράµµατα (οπωρο-
κηπευτικά και ελιά & ελαιόλαδο κυρίως).

Ταµείο Ανάκαµψης 
και Αναπτυξιακός Νόµος

Παράλληλα οι οµάδες και οι οργανώσεις 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον Αναπτυ-
ξιακό Νόµο και στο καθεστώς της Αγροδια-
τροφής. Το καθεστώς αυτό θα ανοίξει ξανά 
µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2023 σύµφω-
να µε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, µε τα συλλογικά σχήµατα να µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση για επενδύσεις α-
πό 50.000 ευρώ και άνω. Όσον αφορά τις 
δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης, δεν απο-
κλείεται να υπάρξει και εδώ ένας δεύτερος 
κύκλος αιτήσεων για τα συλλογικά σχήµα-
τα στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν 
την αγροτική µεταποίηση και τον εκσυγ-
χρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

100.000

ΕΥΡΩ

10 ΕΤΟΣ 10%

8%

6%

4%

2%

20 ΕΤΟΣ

30 ΕΤΟΣ

40 ΕΤΟΣ

50 ΕΤΟΣ



Με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ  

Δεύτερος γύρος αιτήσεων  
στην Αναδιάρθρωση, 
λύση... και μαζί και μόνος  

Βαρύς αποδείχτηκε ο φάκελος της Αναδιάρθρωσης για 
την πλειονότητα των διοικήσεων των συλλογικών σχημάτων, 
με μόλις τα 26 από τα 166 εκατ. ευρώ να απορροφώνται 

Ανακατανομή πόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ και σε 
άλλες δράσεις Αγροδιατροφής του Ταμείο Ανάκαμψης

ΤΩΝ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ &
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Σε έναν δεύτερο γύρο υποβολής αι-
τήσεων για το πρόγραµµα Αναδιάρ-
θρωσης Καλλιεργειών, προσανατο-
λίζεται το ΥΠΑΑΤ, καθώς στην πρώ-
τη πρόσκληση από τα 166.720.000 
ευρώ διαθέσιµα, µόλις τα 26 εκατ. 
ευρώ αναµένεται να απορροφηθούν 
µε βάση την πορεία των αιτήσεων. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 
σε αυτόν τον δεύτερο γύρο οι αρχές 
επεξεργάζονται ένα σχέδιο πρόσκλη-
σης ύψους 60 εκατ. ευρώ, στο οποίο 
δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσω-
πα, µέλη συλλογικών σχηµάτων, τα 
οποία θα έχουν την ευθύνη για τη 
σύνταξη του φακέλου και την υλο-
ποίηση της αναδιάρθρωσης. Φυσι-
κά, ο δικαιούχος θα έχει τη δέσµευ-
ση να διανέµει την παραγωγή του 
µέσω του συλλογικού σχήµατος µε 
συµβόλαια. Υπενθυµίζεται πως στην 
1η πρόσκληση (λήγει στις 22 Ιανου-
αρίου), όλη η διαδικασία είναι ευθύ-
νη των οµάδων και των συνεταιρι-
σµών, κάτι που οδήγησε σε µία γρα-
φειοκρατία που λίγοι είναι σε θέση 
να αναλάβουν και αποθάρρυνε την 
ένταξη στο πρόγραµµα. «Είναι ένα 
σύνθετο πρόγραµµα, που προϋπο-
θέτει το συντονισµό πολλών ανθρώ-
πων κι εκεί διαπιστώνεται µια µεγά-
λη αδυναµία στην πλειονότητα των 
διοικήσεων των συλλογικών σχηµά-
των, οι οποίες δείχνουν µια δυσανε-
ξία ως προς το να εµπλακούν στη δι-
αδικασία εφαρµογής της αναδιάρ-
θρωσης αν και αρχικώς εµφανίζο-
νταν έτοιµες να συµµετάσχουν», εί-
πε στην Agrenda, πηγή, που εµπλέ-
κεται µε το αντικείµενο.

Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ αναµέ-
νεται να διατεθούν σε µία ακόµη προ-
κήρυξη που θα αφορά τα άλλα καθε-
στώτα Αγροδιατροφής του Ταµείου 

Τα µηνύµατα, πάντως, για το… στρα-
βό αρµένισµα του προγράµµατος εί-
χαν έρθει από αρκετά νωρίς. Ήδη α-
πό τις αρχές ∆εκεµβρίου, ο Γιάννης 
Βαΐδης, γεωπόνος και διαχειριστής 
της εταιρείας συµβούλων Certerra, 
µε επιστολή του στο υπουργείο είχε 
χτυπήσει δυνατά τον κώδωνα του κιν-
δύνου, µε βάση τις οχλήσεις και τις 
ενστάσεις που δεχόταν από συνερ-
γαζόµενους συνεταιρισµούς και ο-
µάδες παραγωγών, της Πέλλας και 
της Ηµαθίας. Σύµφωνα µε τη σχετι-
κή επιστολή, που έχει εξασφαλίσει 
η Agrenda, ορισµένα κρίσιµα ση-
µεία που δρουν ανασχετικά είναι: 

 Υπάρχουν περιπτώσεις σχηµά-
των υπέρ-πυκνων φυτειών καλλιερ-
γειών, που ο αριθµός των δένδρων 
υπερβαίνει τα µέγιστα όρια των πι-
νάκων. Για παράδειγµα: α) στα µή-
λα ο αριθµός των δένδρων µπορεί 
να φτάσει τα 450-600 δένδρα ανά 
στρέµµα, σε υπέρπυκνες φυτεύσεις, 
δηλαδή σε αποστάσεις φύτευσης 
0,5µ Χ 3,5µ και β) στα κεράσια ο α-
ριθµός των δένδρων µπορεί να φτά-
σει τα 250-300 δένδρα ανά στρέµµα, 

σε υπέρπυκνες φυτεύσεις δηλαδή σε 
αποστάσεις φύτευσης 1µ Χ 3,5µ. Σε 
αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 
είναι επιλέξιµο το έργο, αλλά µε πε-
ριορισµό του κόστους στα µέγιστα ό-
ρια που θέτουν οι πίνακες. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ 
το αγροτεµάχιο είχε δηλωθεί στην Ε-
ΑΕ 2021 ως δενδρώδη καλλιέργεια 
(σ.σ. δηλαδή επιλέξιµο βάση ΕΑΕ α-
ναφοράς και θεσµικού πλαισίου), 
την επόµενη χρονιά εκριζώθηκε και 
στην ΕΑΕ 2022 δηλώθηκε ως α) α-

Το στραβό αρμένισμα φαινόταν

Ανάκαµψης µε επικρατέστερο τον «Εκ-
συγχρονισµό στον Πρωτογενή Τοµέα» 
ή ακόµη και αυτό της Μεταποίησης. Μέ-
νει να φανεί αν και εκεί θα υπάρξουν 
σχετικές αλλαγές ως προς τους δικαι-
ούχους. Σηµειώνεται εδώ πως εφόσον 
δεν απορροφηθούν τα κονδύλια από το 
καθεστώς της Αγροδιατροφής, τότε θα 
µεταφερθούν σε άλλα καθεστώτα του 
Ταµείου Ανάκαµψης που δεν έχουν 
σχέση µε τον αγροτικό τοµέα. 

Η Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
καλύπτει µέρος του κόστους εκρί-
ζωσης (κατά µέσο όρο το 50%) και 
αναφύτευσης νέων ποικιλιών δεν-
δρώδων καλλιεργειών (εξαιρούνται 
ελιά και οινάµπελα). 

Τα κόστη ανά στρέµµα που καλύ-
πτονται ως ένα βαθµό έχουν ως εξής:

 Πυρηνόκαρπα: Σύνολο εγκατά-
στασης:1.859,08- 2.437,02 ευρώ, 
εκρίζωσης 358,76 – 641,41 ευρώ.

 Μηλοειδή: Κόστος εγκατάστα-
σης 2.230,19 – 3.323,06 ευρώ, ε-
κρίζωσης 312,22 – 618,89 ευρώ.

 Ακτινίδια: Κόστος εγκατάστα-
σης 3.579,94 – 3.903,80 ευρώ, ε-
κρίζωσης 468,14 – 604,99 ευρώ.

 Εσπεριδοειδή: Κόστος εγκατά-
στασης 834,87 – 935,13 ευρώ, ε-
κρίζωσης 335,90 – 427,56 ευρώ.

 Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτα-
νίνα: Κόστος εγκατάστασης 3.567,07 
– 4.382,02 ευρώ το στρέµµα, 263,05 
– 361,70 ευρώ το στρέµµα.

Νέα δεύτερη 
παράταση στην 
πρώτη πρόσκληση 
Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών 
δεν πρόκειται 
να υπάρξει.
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Εκρίζωση
Η Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
καλύπτει µέρος του κόστους 
εκρίζωσης (κατά µέσο όρο 
το 50%) και αναφύτευσης 
νέων ποικιλιών δενδρώδων 
καλλιεργειών (εξαιρούνται 
η ελιά και τα οινάµπελα).

Φάκελος
∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά 
πρόσωπα, µέλη συλλογικών 
σχηµάτων, τα οποία θα έχουν 
την ευθύνη για τη σύνταξη του 
φακέλου και την υλοποίηση 
της αναδιάρθρωσης. 

Ευθύνη
Στην πρώτη πρόσκληση, όλη 
η διαδικασία ήταν ευθύνη των 
οµάδων και των συνεταιρισµών, 
κάτι που οδηγούσε σε µία 
γραφειοκρατία που αποθάρρυνε 
την ένταξη στο πρόγραµµα. 

Εκτός αγροτικού τοµέα
Αν δεν απορροφηθούν τα 

κονδύλια από το καθεστώς της 
Αγροδιατροφής, τότε θα µετα-
φερθούν σε άλλα καθεστώτα 

του Ταµείου Ανάκαµψης 



από νωρίς

Αβάντα σε Νέους
για ένταξη στα
Σχέδια Βελτίωσης  
Αναπροσαρµογή των όρων αγο-
ράς όµορων αγροτεµαχίων, ευελι-
ξία στην ένταξη νέων αγροτών και 
την καταµέτρηση των επίσπορων 
καλλιεργειών στην Τυπική Απόδο-
ση, ζητούν ΕΘΕΑΣ και ΠΕΝΑ στις 
προτάσεις τους σχετικά µε τα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης. Συγκεκριµένα, 
στις βασικές παρεµβάσεις που προ-
τείνουν περιλαµβάνονται τα εξής:

 Νέοι Αγρότες: Προτείνεται να 
εξαιρεθούν από το υφιστάµενο α-
νώτερο ποσό των 150.000 ευρώ και 
να έχουν ανώτερο επιλέξιµο προ-
ϋπολογισµό (π.χ. 250.000 ευρώ), 
ανεξαρτήτως της Τυπικής Απόδο-
σης της αρχικής κατάστασης. Επι-
πλέον, προτείνεται να µειωθούν 
και τα απαιτούµενα ελάχιστα στρέµ-
µατα, δεδοµένου ότι οι Νέοι Αγρό-
τες στην αρχή κατέχουν µικρές α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις. Στην πε-
ρίπτωση που δεν µπορεί να προ-
σαρµοσθεί αναλόγως η πρόσκλη-
ση, προτείνεται η προκήρυξη ειδι-
κής πρόσκλησης που θα απευθύ-
νεται µόνο στους Νέους Αγρότες.

 Ενίσχυση αγοράς όµορων α-
γροτεµαχίων: Προτείνεται να βελ-

τιωθεί η άκαµπτη προϋπόθεση του 
«όµορου» αγροτεµαχίου, καθώς: α) 
υπάρχουν περιπτώσεις που ιδιόκτη-
τα αγροτεµάχια βρίσκονται σε από-
σταση κάποιων µέτρων ή χωρίζο-
νται από δρόµους ή αρδευτικά κα-
νάλια µε τα προς πώληση αγροτε-
µάχια, και β) η αγορά µη όµορου 
αγροτεµαχίου αναπτύσσει και βελ-
τιώνει, επίσης, την ανταγωνιστικό-
τητα της εκµετάλλευσης, εποµένως 
είναι και σε συµφωνία µε τους ό-
ρους του προγράµµατος. Θα µπο-
ρούσε να εισαχθεί η προϋπόθεση 
της µικρής απόστασης (π.χ. 1 χλµ.) 
µεταξύ αυτών, εξασφαλίζοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τη συγκέντρωση 
των διάσπαρτων εκµεταλλεύσεων 
και τη µείωση του κόστους παρα-
γωγής. Επιπλέον, κτήµατα που βρί-
σκονται «όµορα» σε ιδιοκτησίες µε-
λών της ίδιας εκµετάλλευσης (σύ-
ζυγος ή παιδιά) να µπορούν να ε-
ξαγοράζονται από τον αρχηγό της 
εκµετάλλευσης, καθώς και κτήµατα 
που ενοικιάζονται µόνιµα τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια (δήλωση ΟΣ∆Ε). 

 Επίσπορες καλλιέργειες: Η 
τρίτη παρέµβαση εστιάζει στον α-
ποκλεισµό των επίσπορων καλλι-
εργειών από τον υπολογισµό της 
παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης. Η αδυναµία ελέγ-
χου στην προηγούµενη προγραµ-
µατική περίοδο δεν µπορεί να α-
ποτελεί άλλοθι αποκλεισµού µιας 
σηµαντικής διαδικασίας καλλιέρ-
γειας που σχετίζεται και µε την ε-
φαρµογή της νέας ΚΑΠ.

∆ιεύρυνση των όρων
για αγορά γης µέσω
Σχεδίων ζητά το ΓΕΩΤΕΕ  
Να είναι επιλέξιµη η αγορά 
οποιουδήποτε αγροτεµαχίου 
(όµορο ή µη) από τους νέους 
αγρότες, ζητά στις προτάσεις του 
για τα Σχέδια Βελτίωσης το 
Παράρτηµα ∆υτικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤΕΕ. Συγκεκριµένα, στη 
σχετική επιστολή που απέστειλε 
στο ΥΠΑΑΤ προτείνει τη 
διεύρυνση της επιλεξιµότητας 
σχετικά µε την αγορά γης µέσω 
των Σχεδίων Βελτίωσης στις 
παρακάτω περιπτώσεις:
i. Σε αγροτεµάχιο που ήδη 
κατέχεται από τον αιτούνται κατά 
ένα ποσοστό του µε εξ’ αδιαιρέτου 
ιδιοκτησία, να είναι επιλέξιµη 
η αγορά όλων των υπόλοιπων 
µεριδίων, ώστε να αποκτηθεί 
ο αγρός κατά πλήρη κυριότητα.
ii. Σε νέους αγρότες που δεν 
κατέχουν γη, να είναι επιλέξιµη 
η αγορά οποιουδήποτε 
αγροτεµαχίου, πλήρη κυριότητα.
iii. Σε περιπτώσεις αγρών που 
χωρίζονται από αγροτικό δρόµο, 
να θεωρείται ότι πληρούν το 
κριτήριο του όµορου τεµαχίου.

γρανάπαυση ή β) µονοετή καλλιέρ-
γεια ή γ) ως νεαρά δένδρα (ελεύθε-
ρα-κύπελο). Σε αυτή την περίπτωση, 
θα µπορούσε να είναι επιλέξιµα τα α-
γροτεµάχια των περιπτώσεων α) και 
β) για αναδιάρθρωση (εξαιρουµένων 
βέβαια των δαπανών εκρίζωσης), ε-
νώ για τα αγροτεµάχια της περίπτω-
σης γ) θα έπρεπε να είναι επιλέξιµα 
για αναδιάρθρωση σε γραµµική φύ-
τευση (δηλαδή εκρίζωση της υφιστά-
µενης ελεύθερης φύτευσης και φύ-
τευση γραµµικής πυκνής φύτευσης). 

Συγκέντρωση
Θα µπορούσε να εισαχθεί 
η προϋπόθεση της µικρής 

απόστασης µεταξύ αγροτε-
µαχίων, εξασφαλίζοντας 

τη συγκέντρωση διάσπαρ-
των εκµεταλλεύσεων
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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.

ΕΣΠΑ
Οι επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να 
χρηµατοδοτηθούν από 
τα νέα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 
καλούνται να 
δηµιουργήσουν το «προφίλ» 
τους στη νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρµα (www.opske.gr) 
προκειµένου να µπορούν 
υποβάλλουν προτάσεις στις 
δράσεις που αναµένεται 
άµεσα να προκηρυχθούν.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
230 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΥΡΩ
150.000

ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(ΕΩΣ 250.000 ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Έτοιµη για τη µετάβαση στην εποχή της 
ηλεκτροκίνησης στα τρακτέρ φαίνεται ότι 
είναι επί της ουσίας η κατασκευάστρια ε-
λαστικών ΒΚΤ, που παρουσίασε την οικο-
γένεια ελαστικών BKT, τα οποία παράγο-
νται ειδικά για ηλεκτρικά οχήµατα.

Το λογότυπο «E-READY» έκανε το ντε-
µπούτο του στη SIMA, σταµπαρισµένο επά-
νω στο ελαστικό AGRIMAXFACTOR, (το ο-
λοκαίνουργιο ελαστικό σειράς 70 της BKT 

σχεδιασµένο για τρακτέρ), παρόλο που στο 
µέλλον θα επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα 
αυτής της κατηγορίας. Η εταιρείας µάς λέ-
ει ότι η προδιαγραφή «E-READY» αντιπρο-
σωπεύει µια πραγµατική επανάσταση, την 
αφετηρία της πορείας προς τη διάθεση λύ-
σεων κατάλληλων για την ηλεκτροκίνηση.

Στόχος της σειράς αυτής είναι ακόµα να 
υπογραµµίσει την αφοσίωση της BKT στη 
βιωσιµότητα, ένα στόχο προς τον οποίο κά-
θε υπεύθυνη επιχείρηση πρέπει να κατευ-
θύνει την έρευνα και τις επενδύσεις της. 
«Με τον σχεδιασµό του νέου λογότυπου, 

Τα πρώτα ελαστικά 
για ηλεκτροκίνητα 
τρακτέρ από BKT 
Με το λογότυπο «Ε-READY» η BKT είναι έτοιμη 
για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των τρακτέρ

Ψεκαστικό Kuhn 
Lexis 3.800 λίτρων
Η Kuhn εισάγει στην αγο-
ρά το νέο συρόµενο ψεκα-
στικό Lexis 3800, που 
προστίθεται στην κορυφή 
της γκάµας αυτής. Το κέ-
ντρο βάρους του Lexis 
3800 χαµηλώνει χάρη στο 
σχήµα του ρεζερβουάρ, το 
οποίο του δίνει εξαιρετική 
σταθερότητα σε λοφώδεις 
συνθήκες ή µε µειωµένο 
πλάτος τροχιάς 1,50 µ.

Νέα χορτοδετική 
από τη Maschio
∆υναµικά µπαίνει το 2023 
στον κλάδο της χορτονο-
µής η Maschio Gaspardo, 
λανσάροντας το στρογγυ-
λό χορτοδετικό µε µετα-
βλητή γεωµετρία και θά-
λαµο Extreme 266 
Isotronic. Eίναι ένα στρογ-
γυλό χορτοδετικό µε µετα-
βλητή γεωµετρία και θά-
λαµο ικανό να δηµιουργεί 
συµπαγή δεµάτια µε διάµε-
τρο µεταξύ 50 - 165 εκ..

Πυκνά δεµάτια 
αφήνει η L341R
Η John Deere προσθέτει 
στη γκάµα των χορτοδετι-
κών το L341R High-Density 
Large Square Baler. Το νέο 
χορτοδετικό τετράγωνων 
δεµατιών δηµιουργεί µπά-
λες 3x4 υψηλής πυκνότη-
τας και συγκεκριµένα µε 
αύξηση του βάρους έως και 
30%.  Με λιγότερα σε 
αριθµό δεµάτια οι αγρότες 
εξοικονοµούν χρόνο, εργα-
σία και καύσιµα.

Η Kubota επενδύει 
στην Clarifruit
Η Kubota ανακοινώνει 
ένα νέο κύκλο χρηµατοδό-
τησης για τη τεχνολογική 
εταιρεία Clarifruit, που 
ιδρύθηκε το 2018 στο Ισ-
ραήλ , προσφέροντας µια 

Σειρά Boss 3000 
από Pöttinger 
Μετά την κυκλοφορία των 
νέων βαγονιών φόρτωσης 
Boss 3000 Master µε 
την καινοτόµο µονάδα 
φόρτωσης EVOMATIC, 
η Pöttinger λανσάρει τώ-
ρα και τη σειρά Boss 
3000 που διαθέτει την 
κλασική µονάδα µεταφο-
ράς SUPERMATIC. Το 
νέο BOSS 3000 διατίθε-
ται σε τρία µεγέθη µε χω-
ρητικότητα φόρτωσης 
18,7 m3, 21,3 m3 και 23,5 
m3 τόσο σε εκδόσεις υψη-
λού προφίλ όσο και σε εκ-
δόσεις LowProfile (LP). 

λύση ελέγχου ποιότητας 
SaaS (Λογισµικό ως υπη-
ρεσία) µε τεχνητή νοηµο-
σύνη για την αλυσίδα 
εφοδιασµού φρέσκων 
προϊόντων. Η εφαρµογή 
Clarifruit παρέχει ανάλυση 
και πληροφορίες σχετικά 
µε τη διαδικασία ελέγχου 
ποιότητας φρούτων και 
λαχανικών σε όλους 
τους παίκτες της αλυσίδας 
εφοδιασµού.
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Στη εποχή του 
Metaverse πέρασε 
η New Holland
Από τις 5 έως τις 8 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες της έκθε-
σης τεχνολογίας CES 2023 του Λος Άντζελες µπόρεσαν 
να «αγγίξουν» το νέο πρωτότυπο ηλεκτρικό τρακτέρ 
Τ4 Electric Power µε τα χέρια τους (εικονικά, φυσικά) 
χάρη στο εικονικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε από 
την Touchcast, µε τεχνολογία βασισµένη στο Microsoft 
Cloud. Η πλατφόρµα Touchcast επιτρέπει στους κατα-
σκευαστές οχηµάτων να επανεφεύρουν το ταξίδι του 
πελάτη δηµιουργώντας ένα φωτορεαλιστικό «ψηφια-
κό δίδυµο» του εκθεσιακού τους χώρου και προβάλλο-
ντας τα οχήµατά τους σε πραγµατικό χρόνο και σε 3D.

Οι δυνητικοί πελάτες µπορούν στη συνέχεια να ε-
ξερευνήσουν, να προσαρµόσουν και να αγοράσουν 
το επιθυµητό όχηµα στον διαδραστικό εικονικό εκ-
θεσιακό χώρο απευθείας από το πρόγραµµα περιή-
γησής τους, χωρίς να χρειάζονται προγράµµατα προ-
βολής VR ή ειδικό λογισµικό.

Οι καταναλωτές µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε 
έναν πραγµατικό σύµβουλο, να κάνουν ερωτήσεις, 
να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες, να κάνουν ένα 
εικονικό test drive, να αγοράσουν το όχηµά τους και 
να επιστρέψουν οποιαδήποτε στιγµή αργότερα για 
την after-sales υποστήριξη.

Σύµπραξη τριών εταιρειών
Οι New Holland, Touchcast και Microsoft θα πραγ-

µατοποίησαν ζωντανές επιδείξεις κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, µε έναν µεγάλο τοίχο LED που δηµιούργησε 
µια προσοµοίωση αυτής της εµπειρίας στο Metaverse, 
συνδέοντας τους καταναλωτές µε τις παρούσες µάρκες.

Ο Carlo Lambro, Πρόεδρος Μάρκας της New Holland 
Agriculture σχολίασε: «Είµαστε ενθουσιασµένοι που 
συµµετέχουµε σε ένα τόσο καινοτόµο πρότζεκτ στην 
CES 2023 και είµαστε περήφανοι που συνεργαζόµαστε 
µε τη Microsoft και την Touchcast, εταιρείες που µοι-
ράζονται την προνοητική µας προσέγγιση. Χάρη στην 
τεχνολογία τους θα είµαστε σε θέση να εξερευνήσου-
µε και να εκµεταλλευτούµε τις εµπορικές ευκαιρίες του 
Metaverse, εξασφαλίζοντας στους πελάτες από όλο τον 
κόσµο άµεση πρόσβαση στα προϊόντα µας. Αυτό είναι 
ένας νέος τρόπος να βιώσετε την ανθρώπινη επαφή 
µε έναν αντιπρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να πάτε φυ-
σικά σε έναν εκθεσιακό χώρο και ανοίγει ατελείωτες 
δυνατότητες τόσο για εµάς όσο και για τους αγρότες.»

Από την άλλη µεριά, η Silvia Candiani, Γενική ∆ιευ-
θύντρια της Microsoft Ιταλίας, δήλωσε: «Το Industrial 
Metaverse προσφέρει στις επιχειρήσεις τη µοναδική 
ευκαιρία να επανεφεύρουν ολόκληρο το ταξίδι του 
πελάτη και να συνδυάσουν µια ψηφιακή εµπειρία 
µε την προσωπική πινελιά ενός ανθρώπινου «ρεσε-
ψιονίστ», όλα µε ένα κλάσµα του κόστους ενός φυ-
σικού εκθεσιακού χώρου.

η BKT επιδιώκει να διατρανώσει την ικα-
νότητά της να βρίσκεται εµπρός από τις α-
νάγκες της αγοράς, διαµέσου των δυνατο-
τήτων της προηγµένης τεχνολογίας της», 
αναφέρει σχετικά η εταιρεία.

Αυτά που κάνουν τη διαφορά
Με ποιον τρόπο διαφέρει ένα ελαστικό 

για ηλεκτρικά οχήµατα από κάποιο άλλο 
που προορίζεται για συµβατικά; Οι διαφο-
ρές είναι πολλές λέει η κατασκευάστρια. Στην 
πραγµατικότητα, οι δοκιµές έχουν αποδείξει 
ότι για την εξάρτηση ενός ηλεκτρικού οχή-
µατος, οι σχεδιαστές πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη πολλούς παράγοντες που χαρακτη-
ρίζουν την ηλεκτροκίνηση: βάρος, δοµή κι-
νητήρα, αυτονοµία, θόρυβο. Τα ηλεκτρικά 
οχήµατα είναι βαρύτερα λόγω των µπατα-
ριών οι οποίες µπορεί να επαυξάνουν το βά-

ρος κατά µέχρι και 30%, κάτι που επηρεάζει 
ουσιαστικά την καταπόνηση του ελαστικού.

Όχι µόνο είναι βαρύτερα αλλά και κινού-
νται µε διαφορετικό τρόπο από τα οχήµα-
τα που κινούνται µε φυσικό αέριο ή βεν-
ζίνη: το όχηµα αναπτύσσει άµεσα τη µέ-
γιστη ισχύ του µόλις ο οδηγός πατήσει το 
γκάζι. Αυτό σηµαίνει ότι η µετατόπιση του 
φορτίου είναι ενδεχοµένως ταχύτερη και 
πιο έντονη από τα συµβατικά οχήµατα και 
αυτό επηρεάζει την φθορά του ελαστικού.

Η αυτονοµία του οχήµατος παίζει επίσης 
αποφασιστικό ρόλο. Εάν ένα ηλεκτρικό ό-
χηµα έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόµη-
ση ενέργειας, και τα ελαστικά θα πρέπει να 
είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µην επη-
ρεάζουν την κατανάλωση του οχήµατος, 
όπως συµβαίνει µε τα ελαστικά που ανθί-
στανται στην κύλιση. Τελευταίο αλλά εξί-
σου σηµαντικό είναι το ότι οι κατασκευα-
στές επενδύουν µεγάλα ποσά στην έρευ-
να για τον αρµονικό συνδυασµό οχηµά-
των και ελαστικών, ακόµα και όσον αφο-
ρά τον θόρυβο. Γι’ αυτό ο σχεδιασµός και 
η ανάπτυξη ελαστικών κατάλληλων για 
την ηλεκτροκίνηση, ακολουθεί µια συγκε-
κριµένη οδό που διαφέρει από την αντί-
στοιχη για οχήµατα εσωτερικής καύσης. 

 Πρεµιέρα στη SIMA
Το λογότυπο «E-READY» έκανε 

το ντεµπούτο του στη SIMA, πάνω 
στο ελαστικό AGRIMAXFACTOR
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Από τα μικρά 
στα μεγάλα

 ∆ιαχρονικό: Πολλές φορές 
µια µικρή ευκαιρία δηµιουργεί 
µια µεγάλη επιτυχία.

 Μειώσεις γάλα: Για αδιανόητες 
µειώσεις στην τιµή αγοράς του 
αγελαδινού γάλακτος από µέρους 
της γαλακτοβιοµηχανίας «Όλυµπος» 
κάνουν λόγο οι παραγωγοί, την 
ίδια ώρα που οι ανατιµήσεις στα 
γαλακτοκοµικά στους καταναλωτές 
δεν έχουν προηγούµενο! «Στην 
πατρίδα µας παράγεται µόλις το 35-
40% του γάλακτος που χρειάζεται 
για την κάλυψη των καταναλωτικών 
αναγκών µας σε γαλακτοκοµικά και 
οι γαλακτοβιοµηχανίες ισχυρίζονται 
αναίσχυντα ότι τους περισσεύει 
το γάλα» Πανελλήνια Ένωση 
Παραγωγών Αγελαδινού Γάλακτος-
Ένωση Φυλής Χολστάιν, 12/1/2023.

 iMilk-Elgo:
Στα πλαίσια 
της στρατηγικής 
για τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό 
ο ΕΛΓΟ 
προσπαθεί 
να δώσει 

επιλεγµένη ελεύθερη πρόσβαση 
στα στοιχεία παραδόσεων, αξιών 
και αναλύσεων του γάλακτος στην 
Ελλάδα, σε κατανοητή µορφή, µε 
χρήση χαρτών και γραφηµάτων, 
σε κάθε Έλληνα πολίτη, µε το iMilk-
Elgo. Στόχος η «εξωστρέφεια της 
πληροφορίας». Ο κτηνοτρόφος 
µπορει να δει αναλυτικά τα στοιχεία 
µέσω του Taxis. ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
13/1/2023.

 Μέλι: Το µέλι αποτελείται 
από τουλάχιστον 181 συστατικά. 
Οι µέλισσες είναι σούπερ χηµικοί. 
Συλλέγουν το νέκταρ, προσθέτουν 
το ένζυµο ιµβερτάση που παράγουν 
στους σιελογόνους αδένες τους 
και µετατρέπουν την σακχαρόζη 
σε γλυκόζη και φρουκτόζη. Στη 
συνέχεια ξανακαταπίνουν το µείγµα 
για περίπου 20 λεπτά κι όταν 
η περιεκτικότητα σε νερό φτάσει 
το 20% το τοποθετούν στις κυψέλες 
και κάνουν αέρα µε τα φτερά τους 
για να κρυώσει και να εξατµιστεί, 
για να γίνει πιο πηχτό. Όταν η 
περιεκτικότητα φτάσει στο 17%-18% 
η διαδικασία σταµατά και το µέλι 
αποθηκεύεται. Είναι ζήτηµα χηµ-ιου, 
facebook, 6/1/2023
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Θαρραλέο βήµα σε ένα µέχρι πρότι-
νος ανεξερεύνητο µονοπάτι τυροκό-
µησης στην Ελλάδα επιχειρεί η Αµε-
ρικανική Γεωργική Σχολή στο πλαί-
σιο του προγράµµατος Raw Cheese, 
αξιοποιώντας πρώτη ύλη από την α-
γελαδοτροφική µονάδα της Σχολής 
για την παρασκευή ελληνικών τυριών 
από νωπό γάλα. Το πρώτο τυρί που 
παρήχθη κάτω από την οµπρέλα του 
έργου ήταν «τύπου γραβιέρα», σύµ-
φωνα µε τον κύριο ερευνητή του Ιν-
στιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ∆ρ. Ευδόξιο Ψωµά.

Στο εξωτερικό, η παραγωγή τυριού 
από νωπό, απαστερίωτο γάλα είναι 
αρκετά συνηθισµένη και περιλαµβά-
νει ιδιαίτερα αναγνωρίσιµα προϊόντα 
(π.χ. Pecorino di Filiano, Cacioricotta, 
Roquefort, Brie). Στην Ελλάδα, η µέχρι 
πρόσφατα υποχρεωτική (για υγειονο-
µικούς λόγους) παστερίωση του γά-
λατος για τυροκόµηση, δεν επέτρεπε 
την παραγωγή τυριού από νωπό γά-
λα. Το νέο πλαίσιο που εισήχθη πρό-
σφατα επιτρέπει, υπό συνθήκες, την 
παραγωγή αυτών των ειδών τυροκό-

µησης, υπό την προϋπόθεση πως έ-
χουν ωριµάσει τουλάχιστον δύο µήνες. 

Τα αποτελέσµατα του έργου Raw 
Cheese παρουσιάστηκαν στις 16 Ιανου-
αρίου σε εκδήλωση που φιλοξενήθη-
κε στην αίθουσα Seth Frank, της σπου-
δαστικής Εστίας «Αλίκη Περρωτή», του 
Perrotis College, στις εγκαταστάσεις 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

Ο επιστηµονικά υπεύθυνος του Raw 
Cheese και διευθυντής Ερευνών του Ιν-
στιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του 
ΕΛΓΟ ∆ρ. Γεώργιος Σαµούρης τόνισε 
ότι για την παραγωγή του τυριού από 
νωπό γάλα αξιοποιήθηκε η παραδοσι-
ακή τεχνολογία που αποδίδει τα ιδιαί-
τερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
της γεύσης, της οσµής και της υφής. 
«Η πρώτη ύλη προέρχεται από την α-

γελαδοτροφική µονάδα της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής, η οποία α-
κολουθεί συγκεκριµένο πρότυπο ζω-
οτεχνικής διαχείρισης. ∆ιαµορφώθη-
καν προδιαγραφές για την παραγωγι-
κή διαδικασία και τη διασφάλιση των 
χαρακτηριστικών ποιότητας του ηµί-
σκληρου τυριού», ανέφερε. Αντίστοι-
χα, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ζω-
οτεχνίας του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
του ΑΠΘ, καθηγητής Γεώργιος Αρσέ-
νος αναφέρθηκε στην υγεία και ευζω-
ία των αγελάδων, από το νωπό γάλα 
των οποίων παρασκευάστηκε το τυρί.

Τέλος, ο Farm Manager της Σχολής, 
∆ρ. Θεόδωρος Καλλίτσης τόνισε ότι ε-
ξετάζεται το ενδεχόµενο η φάρµα του 
Ιδρύµατος να προχωρήσει στην παρα-
γωγή τυριού από νωπό αγελαδινό γάλα.

Στην τέχνη της τυροκομίας
με ημίσκληρο τυρί από νωπό 
γάλα η Αμερικάνικη Γεωργική 
Σχολή Το πρώτο τυρί που παρήχθη κάτω από την 

ομπρέλα του έργου  Raw Cheese ήταν «τύπου 
γραβιέρα» και υπό τις οδηγίες του ΕΛΓΟ

Η Σχολή εξετάζει και την παραγωγή 
τυριού από νωπό αγελαδινό γάλα.

Τα χαρακτηριστικά ενός ασφαλούς νωπού
τυριού και το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή

Ο εντεταλµένος ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ∆ρ. Ιωάννης Σακαρίδης 
τόνισε ότι «στο Raw Cheese, οι φυσικοχηµικές ιδιότητες όλων των δειγµάτων 
τυριού ήταν αντίστοιχες µε τυριών από παστεριωµένο γάλα» και πρόσθεσε 
ότι για να παραχθεί ένα ασφαλές νωπό τυρί, χρειάζεται καλής ποιότητας 
γάλα µε υψηλές προδιαγραφές βιοασφάλειας, άρµεγµα και επεξεργασία του 
γάλακτος υπό υγειονοµικές συνθήκες, ωρίµανση του τυριού σε ελεγχόµενο 
περιβάλλον, εφαρµογή των κανόνων ορθής και υγιεινής πρακτικής. Οι 
ερευνητές του SPMO, ∆ηµήτριος Μουστάκης και Στυλιανή Ταστσίδου 
παρουσίασαν το «προφίλ» των Ελλήνων καταναλωτών τυριών από νωπό 
γάλα, οι οποίοι είναι στην ηλικιακή οµάδα 31+, διαβιούν σε «νοικοκυριά» 3-4 
µελών, διαθέτουν επαγγελµατική ή τριτοβάθµια εκπαίδευση και θεωρούν 
τα τυριά από νωπό γάλα θρεπτικά, χωρίς ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα.

Ωρίµανση
Πλέον επιτρέ-
πεται η παρα-
γωγή τυριών 
ωρίµανσης 

τουλάχιστον 
δύο µηνών από 

νωπό γάλα

Νοµοθεσία
Μέχρι 

πρότινος η 
νοµοθεσία 

επέβαλλε την 
χρήση παστε-

ριωµένου 
γάλακτος για 
τυροκόµηση

Γραβιέρα 
Το πρώτο τυρί 
που παρήχθη 

κάτω από 
την οµπρέλα 

του έργου 
ήταν «τύπου 
γραβιέρα»

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr
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Mια ιδιαίτερα σηµαντική αγορά για τα 
ελληνικά τυροκοµικά προϊόντα αποτε-
λούν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µε 
το καταναλωτικό κοινό των ΗΑΕ, που 
στη µεγάλη πλειοψηφία του είναι υψη-
λού εισοδήµατος, να είναι διατεθειµέ-
νο να πληρώσει το αντίτιµο για προϊό-
ντα premium υψηλής ποιότητας. Μάλι-
στα, η εξαιρετική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών τυριού στα ΗΑΕ και κυρίως 
της φέτας τα τελευταία χρόνια, προµη-
νύει ευνοϊκές προοπτικές στην εµιρατι-
νή διεθνοποιηµένη αγορά, αναφέρει έκ-
θεση για την αγορά τυροκοµικών προ-
ϊόντων στα ΗΑΕ του γραφείου Οικονο-
µικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Ελ-
ληνικής Πρεσβείας στο Αµπού Ντάµπι. 
Προκειµένου, δε η ελληνική τυροκοµι-
κή επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα στην άκρως ανταγω-
νιστική εµιρατινή αγορά τυριού θα πρέ-
πει να προβάλλει τη µοναδικότητα της 
ελληνικής παραγωγής, µελετώντας συ-
νεχώς τις καταναλωτικές τάσεις. Για πα-
ράδειγµα, η ενισχυµένη τάση για υγεία 
και ευεξία που τροφοδοτεί τη ζήτηση 
για φυτικά (vegan), λιγότερο επεξεργα-
σµένα ή βιολογικά τυριά ευνοεί τις εισα-
γωγές ελληνικών τυριών, των οποίων η 
προέλευση είναι συνυφασµένη µε φυσι-
κά συστατικά του µεσογειακού τοπίου.

Να σηµειωθεί ότι τα ΗΑΕ θεωρούνται 
κόµβος για τις αγορές της γύρω περιο-
χής, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη σε 
µέγεθος (10 εκατ. κάτοικοι), ενώ η κατα-
νάλωση τυροκοµικών στα ΗΑΕ κατατάσ-
σεται στην 4η θέση σε αξία µεταξύ των 
γαλακτοκοµικών. Σηµειωτέον, η κατη-
γορία των µαλακών τυριών, µε πρωτα-
γωνιστή το χαλούµι (και τρίτη τη φέτα) έ-
χει την πρωτοκαθεδρία στις προτιµήσεις 
των καταναλωτών, καθώς συνδέεται µε 
την αραβική κουλτούρα, ενώ τα σκλη-
ρά τυριά, κυρίως τα µη συσκευασµένα, 
αρχίζουν να αποκτούν δηµοτικότητα.

Όσον αφορά το διεθνές εµπόριο, πα-
ρά τις προσπάθειες της εγχώριας παρα-

γωγής, τα ΗΑΕ παραµένουν καθαρός ει-
σαγωγέας τυροκοµικών, µε το εµπορικό 
ισοζύγιο να παραµένει σταθερά ελλειµ-
µατικό πέριξ των 300 εκατ. δολάρια ετη-
σίως. Στους προµηθευτής η Ελλάδα κα-
τέχει την 24η θέση. Οι ελληνικές εξαγω-
γές παρουσιάζουν ανοδική τάση µε την 
αξία τους στα 2,6 εκατ. δολάρια για το 
2022, αυξηµένες κατά 38% από το 2021.

Χωρίς προστασία η Φέτα
Ιδίως για τη φέτα, υπογραµµίζεται ότι 

δεν υφίσταται συµφωνία ΕΕ-ΗΑΕ για την 
προστασία των ευρωπαϊκών Γεωγραφι-
κών Ενδείξεων, µε συνέπεια να κυκλοφο-
ρούν προϊόντα µε την επωνυµία «φέτα» 
µη ελληνικής προέλευσης, κυρίως από τα 
ΗΑΕ (Chtoora, Pinar), τη Σαουδική Αραβία 
(Al Marai, Three Cows/Arla), το Μπαχρέ-
ιν (Puck/Arla) την Αίγυπτο (Domty) και 
τη Lemnos από την Αυστραλία. 

Κομβική για τα ελληνικά τυριά 
η διεθνοποιημένη αγορά των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Οι ΗΠΑ απέναντι στις ευρωπαϊκές 
επισημάνσεις οίνου στις ετικέτες 
Πονοκέφαλο… προκαλούν στους 
επαγγελµατίες της βιοµηχανίας οί-
νου στην Αµερική οι ρυθµιστικές 
αλλαγές επισήµανσης στις ετικέτες 
που επιβάλλει η Ευρώπη από τον 
Νοέµβριο του 2023, φοβούµενοι 
ότι θα πρέπει να εµφανίζουν και 
αυτοί στο εγγύς µέλλον διατροφι-
κές πληροφορίες στις φιάλες των 
προϊόντων τους. Για το λόγο αυτό, 
το Συµβούλιο Αγοράς Οίνου στις Η-
ΠΑ διεξήγαγε εκτεταµένη έρευνα 
προκειµένου να µετρήσει τις αντι-
δράσεις τον καταναλωτών επί του 
ζητήµατος, µε 2 στους 5 ερωτηθέ-
ντες που δεν έχουν δει µια λίστα 
συστατικών σε ένα µπουκάλι κρασί 
να πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρ-
χει, έναντι ενός τέταρτου που πι-
στεύουν ότι θα ήταν άχρηστο, και 
τους υπόλοιπους να αδιαφορούν.

Υπενθυµίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν ε-
πιβάλλουν επί του παρόντος καµιά 
από τις υποχρεώσεις διατροφικής 
επισήµανσης των οίνων στις ετι-
κέτες, αλλά η δηµοσίευση τον Φε-
βρουάριο του 2022 έκθεσης που 
παρήγγειλε η κυβέρνηση Μπάι-
ντεν, καθώς και η εξέλιξη των ευ-
ρωπαϊκών κανονισµών, θέτουν υ-
πό αµφισβήτηση τον αµερικανικό 

αµπελοοινικό τοµέα σχετικά µε αυ-
τό το θέµα. Η έκθεση για τον αντα-
γωνισµό συνιστά την επανέναρξη 
της κανονιστικής διαδικασίας που 
κινήθηκε υπό την αιγίδα του TTB 
το 2005, η οποία θα µπορούσε να 
οδηγήσει στην εφαρµογή υποχρε-
ωτικής επισήµανσης για διατρο-
φικές πληροφορίες και συστατι-
κά. Η προσέγγιση αυτή δείχνει σε 
ποιο βαθµό ο αµερικανικός τοµέ-
ας παρακολουθεί τις εξελίξεις στην 
Ευρώπη, φοβούµενος ότι θα εξα-
πλωθεί και πέραν του Ατλαντικού. 

Αναφερόµενος στον αντίκτυπο 
που θα µπορούσε να έχει η έκθεση 
ανταγωνισµού σε αυτό το ζήτηµα, 
ο Justin McGuirk, δικηγόρος στο 
Ινστιτούτο Οίνου, επιβεβαίωσε ότι 
οι αποφάσεις στις ΗΠΑ «λαµβάνο-
νται σε συνάρτηση µε ό,τι συµβαί-
νει στην ΕΕ στο παρασκήνιο». Αντι-
µέτωπο µε το ζήτηµα των διατρο-
φικών πληροφοριών, το Ινστιτού-
το Οίνου προσφέρει στα µέλη του 
εργαλεία για περιορισµό του κό-
στους: «Οι υπολογισµοί του Ινστι-
τούτου καθιστούν δυνατό τον καθο-
ρισµό των θρεπτικών αξιών», ανα-
φέρει η Jeannie Bremer, επικεφα-
λής συµµόρφωσης της Wine Group .

Business 
class για την 
επιτραπέζια 
ελιά
Νέα καινοτόµα 
προϊόντα µε έµφαση 
σε νέες γεύσεις, 
καθώς και πρακτικές 
συσκευασίες που 
ενισχύουν την χρήση 
της επιτραπέζιας 
ελιάς σε επίπεδο 
καταναλωτή θα 
παρουσιάσει η 
Γεωργούδης ΑΕ στη 
φετινή FoodExpo, τo 
κορυφαίο εµπορικό 
εγχώριο γεγονός για 
τα τρόφιµα και τα 
ποτά. Με ιστορία 125 
ετών στη µεταποίηση 
και εξαγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς 
η Γεωργούδης ΑΕ 
θα συµµετάσχει 
στην έκθεση  (HALL 
3, Stand E17), που 
θα διεξαχθεί στο 
Metroopolitan Expo, 
από 18-20 Μαρτίου 
2023.

Τα ΗΑΕ παραµένουν καθαρός 
εισαγωγέας τυροκοµικών προϊόντων.

Κωδικοί QR
Στις ΗΠΑ διαπιστώνε-
ται ότι οι κωδικοί QR 

δεν αντικαθιστούν την 
εµφάνιση των διατρο-
φικών πληροφοριών 
πολύ ικανοποιητικά

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΥΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΑ ΗΑΕ
(2017-2022)

Πηγή: Euromonitor International

ΕΤΗ
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�ΕΚ. ΝΤΙΡΧΑΜ�

%
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%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2017 1.000,3 22,9

2018 1.052,1 4,92% 23,9 4,18% 

2019 1.100,4 4,39% 24,9 4,02% 

2020 1.138,8 3,37% 26,9 7,43% 

2021 1.144,8 0,52% 25,3 -6,32% 

2022 1.225,5 6,59% 26,3 3,80% 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΠΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
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1 / 4 ∆ΙΑΦΩΝΕΙ

ΛΟΙΠΟΙ Α∆ΙΑΦΟΡΟΙ
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Φάρμα Γράλιστα

Στα Άγραφα αίγες 
Σκοπέλου έγιναν 
πιο παραγωγικές
Ο Θανάσης Παπουτσής έστησε φάρμα με αίγες Σκοπέλου, 
εγκαταλείποντας τα λογιστικά βιβλία στην Αθήνα

Εκτός των άλλων η Φάρµα 
Γράλιστα διατηρεί µία 
οικοτεχνία, η οποία δύο µήνες 
το χρόνο τυροκοµεί και παράγει 
αποκλειστικά γίδινο τυρί.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

∆ιενεργώντας µία πλήρη 
στροφή 180 µοιρών, ο Θα-
νάσης Παπουτσής, αποφάσι-
ζε το 2016 να ακολουθήσει 
το εµφατικό παράδειγµα χω-
ρών του εξωτερικού, οι οποίες 
επενδύουν στη γενετική βελτί-
ωση και ανάπτυξη κοπαδιών από 
γηγενείς ποικιλίες. Αν και λογιστής στο 
επάγγελµα, πραγµατοποίησε µεταπτυχιακό στην 
αγροτική οικονοµία, ενώ των προσέλκυσε έντο-
να η παραγωγική και οικονοµική ζωή της υπαί-
θρου. Σύντοµα γεννήθηκε η ιδέα να δηµιουργή-
σει µία ιδιόκτητη φάρµα, η οποία έλαβε την ονο-
µασία «Γράλιστα», στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας, 
ένα χωριό χτισµένο σε υψόµετρο 560 µέτρων στα 
βορειοανατολικά υψώµατα των Αγράφων. 

Το 2016 ξεκίνησε να στήνει τη φάρµα µε τις 
πρώτες αίγες Σκοπέλου µε σκοπό να αναπτύξει τη 
γηγενή αυτή ράτσα. Το 2018 αγόρασε άλλες 100 
αίγες και σήµερα η φάρµα αριθµεί 200 ζώα. Επί-

σης, διαθέτει πιστοποίηση από το Κέ-
ντρο Γενετικής Βελτίωσης, ότι εκτρέ-
φει ελληνικές φυλές ζώων. 

«Επιθυµία µου ήταν να αποκε-
ντρωθώ και αποφάσισα να ασχο-
ληθώ µε τα κατσίκια. Αυτό που δι-

απίστωσα µέσα από έρευνα που 
πραγµατοποίησα, ήταν ότι από τα 

ζώα ελευθέρας βοσκής, οι αίγες Σκο-
πέλου ήταν οι αποδοτικότερες. Πρόκει-

ται για ένα ζώο µε υψηλά λιπαρά και καλή α-
πόδοση στο κρέας, ενώ τα ζώα ελευθέρας βοσκής 
παράγουν 2,5 κιλά γάλα την ηµέρα». Ωστόσο ο 
κτηνοτρόφος προέβη σε γενετική βελτίωση µε 
σπερµατέγχυση στα ζώα αυτά και πλέον έχει δη-
µιουργήσει ένα νέο κοπάδι που δύναται να πα-
ράγει ακόµα και τα 3 κιλά γάλακτος ανά ηµέρα. 
Τα αρσενικά ζώα φτάνουν σε βάρος ακόµα και 
τα 60 κιλά και τα θηλυκά στα 40-50 κιλά, γεγο-
νός που τα καθιστά ιδανικά για κρεατοπαραγω-
γή. Η περιεκτικότητα λίπους στο γάλα έχει φτά-
σει έως και 6,5% ανά κιλό γάλακτος, ενώ πέρυ-
σι η αντίστοιχη τιµή ήταν 5% ανά κιλό γάλακτος. 

Ένας πρώην λογιστής µε έδρα την Αθήνα, αποφάσισε το 2016 να κάνει τη µεγάλη 
στροφή στον τρόπο ζωής του, δηµιουργώντας µία ιδιόκτητη φάρµα και εγκαταλείποντας 
τελικά την πρωτεύουσα για να εγκατασταθεί στον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας.

Θανάσης Παπουτσής

Για κρέας 
Τα αρσενικά ζώα 

φτάνουν σε βάρος 
τα 60 κιλά και τα 

θηλυκά στα 40-50 
κιλά, ιδανικά στην 

εκµετάλλευσή τους ως 
κρεατοπαραγωγικά
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Πρόσφατα η Φάρµα Γράλιστα δέχτη-
κε επίθεση από λύκους, οι οποίοι 
σκότωσαν περί τα 70 ζώα. Παρόλ’ 
αυτά ο Θανάσης Παπουτσής επέν-
δυσε και αντικατέστησε το χαµένο 
κοπάδι, ενώ προχώρησε και σε επέ-
κταση στη µονάδα και σε δηµιουρία 
δύο εκτροφών µε Αλπίν και Ζάανεν 
για γαλακτοπαραγωγή. Η επένδυση 
αφορούσε την επέκταση των σταβλι-
κών εγκαταστάσεων και την αγορά 
40 Αλπίν και 50 Ζάανεν. Πρόκειται 
για σταβλισµένα ζώα, το γάλα των 
οποίων ο παραγωγός σκοπεύει να 
εκµεταλλευτεί εµπορικά, ενώ θα δι-
αθέτει και προς πώληση ορισµένα α-
πό αυτά. Και σ’ αυτή την περίπτωση 
βελτιώνει γενετικά τις δύο ράτσες σε 
συνεργασία µε ζωοτέχνες και κτη-
νιάτρους. Ακόµα εξετάζει και τη δι-
ασταύρωση των δύο αυτών φυλών, 
για να διερευνήσει περισσότερο το 
ενδεχόµενο βελτίωσής τους.

Στο ερώτηµα εάν η δραστηριότητά 
του είναι επικερδής, ο ίδιος απαντά-
ει µε ευθύτητα ότι τα πρώτα χρόνια 
ήταν κερδοφόρα. «Ωστόσο αυτή τη 
στιγµή το µόνο που κάνουµε είναι 
να πληρώνουµε έξοδα», συµπλη-

ρώνει. Απόφαση του ιδίου είναι να 
αυξήσει την παραγωγή και να απο-
κτήσει µεγαλύτερη διαπραγµατευ-
τική ισχύ. Πρόσφατα εισήλθε και 
στην ορνιθοτροφία, όπου θα δηµι-
ουργήσει µονάδα παραγωγής αυ-
γών, ενώ έχει αποκτήσει 200 κότες.  

Συνεργασία µε την τυροκοµεία 
Μπουντούρη

«Αυτό που κάνουµε εκτός από το 
να παράγουµε γάλα, είναι να εµπο-
ρευόµαστε τα κατσίκια και ορισµένα 
αρσενικά ζώα από τη φάρµα. Προ-
µηθεύουµε γάλα αποκλειστικά στο 
τυροκοµείο Μπουντούρη µε το οποίο 
συνεργαζόµαστε. Εκτός των άλλων 
διατηρούµε µία οικοτεχνία, η οποία 
δύο µήνες το χρόνο τυροκοµεί και 
παράγει αποκλειστικά γίδινο τυρί. 
Επιθυµία µας είναι να χρησιµοποι-
ούµε αποκλειστικά το δικό µας γά-
λα, γι’ αυτό και δεν διαθέτουµε άλλα 
είδη τυριών», εξηγεί ο ίδιος.

Την πλήρη επίβλεψη και ευθύνη 
της µονάδας διατηρεί ο ίδιος και ο πα-
τέρας του, ενώ κατά καιρούς απασχο-
λεί προσωπικό σε γέννες ή σε εργασί-
ες που απαιτούν περισσότερα χέρια.

Νέα επένδυση σε στάβλο και 
σε ράτσες Αλπίν και Ζάανεν

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Η Φάρµα Γράλιστα στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας, ένα 
χωριό σε υψόµετρο 560 µέτρων στα βορειοανατολικά 

υψώµατα των Αγράφων, διατηρεί κοπάδι µε 200 
αίγες Σκοπέλου, γηγενή ποικιλία την οποία βελτιώνει 

γενετικά ο ιδρυτής της και κτηνοτρόφος, Θανάσης 
Παπουτσής. Η αποδοτικότητα των ζώων αυτών σε 

γάλα αγγίζει τα 3 κιλά ηµερησίως ανά ζώο. 

Επένδυση 
Έγινε επέκταση των στα-

βλικών εγκαταστάσεων µε 
την αγορά ζώων 40 Αλπίν 

και 50 Ζάανεν

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

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

agrenda@agronews.gr

Enterprise Greece
Nέα πρόεδρος η 
Βασιλική Λοΐζου   
Καθήκοντα προέδρου της Enterprise 
Greece και Γενικής Γραµµατέως 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
και Εξωστρέφειας του υπουργείου 
Εξωτερικών ανέλαβε η Βασιλική 
Λοΐζου. Η Βασιλική Λοΐζου είναι 
πολιτικός επιστήµων – διεθνολόγος, 
µε µεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική και ∆ιοίκηση 
στο Πάντειο και ειδικεύεται 
στον στρατηγικό σχεδιασµό.

Ροδούλα
Retail Sales
Manager ο Ραπτέας
Τη θέση του Retail Sales 
Manager στη Ροδούλα, εταιρεία 
κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης 
και γλυκισµάτων, αναλαµβάνει 
ο Πέτρος Ραπτέας. Ο κ. Ραπτέας 
τα τελευταία σχεδόν 35 χρόνια 
εργαζόταν στη Reckitt Benckiser, 
όπου από τον Ιανουάριο του 2021 
είχε αναλάβει καθήκοντα Sales 
Manager Exports.

The Mart
Aναπληρωτής 
Γενικός ο Νίκος 
Γραμματικός
Καθήκοντα αναπληρωτή γενικού 
διευθυντή της The Mart από τις 
23 Ιανουαρίου αναλαµβάνει ο 
Νίκος Γραµµατικός, µετά από µία 
οκταετία στην ΑΒ Βασιλόπουλος, 
όπου από τον 2020 διατηρεί το 
πόστο του Director στη ∆ιεύθυνση 
Αγορών. «Είναι µεγάλη µου τιµή 
να µου εµπιστεύονται έναν τόσο 
απαιτητικό ρόλο, αισθάνοµαι πολύ 
ευπρόσδεκτος», ανέφερε ο ίδιος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ένα από τα πιο λαµπρά παραδείγµατα συνεται-
ριστικής οργάνωσης στην Ελλάδα αποτελεί τα 
τελευταία χρόνια η Παναιγιάλειος  Ένωση Συ-
νεταιρισµών (ΠΕΣ), η οποία µε αιχµή του δόρα-
τος τη σταφίδα, έχει αναπτύξει σταδιακά ένα ευ-
ρύ πλέγµα δραστηριοτήτων, που προάγουν την 
ιδέα του συνεργατισµού και δοξάζουν το υπεύ-
θυνο management. Ωστόσο, η αντιµετώπιση που 
είχε η συγκεκριµένη οργάνωση από την Πολι-
τεία σε ένα ακανθώδες και κρίσιµο ζήτηµα, πι-
στοποιεί άλλη µια φορά την υπονόµευση που 
µπορούν να γνωρίσουν, κάποιες φορές, συνε-
ταιρισµοί µε λόγο και ρόλο στην αγορά και µε 
περιουσιακά στοιχεία, ικανά να αποτελέσουν 
αντικείµενο ζωηρού ενδιαφέροντος από ιδιώ-
τες επενδυτές και µεγάλους κεφαλαιούχους. 

Η αφορµή δόθηκε, βέβαια, όταν οι εξαιρετι-
κά δύσκολες συνθήκες αγοράς που δηµιουρ-
γήθηκαν διεθνώς για τη σταφίδα κατά την πε-

ρίοδο της πανδηµίας, είχαν ως αποτέλεσµα την 
αύξηση των αποθεµάτων του προϊόντος στις α-
ποθήκες της ΠΕΣ, την ξαφνική αποµόνωση της 
οργάνωσης από τον αποκλεισµό της από τα έ-
κτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που απλόχερα 
µοίραζε η Πολιτεία εκείνη την περίοδο. 

Χρειάσθηκε να γίνουν αρκετές κινητοποιήσεις 
σταφιδοκαλλιεργητών – µελών της οργάνωσης, 
όπως και εξαντλητικοί έλεγχοι των αποθεµάτων 
που προκάλεσε στην οργάνωση η πανδηµία, για 
να βρεθεί τελικά µια γραµµή πλεύσης που θα ε-
ξασφάλισε ένα είδος οικονοµικής βοήθειας προς 
το συγκεκριµένο φορέα, προκειµένου να αντα-
πεξέλθει στις αντιξοότητες εκείνης της περιόδου 
(καλλιεργητική περίοδος 2020-2021). Η ΠΕΣ βρέ-
θηκε τότε µε ένα απόθεµα της τάξης των 5.000 
τόνων σταφίδας, το οποίο µεταφέρεται στους ε-
πόµενους. Το απόθεµα αυτό προκαλεί επιπλο-
κές στη δυνατότητα απορρόφησης νέων ποσο-
τήτων, κάτι που λειτούργησε σε πολλά επίπεδα 
ενάντια στα συµφέροντα των παραγωγών και υ-
πέρ ιδιωτών και στοκατζήδων αφού εξασφάλι-

σαν προϊόν σε χαµηλότερη τιµή προκειµένου να 
µην χάσουν οι παραγωγοί τη συνδεδεµένη. «Με-
γάλο πρόβληµα προκάλεσε και στις εµπορικές 
συµφωνίες της ΠΕΣ µε τους πελάτες στο εξωτε-
ρικό, που έβλεπαν το απόθεµα και «δεν βιάζο-
νταν να κλείσουν ποσότητες» εξηγεί ο διευθυ-
ντής της Ένωσης, Μίλτος Σταυρόπουλος. 

Η ανακολουθία της Πολιτείας
Η λύση στην οποία κατέληξαν µε την Πολι-

τεία το 2021 προέβλεπε να διατεθεί ένα µέρος 
των αποθεµάτων σταφίδας εκείνης της περιό-
δου στην απόσταξη και συγκεκριµένα στη οξο-
ποιία, εποµένως σε πολύ χαµηλή τιµή (µέχρι 40 
λεπτά το κιλό) και να αναλάβει τη δέσµευση η 
Πολιτεία να καλύψει ένα µεγαλύτερο µέρος µε 
ενίσχυση της τάξεως του ενός (1) ευρώ το κιλό 
περίπου. Σηµειωτέον ότι η Παναιγιάλειος είχε 
αγοράσει εκείνη τη χρονιά τη σταφίδα από τους 
παραγωγούς µε τιµή µέχρι 1,60 ευρώ το κιλό. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ΠΕΣ διέθεσε στην ελεύ-
θερη αγορά (οξοποιία) περί τους 2.500 τόνους 

Ανακόλουθη Πολιτεία 
απέναντι σε έναν συνεταιρισμό υπόδειγμα  
«Φέσι» 2,5 εκατομμύρια ευρώ του κράτους από τις κορωνοενισχύσεις στην Παναιγιάλειο  Ένωση Συνεταιρισμών  
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Θανάση Σωτηρόπουλος, ο πρόεδρος της 
Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισµών. 
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σταφίδας. Στην προοπτική βέβαια, η Πολιτεία 
να σταθεί στο λόγο της και στις γραπτές ανακοι-
νώσεις επί του θέµατος. Όµως, άνθρακες ο θη-
σαυρός! Η Πολιτεία υπήρξε ανακόλουθη και το 
κρίσιµο διάστηµα των λεγόµενων κορωνοενι-
σχύσεων παρήλθε, χωρίς η σχετική διαβεβαίω-
ση να υλοποιηθεί. Η τελευταία προθεσµία (30 Ι-
ουνίου 2022) πέρασε, χωρίς ο αρµόδιος υπουρ-
γός, Θόδωρος Σκυλακάκης (αναπληρωτής Οι-
κονοµικών) να υπογράψει το σχετικό κονδύλι 
ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου που δικαιούνταν 
η Ένωση, βάσει των υπεσχηµένων.  

Αυτή η ανακολουθία, όπως τα αποθέµατα που 
αυξήθηκαν έτι περαιτέρω, καθώς ούτε ο φετινός 
χειµώνας υπήρξε δεόντως ικανοποιητικός για 
την αγορά της σταφίδας (προφανώς λόγω της 
πίεσης που δεχόταν η οργάνωση από τους αγο-
ραστές, ακριβώς επειδή γνώριζαν την οικονοµι-
κή πίεση και την ύπαρξη των παλιότερων απο-
θεµάτων), δηµιουργεί θέµατα για την Παναιγι-
άλειο και κάνει τους ανταγωνιστές της να χαµο-
γελούν. Βεβαίως, µέσα σ’ αυτό το κλίµα και παρά 

τις αντιξοότητες, η ΠΕΣ κατάφερε να ολοκληρώ-
σει φέτος τη νέα µονάδα παραγωγής ελαιόλα-
δου, να διευρύνει την παρουσία της στη διεθνή 
αγορά του προϊόντος, να υποστηρίξει γενικότε-
ρα τα επενδυτικά της πλάνα και να είναι ξανά 
µέσα στο παιχνίδι της ανάπτυξης. Αυτό βέβαια, 
δεν δίνει άφεση αµαρτιών σε κανέναν εκ των 
υπονοµευτών και πολύ περισσότερο στην Πο-
λιτεία που θα πρέπει µε κάθε τρόπο να επανορ-
θώσει. Το πώς θα το βρουν οι αρµόδιες αρχές.

Ελαιοτριβείο και βιοαέριο 
Για το επόµενο διάστηµα, η Παναιγιάλειος ε-

τοιµάζεται να προχωρήσει σε επένδυση στο πε-
δίο της ενέργειας. Στόχος, η δηµιουργία µονά-
δας βιοαερίου την οποία θα τροφοδοτούν τα υ-
ποπροϊόντα από το εργοστάσιο επεξεργασίας και 
τυποποίησης της σταφίδας αλλά και από το νέο 
υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο που λειτουργεί 300 
µέτρα παραπέρα, επί της Κορίνθου 201 στο Αίγιο. 

Ο Θανάσης Σωτηρόπουλος, ο έµπειρος συνε-
ταιριστής που βρίσκεται στο τιµόνι της οργάνω-

σης, εξηγεί τη σηµασία του εγχειρήµατος για την 
ΠΕΣ, η οποία αναζητά επίµονα έναν δεύτερο ά-
ξονα οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και για 
τον παραγωγό ο οποίος «τώρα µαθαίνει να που-
λά όταν τον συµφέρει». Οι πρώτες ελιές έπεσαν 
στα σιλό υποδοχής την τελευταία εβδοµάδα του 
2022 και νωρίς το µεσηµέρι της δεύτερης Παρα-
σκευής του έτους, η κίνηση στον προαύλιο χώρο 
του ελαιοτριβείου, στην άκρη της πόλης του Αι-
γίου, ήταν αυξηµένη. Το ένα αγροτικό διαδεχό-

ταν το επόµενο, οι παραγωγοί ξεφόρτωναν βια-
στικά σακιά και τελάρα γεµάτα µε τον καρπό – 
asset της ανερχόµενης Κουτσουρελιάς και χωρίς 
χρονοτριβή οι εργαζόµενοι στο ελαιουργείο τάι-
ζαν µε αυτόν τη λεκάνη τροφοδοσίας. Πριν καν 
τα επίσηµα εγκαίνια, αυτός ο νέος παραγωγικός 
πυρήνας έπαιρνε το βάπτισµα του πυρός. Πιο µέ-
σα στο χώρο, άρωµα φρέσκου ελαιολάδου κά-
λυπτε εκείνο το χαρακτηριστικό άρωµα του «και-
νούργιου». Ειδικές σωληνώσεις που ξεκινούν υ-
πόγεια, κάτω από τον διαχωριστήρα, µετέφεραν 
το ελαιόλαδο µέχρι τις δεξαµενές αποθήκευσης 
τελευταίας τεχνολογίας που διασφαλίζουν τη 
συντήρηση της ποιότητας του προϊόντος έως ό-
του οι παραγωγοί το πουλήσουν.

Μόνο ο µηχανολογικός εξοπλισµός στοίχισε 
3 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν το κόστος για 
την ανακαίνιση της παλιάς σταφιδαποθήκης, τη 
διαµόρφωση του χώρου και τη σύνδεση του µε το 
ήδη υπάρχον εµφιαλωτήριο, η συνολική επέν-
δυση ξεφεύγει προς τα 5 εκατ. ευρώ, µε τον Ανα-
πτυξιακό νόµο να καλύπτει µέρος της επένδυσης.

Η Παναιγιάλειος δεν είναι 
νεοεισερχόµενος παίχτης στην αγορά 

ελαιολάδου. Μια αναζήτηση στα 
διαδικτυακά ράφια, εντόπισε το premium 

ελαιόλαδο της Ένωσης να πωλείται 
στις ΗΠΑ µε 75 δολάρια η συσκευασία 

του ενός λίτρου. Βέβαια, η µερίδα 
του λέοντος αυτής της εντυπωσιακής 

αξίας που πληρώνει ο Αµερικανός 
καταναλωτής χάνεται στα ισοζύγια του 

εισαγωγέα και του εµπόρου. 

Το επόµενο διάστηµα η Παναιγιάλειος 
ετοιµάζεται να προχωρήσει στη 

δηµιουργία µονάδας βιοαερίου την 
οποία θα τροφοδοτούν τα υποπροϊόντα 

από το εργοστάσιο επεξεργασίας και 
τυποποίησης της σταφίδας.

Απόθεµα 5.000 τόνων
Την καλλιεργητική περίοδο 
2020-2021, η Παναιγιάλειος 

Ένωση βρέθηκε τότε µε ένα από-
θεµα της τάξης των 5.000 τόνων 
σταφίδας, το οποίο µεταφέρεται 

στους επόµενους
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Ένα βήµα παραπέρα, ετοιµάζεται να πάει τη συ-
νεργασία του ο ιαπωνικός κολοσσός συµπληρω-
µάτων διατροφής, «Wakunaga», µε τους παρα-
γωγούς του σκόρδου Πλατυκάµπου Θεσσαλίας, 
προχωρώντας στην κατασκευή εργοστασιακής 
µονάδας µεταποίησης σκόρδου στην περιοχή. 

Από το 2020, οι Ιάπωνες παίρνουν δείγµατα α-
πό τα σκόρδα Πλατυκάµπου, αναλύοντας τα συ-
στατικά του εκχυλίσµατος. Ο πρόεδρος του Συνε-

ταιρισµού Πλατυκάµπου, Γιάννης Κουκούτσης α-
νέφερε ότι «επί τρία χρόνια η ποικιλία σκόρδου 
που καλλιεργούν οι 15 αγρότες του συνεταιρι-
σµού µας περνούν µε ...άριστα τις εξετάσεις στα 
εργαστήρια του ιαπωνικού κολοσσού και αφού 
πλέον πείσαµε ότι η υψηλή ποιότητα του προϊ-
όντος «δεν έτυχε, αλλά πέτυχε», ήρθε η ώρα να 
πάµε τη συνεργασία µας βήµατα παραπέρα». 

Υπενθυµίζεται ότι η αρχή της επαφής των δύο 

µερών έγινε µε τις αναλύσεις που έκανε στο ερ-
γαστήριο του, ο καθηγητής Βιοχηµείας και Βιο-
τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
περιφερειακός σύµβουλος ∆ηµήτρης Κουρέτας. 

Οι 15 παραγωγοί του Συνεταιρισµού καλλιερ-
γούν σε 250 στρέµµατα την ποικιλία σκόρδου 
που «µαγνήτισε» το ενδιαφέρον των Ιαπώνων 
και φέρει πλέον την επωνυµία «eNtopio» ενώ πα-
ράγεται στην περιοχή για πάνω από 200 χρόνια. 

Το σκόρδο Πλατυκάμπου χτίζει σχέσεις με τους Ιάπωνες

Η εκτίναξη της 
τιμής στο ηλεκτρικό 
ρεύμα κάνει ακόμη 
πιο δύσκολη την 
εισπραξιμότητα 
στα τέλη άρδευσης 
από τους ΤΟΕΒ, 
οι οποίοι βρίσκονται 
μεταξύ φθοράς 
και αφθαρσίας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ακόµη πιο… αλµυρό θα είναι φέτος το πότι-
σµα των καλλιεργειών για τη µεγάλη πλει-
ονότητα των αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα, 
καθώς η εκτίναξη της τιµής στο ηλεκτρικό 
ρεύµα, σε συνδυασµό µε το χαµηλό πο-
σοστό της εισπραξιµότητας έχει προκαλέ-
σει «βραχυκύκλωµα» στα οικονοµικά των 
περισσότερων ΤΟΕΒ, µε συνέπεια αυτά να 
σχεδιάζουν αυξήσεις στο τέλος άρδευσης, 
για να µπορέσουν να λειτουργήσουν. Οι 
αυξήσεις που δροµολογούνται ανά ΤΟΕΒ 
διαφέρουν, χωρίς πάντως να λείπουν και 
κάποιες εξαιρέσεις, όπου η τιµολογιακή πο-
λιτική δεν θα µεταβληθεί το 2023 ή θα υ-
πάρξουν ακόµη και µειώσεις στην εισφορά.

Στην περίπτωση του ΤΟΕΒ Γιαννιτσών, για 
παράδειγµα όπου η άρδευση των περίπου 
45.000 στρεµµάτων γης της περιοχής πραγ-
µατοποιείται µε κλειστό κύκλωµα, το οποίο 
είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο, η δαπάνη για το 
ηλεκτρικό ρεύµα, στη διάρκεια του 2022, αυ-
ξήθηκε στα 870.000 ευρώ, από τα 600.000 
ευρώ ένα χρόνο πριν. «Σκεφτόµαστε να πά-
µε φέτος σε µια αύξηση της τάξης του 15% 
και από τα 28 ευρώ το στρέµµα, το αρδευτι-
κό τέλος να πάει στα 32 ευρώ το στρέµµα. 
Τις αποφάσεις θα τις λάβουµε στη συνέλευ-
ση στις αρχές Φεβρουαρίου», τονίζει ο πρό-
εδρος του ΤΟΕΒ Γιαννιτσών, Νίκος Κουρα-
τζούδης, υπογραµµίζοντας πως «η εισπραξι-
µότητα κινείται στο περίπου 40%-45%, αλλά 
η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι αγρό-
τες δεν πληρώθηκαν ακόµη για το βαµβάκι».

Ο ΤΟΕΒ Χαλάστρας – Καλοχωρίου, µε 

75.000 στρέµµατα αρδεύσιµα, εκ των ο-
ποίων 50.000 στρέµµατα ρύζι και 25.000 
στρέµµατα, µε βαµβάκι, καλαµπόκι και τρι-
φύλλι, προγραµµατίζει φέτος αυξήσεις της 
τάξης των 2-3 ευρώ ανά στρέµµα. «Για την 
άρδευση του ρυζιού, θα προτείνουµε η τι-
µή να αυξηθεί από τα 20 ευρώ το στρέµµα, 
στα 22-23 ευρώ και για τις υπόλοιπες καλ-
λιέργειες από τα 15 ευρώ το στρέµµα στα 
17-18 ευρώ», είπε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ 
Χαλάστρας - Καλοχωρίου, Γιώργος Κανά-
κας. Ο ίδιος σηµείωσε πως η εισπραξιµό-
τητα είναι στο 50% και για το λόγο αυτό ε-
πανάφεραν προς το υπουργείο, την πρότα-

ση να είναι υποχρεωτική η εξόφληση ή η 
ρύθµιση χρεών προς το ΤΟΕΒ, για να µπο-
ρεί ένας αγρότης να κάνει δήλωση ΟΣ∆Ε.

Στο γειτονικό ΤΟΕΒ του Αγίου Αθανασί-
ου Χαλκηδόνας, όπως µας είπε ο αντιπρό-
εδρος του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού, Παν. Γκούτας, το πλάνοείναι φέτος 
το τέλος άρδευσης στο ρύζι να πάει από τα 
20 ευρώ το στρέµµα στα 23 ευρώ και στις 
άλλες καλλιέργειες, όπως το βαµβάκι, από 
τα 17 στα 20 ευρώ το στρέµµα. Στο Σκυλίτσι 
Ηµαθίας, που υπάρχει κλειστό δίκτυο άρ-
δευσης 17.000 στρεµµάτων, το κόστος του 
ρεύµατος από τα 142.000 ευρώ το 2020, έ-

Οι αυξήσεις που 
δροµολογούνται 
ανά ΤΟΕΒ διαφέ-
ρουν, ενώ υπάρ-
χουν και κάποια στα 
οποία η τιµολογιακή 
πολιτική δεν θα µε-
ταβληθεί το 2023.

Στα όρια τους αγρότες και ΤΟΕΒ
Στα σκαριά αυξήσεις 
στα τέλη  άρδευσης, 
ανεβαίνει το κόστος
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ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ

TΟΕΒ 
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

35 ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α
 (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)
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Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου µπορούν να ασκήσουν 
ενδικοφανή προσφυγή οι δυνητικοί δικαιούχου 
του µέτρου των Αντιχαλαζικών, µε τον ΕΛΓΑ να 
ανακοινώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διοικητι-
κοί έλεγχοι και σ’ αυτή τη φάση παραδεκτές έ-
χουν γίνει 1.054 αιτήσεις από τη β’ πρόσκλη-
ση, προϋπολογισµού 26 εκατ. ευρώ.

O ΕΛΓΑ δηµοσιοποίησε τον Πίνακα Αποτελε-
σµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στή-

ριξης της 2ης πρόσκλησης της ∆ράσης 5.1.1 του 
Υποµέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προ-
ληπτικές δράσεις για άµβλυνση των επιπτώσε-
ων φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατι-
κών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» .

Η ∆ράση 5.1.1 «έχει στόχο τη στήριξη των γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων µέσω της ενίσχυσης για 
την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστα-
σίας, σε όλη την επικράτεια και ανά καλλιέργεια:

 Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία α-
πό τον παγετό σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

 Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία 
από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια σε µηλοει-
δή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, αµπέλι και ροδιά.

 Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία από 
τη βροχή σε καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία α-
πό χαλάζι και βροχή σε κερασιές και αµπέλια.

Παραδεκτές 1.054 αιτήσεις για αντιχαλαζικά με 26 εκατ.

Tο µερίδιο της γεωργικής γης της ΕΕ 
στη βιολογική γεωργία αυξήθηκε κα-
τά περισσότερο από 50% την περίοδο 
2012-2020, µε ετήσια αύξηση 5,7% για 
να φτάσει στο 9,1% των συνολικών ε-
κτάσεων το 2020. Κατά µέσο όρο, αν 
και µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
κρατών µελών, οι βιολογικές εκµεταλ-
λεύσεις είναι µεγαλύτερες από τις συµ-
βατικές εκµεταλλεύσεις και διευθύνο-
νται από νεότερους διαχειριστές αγρο-
κτηµάτων, ενώ απηχώντας την ανάπτυ-
ξη της παραγωγής, οι λιανικές πωλή-
σεις βιολογικών προϊόντων διπλασιά-
στηκαν στην ΕΕ µεταξύ 2015 και 2020. 
Αυτά είναι µεταξύ των βασικών συµπε-
ρασµάτων της πρόσφατης έρευνας α-
γοράς της Κοµισιόν για τη βιολογική 
γεωργία, µε ορόσηµο το φιλόδοξο στό-
χο κάλυψης 25% της συνολικής έκτα-
σης της ΕΕ µε βιολογικά έως το 2030.
Ο ρυθµός υιοθέτησης βιολογικών πρα-
κτικών βέβαια, θα αυξηθεί τα επόµενα 
χρόνια ως αποτέλεσµα των αυξηµένων 
κινήτρων και της στήριξης που δίνει η 
νέα ΚΑΠ 2023-2027, αν και το ζήτηµα 
πλέον είναι πόσο θα αυξηθεί, ήτοι η αύ-
ξηση των βιολογικών εκτάσεων δεν θα 
πρέπει να καταγράφει ετήσια αύξηση 
(CAGR) όχι κάτω από 10%.

Πάντως σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Κοµισιόν, οι τέσσερις χώρες µε τη µε-
γαλύτερη έκταση βιολογικής γεωργί-
ας στην ΕΕ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η 

Ιταλία και η Γερµανία, αντιπροσωπεύο-
ντας µαζί το 59% το 2020. Το µεγαλύ-
τερο µερίδιο της βιολογικής γεωργίας 
στην Ε.Ε. καλύπτεται από µόνιµα λιβά-
δια (42%), ακολουθούν πράσινες χορ-
τονοµές (17%), δηµητριακά (16%) και 
µόνιµες καλλιέργειες, όπως φρούτα, ε-
λιές και αµπέλια (11%). Εντούτοις, η βι-
ολογική κτηνοτροφία έχει µερίδιο µό-
λις 1% και 7% ανάλογα µε τον κλάδο.

Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, οι εκµε-
ταλλεύσεις βιολογικών αροτραίων καλ-
λιεργειών εξοικονοµούν 75-100% στο 
κόστος των φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων ανά εκτάριο και 45-90% στο κό-
στος των λιπασµάτων ανά εκτάριο σε 
σύγκριση µε τις συµβατικές εκµεταλ-
λεύσεις. Οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις 
έχουν χαµηλότερες αποδόσεις κατά µέ-
σο όρο 5-30% ανάλογα την καλλιέργεια 
και σε ορισµένους τοµείς έχουν µεγα-
λύτερη ανάγκη εργατικού δυναµικού 
για να παράγουν την ίδια αξία παραγω-
γής µε τις συµβατικές. Εξακολουθούν 
να παράγουν παρόµοιο ή υψηλότερο 
εισόδηµα ανά εργαζόµενο χάρη στις 
υψηλότερες τιµές και στα υψηλότερα 
επίπεδα στήριξης που απορρέουν κυ-
ρίως από την ΚΑΠ. Το 2020, το 61,6% 
των βιολογικά καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων  έλαβε ειδικές ενισχύσεις µέ-
σω ΚΑΠ, µε κατά µέσο όρο 144 ευρώ/
στρέµµα και 79 ευρώ/στρέµµα εθνικής 
συγχρηµατοδότησης. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

φτασε στα 330.000 ευρώ το 2022 και ο το-
πικός ΤΟΕΒ αναγκάστηκε µε έκτακτη γενι-
κή συνέλευση το Σεπτέµβριο να αυξήσει 5 
ευρώ το στρέµµα, από 27 στα 32 ευρώ, το 
τέλος άρδευσης και προγραµµατίζει άλλα 
5 ευρώ, αύξηση για το 2023, όπως µας εί-
πε ο Στέργιος Τόπης, πρόεδρος του φορέα.

Τα «αδύνατα δυνατά» για να αποφύγει 
µια αύξηση στο τέλος άρδευσης θα κάνει 
το ΤΟΕΒ Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρό του, τον Παναγιώτη Στράτο. «Ί-
σως χρειαστεί να κάνουµε µια µικρή αύξη-
ση της τάξης του 1 ευρώ το στρέµµα κι από 
τα 20 ευρώ που χρεώνουµε για την άρδευ-
ση στο ρύζι, να πάµε στα 21 ευρώ το στρέµ-
µα για το ανοικτό δίκτυο και από τα 35 στα 
36 ευρώ στο κλειστό δίκτυο» είπε και θύ-
µισε πως για τα 30.000 στρέµµατα του δι-
κτύου το 2021 η δαπάνη για ρεύµα ήταν 
στα 75.000 ευρώ και πέρυσι έφτασε στα 
138.000 ευρώ. Στη ∆υτική Μακεδονία, ό-
πως µας τόνισε ο Θωµάς Μάνος, συντονι-
στής του τοµέα των εγγείων βελτιώσεων 
της τοπικής Περιφέρειας, η µεγάλη πλει-
ονότητα των 35 ενεργών ΤΟΕΒ της περιο-
χής προσανατολίζονται να αυξήσουν από 
10% έως και 50%-60% το τέλος άρδευσης.

Πληθωρισµός
Ο πληθωρισµός 
των τροφίµων 
επηρεάζει την 

αγοραστική 
δύναµη των 

καταναλωτών της 
ΕΕ και τη ζήτηση 

για βιολογικά 
προϊόντα, λέει 

η Κοµισιόν

Σε 9 χρόνια ετήσιος ρυθμός αύξησης 5,7%
στη βιολογική, τρέξιμο για διπλασιασμό το ‘30

Υπάρχουν 
και… εξαιρέσεις

Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας 
Σερρών, που αρδεύει 
70.000 στρέµµατα, λέει 
ο πρόεδρος ∆ηµήτρης 
Χήτας, δεν σκοπεύει να 
µεταβάλει τιµολογιακή 
πολιτική για το 2023, 
διατηρώντας την 
εισφορά στα 15 ευρώ 
το στρέµµα, δεδοµένου 
ότι η τιµή στο ρεύµα 
έχει µειωθεί από 
το 2022. Αντίστοιχα, 
ο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου, 
που εξυπηρετεί 68.000 
στρέµµατα, µετά τη 
µεγάλη αύξηση από 
τα 16 στα 27 ευρώ 
το στρέµµα το 2022, 
φέτος ο πρόεδρος 
Λάζαρος Φέκας συζητά  
µείωση κατά 5 ευρώ.
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Ροδάκινα, 
αχλάδια και 
σταφύλια 
προκρίνονται 
για κρατικές 
ενισχύσεις
Γεµίζει όπως φαίνεται 
το καλάθι κρατικών ενισχύσεων 
σε καλλιέργειες µε αφορµή τις 
επιπτώσεις που είχε ο πόλεµος της 
Ουκρανίας στις εµπορικές επιδόσεις 
προϊόντων, µε τα ροδάκινα, 
τα αχλάδια, τα κάστανα και τα 
σταφύλια να βρίσκονται ψηλά στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται 
να γίνουν επίσηµες ανακοινώσεις 
που θα αφορούν τόσο το ύψος των 
ενισχύσεων, όσο και τα κριτήρια, 
αφού σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Agrenda και του Agronews, 
η κατανοµή των κονδυλίων δεν θα 
είναι οριζόντια, κάτι που θα ισχύσει 
και στις κρατικές ενισχύσεις µέσω 
de minimis για τα µήλα.
Αναφορές στον προγραµµατισµό 
της κυβέρνησης για κρατικές 
ενισχύσεις αγροτών, έκανε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και στον βουλευτή Λάρισας 
της Ν∆, Χρήστο Κέλλα.
Σε κάθε περίπτωση, η χώρα έχει 
στη διάθεσή της έναν δεύτερο 
πυλώνα κρατικών ενισχύσεων πέρα 
από τα de minimis, τα όρια των 
οποίων βρίσκονται πολύ κοντά 
στην υπέρβαση, αφού το κοντέρ 
µηδενίζει ανά τριετία και η 
απερχόµενη περιλάµβανε την 
περίοδο της πανδηµίας. Τελικός 
καταλύτης για το πώς θα κινηθεί 
η κυβέρνηση µε την υπόθεση 
των έκτακτων κρατικών 
ενισχύσεων, θα αποτελέσει 
ο προσδιορισµός των ορίων που 
αφήνει το νέο κοινοτικό πλαίσιο 
που διαµορφώθηκε για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών 
συνεπειών από τον πόλεµο 
στην Ουκρανία.

Στα δέντρα η φετινή εστία
διαμαρτυρίας των αγροτών 
Στον κόμβο της Κουλούρας δίνουν ραντεβού τη Δευτέρα οι Βεροιώτες 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αρχή κινητοποιήσεων σηµαίνουν την Κυ-
ριακή 22 Ιανουαρίου οι αγροτικοί σύλ-
λογοι της χώρας, µε τον χάρτη των καλε-
σµάτων να είναι πιο πυκνός κυρίως στα 
βόρεια παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας, 
µαρτυρώντας έµµεσα πως φέτος ο αγώ-
νας θα κριθεί στα… δέντρα. 

Πέρα από τους βασικούς συντελεστές 
των µπλόκων σε Λάρισα και Καρδίτσα, 
«προπαρασκευαστικές» κινητοποιήσεις 
µε µεγαλύτερη ζωηρότητα και πιο απτά 
αιτήµατα έχουν εξαγγείλει µέχρι στιγµής 
Αµύνταιο και Νάουσα, ενώ δυναµική προ-
σέγγιση µε ραντεβού σε κόµβο αποφάσι-
σε ο αγροτικός σύλλογος Βέροιας. Η αρχή 
για τους Βεροιώτες θα γίνει την ∆ευτέρα 
23 του µήνα στον κόµβο της Κουλούρας.

Πέρα από τις πάγιες διεκδικήσεις σε σχέ-
ση µε την ανάγκη να µειωθεί το κόστος πα-
ραγωγής ή να υπάρξουν εγγυηµένες τιµές 
στα προϊόντα, ώστε να έχουν οι παραγωγοί 
ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, αυτό που «καίει» 
την περίοδο που διανύουµε τους αγρότες 
της Ηµαθίας και της Πέλλας, έχει να κάνει 
και µε τις αποζηµιώσεις από τις εκτεταµέ-
νες καταστροφές που προκάλεσαν οι βρο-
χοπτώσεις του περασµένου καλοκαιριού.

Βασικό αίτηµα των παραγωγών της περι-
οχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συ-

νέλευση, είναι να διεκδικηθούν και για 
τους µεµονωµένους αγρότες τα 72 ευρώ α-
νά στρέµµα που δόθηκαν σε παραγωγούς 
– µέλη συλλογικών σχηµάτων, από το Τα-
µείο Κρίσης για τις συνέπειες του ρωσο-ου-
κρανικού πολέµου. Λίγο παραπάνω, στη 
διασταύρωση της Νάουσας αναµένεται ό-
τι θα έχουν τοποθετηθεί από την προηγού-
µενη ηµέρα και οι αγρότες που συµµετέ-
χουν στον σύλλογο  «Μαρίνος Αντύπας».

Στις 11 το πρωί της Κυριακής, αναµένε-
ται να ξεκινήσει η συγκέντρωση των αγρο-
τών και των τρακτέρ της περιοχής του Α-
µυνταίου µε στόχο την κλιµάκωση της κι-
νητοποίησης σε µπλόκο στην εθνική οδό 
τις επόµενες ηµέρες. Αιχµή των διεκδική-
σεων είναι και εδώ αποζηµιώσεις και ε-
νισχύσεις για όλα τα αγροτικά προϊόντα 
«που έχουν υποστεί οικονοµική ζηµία, α-
πό το αυξηµένο κόστος παραγωγής, από 
την µείωση της κατανάλωσης, από τον Ου-
κρανικό πόλεµο, αλλά και από την κρίση 

της πανδηµίας γενικότερα» αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση η πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου, ∆ιαµάντω Κρητικού.

Μια προσεχτική ανάγνωση των µηνυ-
µάτων που επικοινωνούν οι στρατηγοί 
των µπλόκων, έρχεται να ενισχύσει το ε-
πιχείρηµα που θέλει τα αιτήµατα να εστι-
άζουν σε ειδικές ενισχύσεις και αποζηµι-
ώσεις κυρίως για τη δενδροκαλλιέργεια.

Σε σύσκεψη του Αγροτοκτηνοτροφικού 
Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νό-
τιας λεκάνης Βεγορίτιδας εκ µέρους της 
Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων 
ο Ρίζος Μαρούδας, αναφέρθηκε στο πα-
ράδειγµα των µηλοπαραγωγών της Αγιάς 
όπου µετά από συνεχόµενες κινητοποιή-
σεις πιέστηκε η Κυβέρνηση και αναγκά-
στηκε να δώσει κάποια χρήµατα.

Στο πνεύµα των καλεσµάτων για κινη-
τοποιήσεις αγροτών έχει εισέλθει και ο 
ΣΕΚ, ο οποίος µε ανακοίνωση του στέκε-
ται υπέρ της κλιµάκωσης αυτών ενώ συ-
µπληρώνει στη λίστα διεκδικήσεων και 
την ανάγκη ολοκλήρωσης από το ΥΠΑ-
ΑΤ της διαδικασίας των ελεγκτικών µη-
χανισµών µε το «ΑΡΤΕΜΙΣ 2».

Ενδεικτικό πάντως της µετριοπάθειας 
µε την οποία προσεγγίζεται φέτος η υπό-
θεση των µπλόκων, είναι το γεγονός πως 
µόλις ένας αγροτικός σύλλογος αποφάσι-
σε να δοκιµαστεί αµέσως στους κόµβους 
των εθνικών οδών. 

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
Με συγκεντρώσεις στα χωριά την 
Κυριακή, Λάρισα και Καρδίτσα θα 
δώσουν τον τόνο για τις επόµενες 

κινήσεις του αγροτικού κόσµου

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Ο ΧΑΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
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Οι ισορροπίες που αναδεικνύονται πάντως µε 
αφορµή την έκθεση, αποκτούν µεγαλύτερη 
βαρύτητα καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τα 
«πυρά» εµπορικών της εταίρων, οι οποίοι σύντοµα 
θα βρεθούν αντιµέτωποι µε περιβαλλοντικούς 
δασµούς που αφενός στοχεύουν στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
αγροτικών προϊόντων εντός του µπλοκ, αφετέρου 
στην αποφυγή «εξαγωγής ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων» που στην πράξη θα ακύρωναν 

τον όποιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον 
πετύχαιναν οι πράσινες πρακτικές στην ΕΕ. 
Καθώς οι παραγωγικές δυνάµεις της Ευρώπης 
φαίνεται ότι «χωνεύουν» τις πράσινες φιλοδοξίες, 
στο διεθνές σκηνικό δίνεται µια διπλωµατική µάχη, 
την οποία εφόσον κερδίσουν οι Βρυξέλλες, θα 
έχουν τελικά επιτύχει να αλλάξουν τους όρους και 
τα πρότυπα παραγωγής για το µεγαλύτερο µέρος 
του πλανήτη. Ήδη στις ΗΠΑ, η βιοµηχανία οίνου 
προσπαθεί να προλάβει τις αλλαγές στη σήµανση.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περισσότερο «πολιτική» από ποτέ 
άλλοτε επέστρεψε η «Πράσινη Ε-
βδοµάδα» του Βερολίνου, σχολιά-
ζουν τα γερµανικά µέσα ενηµέρω-
σης για την ιστορική αγροτική έκ-
θεση που σήκωσε αυλαία την Πα-
ρασκευή 20 Ιανουαρίου έπειτα α-
πό µια απουσία δύο ετών ένεκα 
της πανδηµίας. 

Η έκθεση, η οποία πήρε το όνο-
µά της από την παραδοσιακή πρά-
σινη ενδυµασία που φορούσαν οι 
Γερµανοί αγρότες τον προηγούµε-
νο αιώνα όταν κατέφθαναν στο 
Βερολίνο για το ετήσιο συνέδριο 
τους, ανέκαθεν γινόταν αφορµή 
για διαδηλώσεις στη γερµανική 
πρωτεύουσα, ωστόσο φέτος είναι 
και το πρόγραµµα των συζητήσε-
ων πολιτικά χρωµατισµένο. 

Όπως προκύπτει από τους τίτλους 
των ηµερίδων που περιλαµβάνονται 
στο πρόγραµµα, λίγο έως πολύ, η 
προβληµατική που αναπτύσσεται 
έρχεται να επικυρώσει το περιβαλ-
λοντικό πρόσταγµα των Βρυξελλών. 
Βιώσιµη γεωργία, µετάβαση σε βιο-
λογικά µοντέλα παραγωγής, δίκαι-
ες τιµές και εµπόριο αγροτικών ε-
µπορευµάτων, εναλλακτικές καλλι-
έργειες, βιολογικό βαµβάκι και βι-
ώσιµη αλυσίδα αξίας στη µόδα, εί-
ναι µερικές από τις λέξεις κλειδιά 
που επαναλαµβάνονται στην ατζέ-
ντα εκδηλώσεων η οποία απλώνε-
ται σε βάθος εβδοµάδας. 

Την ίδια στιγµή, µεγάλη αναµέ-
νεται η κινητικότητα στους δρόµους 
του Βερολίνου από διαδηλωτές, τό-
σο αγρότες όσο και οµάδες ακτιβι-
στών. Μαζί µε την έκθεση άλλωστε, 
επανέρχεται και το κίνηµα «χορτά-
σαµε!» (wir habe es satt!), το οποίο 
από το 2011 διαδηλώνει κατά της 

βιοµηχανικού τύπου γεωργίας και 
ιδίως κτηνοτροφίας, προβάλλοντας 
εναλλακτικές που απαντούν στις 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες αν-
θρώπων των πόλεων. ∆υναµική εί-
ναι συνήθως και η παρουσία αγρο-
τών διαδηλωτών, οι οποίοι µέχρι το 
2019 τουλάχιστον διεκδικούσαν να 
παγώσουν οι πράσινες µεταρρυθµί-
σεις τις οποίες συζητούσαν τότε στις 
Βρυξέλλες. Σε βάθος τριετίας ωστό-
σο, η πράσινη µεταρρυθµιστική α-
τζέντα ωρίµασε, οι αντιδράσεις των 
αγροτών έκαναν τον κύκλο τους το 
περασµένο καλοκαίρι µε µεγάλες 
κινητοποιήσεις σε Ολλανδία, Γερ-
µανία, Γαλλία και στη συνέχεια η 
πρώτη «πράσινη τουφεκιά» έπεσε 
το φθινόπωρο όταν η Χάγη νοµο-
θέτησε αποζηµιώσεις έναντι λουκέ-
των σε µεγάλες αγελαδοτροφικές 

µονάδες των Κάτω Χωρών. 
Το µότο µε το οποίο διαδηλώ-

νει αυτό το Σάββατο η Οµοσπον-
δία Γερµανών Αγροτών είναι το 
εξής: «Προστατεύστε το περιβάλ-
λον, τη βιοποικιλότητα και την δι-
ατροφική επάρκεια». 

Φαντάζει παράδοξο, αφού λί-
γο έως πολύ και τα δυο µπλοκ δι-
αδηλωτών, αν και συνήθως κατέ-
φθαναν µε αντίθετα µεταξύ τους 
αιτήµατα και προτεραιότητες, φέ-
τος, τουλάχιστον στις διατυπώσεις 
τους, συµπίπτουν. 

Ενδιαφέρον όµως έχει η απεύ-
θυνση της Οµοσπονδίας Γερµανών 
Αγροτών, προς τους θιασώτες της 
γεωργίας ήπιων παρεµβάσεων: «Ε-
µείς είµαστε έτοιµοι να µετατρέψου-
µε τις εκµεταλλεύσεις µας σε πρό-
τυπα πράσινης οικονοµίας. Όµως 

θα χρειαστεί και εσείς να απλώσετε 
το χέρι σας στο ράφι προς τα προϊ-
όντα που προκύπτουν από τις πρα-
κτικές αυτές. Θα χρειαστεί να πλη-
ρώσετε περισσότερα, διαφορετικά 
το µοντέλο αυτό δεν θα δουλέψει». 
Σηµείο τριβής της γερµανικής κυ-
βέρνησης, του πράσινου υπουργού 
Τζεµ Εζντεµίρ µε την Οµοσπονδία 
Αγροτών, είναι το σχέδιο νόµου 
για την ευζωία των ζώων που προ-
ωθείται αυτήν την περίοδο. Όπως 
υποστηρίζει ο πρόεδρος της οργά-
νωσης, Γιόακιµ Ρουκβιντ, πρόκει-
ται επί της ουσίας για ένα πλαίσιο 
που «προστατεύει τα ζώα, οδηγώ-
ντας τα στο σφαγείο και κλείνοντας 
εκµεταλλεύσεις». Επί του θέµατος, 
οι Γερµανοί αγρότες, αναµένεται ό-
τι θα διαδηλώσουν έξω από στο υ-
πουργείο γεωργίας στο Βερολίνο. 

Πληρώστε στο 
ράφι τις πράσινες 

αγωνίες
Πράσινη εβδομάδα 

στο Βερολίνο 
με διαδηλώσεις 

αγροτών, ακτιβιστών 
και… διπλωματών, 

κοινά συνθήματα 
και πράσινη 

κτηνοτροφία για 
γερά πορτοφόλια

Η αγωνία 
των εµπορικών 

εταίρων και ο ρόλος
 των πολυεθνικών

Πορεία
Μεγάλη αναµένεται 
η κινητικότητα στους 
δρόµους του Βερολίνου από 
διαδηλωτές, τόσο αγρότες 
όσο και οµάδες ακτιβιστών.

Κοινά
Φαντάζει παράδοξο, αφού 
λίγο έως πολύ και τα δυο 
µπλοκ διαδηλωτών, αν 
και συνήθως κατέφθαναν 
µε αντίθετα µεταξύ τους 
αιτήµατα και προτεραιότητες, 
φέτος, στις διατυπώσεις τους 
τουλάχιστον συµπίπτουν. 

Χορτάσαμε
Επανέρχεται και το κίνηµα 
«χορτάσαµε!», το οποίο από 
το 2011 διαδηλώνει κατά 
της βιοµηχανικού τύπου 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, 
προβάλλοντας εναλλακτικές 
που απαντούν στις 
περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες των αστών. 
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΑΝ
«Η ακρίβεια ροκανίζει 
το εισόδηµα των πολιτών. 
∆εν µπορούµε να 
καλύψουµε το 100% των 
αυξήσεων στην αγορά, 
αλλά µε στοχευµένα µέτρα 
ενισχύουµε το εισόδηµα 
των πιο ευάλωτων.[…] 
∆εν µπορούµε να βάλουµε 
διατίµηση, ίσως υπάρξουν 
ελλείψεις στα ράφια».

ΠΑΟΛΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Η οικονοµική κατάσταση 
είναι αβέβαιη. Είχαµε 
κάποιες ενθαρρυντικές 
ειδήσεις, καταφέραµε να 
µειώσουµε την ενεργειακή 
µας εξάρτηση, οι τιµές 
ενέργειας υποχώρησαν και 
ο πληθωρισµός κορύφωσε 
πέρυσι στην Ευρώπη. 
Μπορεί και να αποφύγουµε 
µία βαθιά ύφεση».

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ
«Προτείνετε [σ.σ. προς 
επικεφαλής επιχειρήσεων] 
αξιόπιστα σχέδια 
µετάβασης για να πετύχετε 
µηδενικές εκποµπές. Η 
µετάβαση αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε πραγµατικές 
µειώσεις εκποµπών και 
να µην εξαρτάται από 
πόντους άνθρακα και 
σκιώδεις αγορές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΛΙΓΑ ΤΡΑΚΤΕΡ  Ή ΛΙΓΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Κουλούρα
Οι ζυµώσεις στα χωριά για 
αγροτικά µπλόκα από ∆ευτέρα 
συνεχίζονται. Μένει να φανεί 
αν θα υπάρξει σηµαντική εστία 
αντίδρασης, όχι µε σκόρπια 
αιτήµατα. Στον κόµβο πάντως 
της Κουλούρας, τα πνεύµατα 
είναι οξυµένα, ιδίως για τις 
αποζηµιώσεις που δεν δόθηκαν 
για τις εκτεταµένες ζηµιές που 
προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις 
του περασµένου καλοκαιριού.

Καβάτζες
Τα λεγόµενα «ουκρανόµετρα» 
πήραν παράταση για το 2023 
επιτρέποντας στα κράτη να 
κόβουν έκτακτες ενισχύσεις 
συµπληρωµατικά στα de 
minimis που ήδη ισχύουν. Ως εκ 
τούτου, εγχωρίως ο υπουργός 
της πλατείας που φιλάει 
καβάτζες - ίσως για τα µπλόκα - 
θα ανακοινώσει κρατικές 
ενισχύσεις σε ροδάκινα, 
αχλάδια, σταφύλια, κάστανα.

∆ίδυµο
Το δίδυµο Σταύρος-Ολυµπία και 
άλλοι 37 της Κουµουνδούρου 
θέτουν µε ερώτηση τους στη 
Βάθη τον αποκλεισµό λόγω 
συστηµικών προβληµάτων, 
κτηνοτρόφων από το µέτρο 
στήριξης ζωοτροφών. Έµειναν, 
λένε, εκτός και οι παραγωγοί 
αυγών επώασης και οι 
εκτροφείς γαλοπούλας, αφού 
το σύστηµα δεν δεχόταν καν 
την αίτησή τους. Ακούει κανείς;

Η ΚΑΠ έφθασε, οι αγρότες…φεύγουν

Καλά για το τι ειπώθηκε στην εκδήλωση της Κοζάνης για την 
ΚΑΠ πέρα από το πόσοι παρευρέθηκαν (500 άτοµα), πόσο διήρ-
κεσε (4,5 ώρες), και πόσο ήταν το ενδιαφέρον (πολύ µεγάλο!), 
θα πει κανείς; Γιατί η απολογιστική ανακοίνωση της ∆οµοκού 
κινείται στο γνωστό µοτίβο «τι ωραία, τι καλά, σκίζει η βάρκα 
τα νερά». Κατά τα λοιπά, λέει η ανακοίνωση ότι σε περίπου 1,5 
ώρα απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν από 
παραγωγούς, ενώ οι ενηµερωτικές ηµερίδες του Οργανισµού 
Πληρωµών θα συνεχιστούν ανά τη χώρα. Σηµειωτέον ότι η ΚΑΠ 
έχει ήδη φθάσει… µε πολλές εκµεταλλεύσεις στα όρια τους.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τεκµηριωµένα και όχι 
οριζόντια θα δοθούν, 
λέει ο υπουργός της 
πλατείας, µετά από 
σχόλιο της Φωτεινής 
εκ Σερρών, οι κρατικές 
ενισχύσεις για τα 
µήλα. Αυτή τη στιγµή 
αξιολογούνται τα 
στοιχεία που στέλνουν 
οι περιφέρειες. 

Πάντως, τα αιτήµατα 
για το καλάθι των 
κρατικών ενισχύσεων 
γεµίζει, µε τους κατά 
τόπους βουλευτές να 
πάνε και να έρχονται 
στο υπουργείο 
της πλατείας για 
να εγγράψουν στα 
πεπραγµένα τους 
τις διαβεβαιώσεις 
του υπουργού…

Υβρίδια
Η παγκόσµια ελίτ από τον 

κόσµο της πολιτικής και των 
επιχειρήσεων όπως σχεδόν 
κάθε Ιανουάριο εδώ και 53 
χρόνια συναντάται στο 
Οικονοµικό Φόρουµ του 
Νταβός στις Ελβετικές Αλπεις.

Τα µεγάλα «αφεντικά» 
πηγαίνουν στο Νταβός µήπως 
και βρουν απαντήσεις στο 
σκοτεινό σύννεφο που 
αιωρείται πάνω από την 
παγκόσµια οικονοµία µε το 
κόστος ζωής και την κλιµατική 
αλλαγή να ταλανίζει τη γη.

Ενδεικτική η οµιλία του γ.γ 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
«Ο κόσµος ζει έναν τυφώνα 
κατηγορίας 5. Ο κόσµος µας 
πλήττεται από µια τέλεια 
καταιγίδα. Οικονοµική κρίση, 
ύφεση, ανισότητες, διακοπές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
πληθωρισµός, υψηλό κόστος 
ζωής. Και η πανδηµία».

;

ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ 
ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ
«Αν πανηγυρίσει άλλη 
µια φορά στη µούρη µου 
[σ.σ για Σνάιντερ], θα 
φωνάξω τον supervisor. 
Ο τρόπος που κάποιοι 
παίκτες πανηγυρίζουν 
δεν είναι ο κατάλληλος. 
∆εν µου άρεσε. ∆εν 
το ξαναέκανε, όµως, 
και αυτό ήταν ωραίο 
από την πλευρά της».

Ό,τι έγινε 
µε τους πέντε 
άρτους και τα δύο 
ψάρια, µπορεί 
να γίνει αύριο 
και µε τα τρακτέρ!

Προχωρά η διαδικασία πληρωµής της 
ενίσχυσης για την αγορά ζωοτροφών, ύψους 
89 εκατ. ευρώ. Μέσα στις επόµενες ηµέρες 
αναµένεται να ανακοινωθεί ο πίνακας µε τους 
επιλέξιµους δικαιούχους, προκειµένου να δοθεί 
ένα περιθώριο 5-6 ηµερών για να κατατεθούν 
ενστάσεις από τους όποιους κοµµένους, 
ώστε µέχρι το τέλος του µήνα να γίνει και η 
πληρωµή. Για να δούµε πως θα πάει κι αυτό! 

Απλήρωτοι, σου λέει, είναι ακόµα 
οι δικαιούχοι δενδροκαλλιεργητές από 
τη δράση «Κοµφούζιο», όπως ενηµερώνουν 
οι Αγροτικοί Σύλλογοι Νάουσας «Μαρίνος 
Αντύπας» και Βελβεντού. Το πρόβληµα 
είναι ότι δεν υπάρχει ακοµα κάποια επίσηµη 
ανακοίνωση, ενώ αναρωτιούνται πως
 θα πειστούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί για 
τη νέα σεζόν να εφαρµόσουν ξανά τη δράση;

Από την άλλη, σου λέει, το 2022 ήταν έτος 
µε ρεκόρ πληρωµών για το ΠΑΑ 2014 - 2022 
σε σχέση µε κάθε άλλη χρονιά, καθώς 
κατεβλήθησαν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ. 
Εντάξει, εκτός από το Κοµφούζιο! 
Μάλιστα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης τον περασµένο ∆εκέµβρη 
στη Ρόδο είχε ήδη φανεί ότι το 2022 θα είναι 
χρονιά ρεκόρ 16ετίας.

∆εν φαίνεται να βγαίνουν χρήµατα για 
τους παραγωγούς µανταρινιών της Άρτας για 
απώλεια εισοδήµατος. Στη Βουλή, απαντώντας 
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Άρτας 
του Κινήµατος Αλλαγής Χρήστου Γκόκα, 
ο υπουργός Γεωργαντάς εξήγησε ότι οι ζηµιές 
αυτές δεν καλύπτονται από τον κανονισµό 
του ΕΛΓΑ γιατί οφείλονται σε ασθένειες λόγω 
αυξηµένων τιµών υγρασίας και υψηλών για 
την εποχή θερµοκρασιών. Για τον παγετό 
του Ιανουαρίου 2022, βέβαια, καταβλήθηκαν 
4,5 εκατ. ευρώ σε εσπεριδοκαλλιεργητές, 
αλλά ως εκεί!  

Τα χρήµατα δεν είναι απεριόριστα και πρέπει 
να µην υπάρξει κάποιος εκτροχιασµός, τον 
οποίο αργότερα να κληθούµε να πληρώσουµε 
ακριβότερα, τόνισε ο υπουργός. «Κατανοούµε», 
σου λέει, «τις ανάγκες όλων των περιοχών των 
αγροτών µας, που θέλουµε να τους στηρίξουµε 
αλλά οφείλουµε να κάνουµε µια ιεράρχηση 
που ξεκινάει από τις ζηµιογόνες καλλιέργειες». 
Εν αναµονή, λοιπόν, της τεκµηρίωσης. 

Άκουσον, άκουσον! Τα αγριογούρουνα στο 
∆οµένικο έχουν «φάει» τις κολώνες της ∆ΕΗ 
µέσα και έξω από το χωριό, µε αποτέλεσµα 
να υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν και 
να απειλήσουν την ασφάλεια των κατοίκων, 
λένε οι ίδιοι. Κάποιοι, µάλιστα, έβγαλαν και 
φωτογραφίες µε δέκα κολώνες που έχουν 
«πριονιστεί» από τα δόντια των αγριόχοιρων…. 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο έχουµε πει και το ξαναλέµε! Αγρότης 
που δεν υλοποιεί αναπτυξιακά προ-
γράµµατα, δεν συµµετέχει σε συλλογι-
κές οργανώσεις και δεν συνεργάζεται 

σε σχήµατα συµβολαιακής, δεν είναι αγρότης. 
Όχι µε την τυπική έννοια, αλλά µε την ουσιαστι-
κή. Ειδικά αυτόν τον καιρό, είναι τόσα τα προ-
γράµµατα τα οποία «τρέχουν», που, όποιος δεν 
τα εκµεταλλεύεται, µένει πίσω από τις εξελίξεις. 

Μη θες απ’ το χέρι
ΤΟ ΠΡΩΤΟ που χρειάζεται είναι συστηµατική και 
σε βάθος ενηµέρωση. Κανένας σύµβουλος δεν θα 
σου χτυπήσει την πόρτα να σου πει έλα να κατε-
βάσεις πρόταση. Είναι τόση η δουλειά που έχουν, 
όλοι οι µελετητές, που στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων προσπαθούν να… ξεσκαρτάρουν υπο-
θέσεις. Άλλωστε, ένας ενηµερωµένος και προετοι-
µασµένος αγρότης, είναι «εύκολη» και «αποδοτι-
κή δουλειά» και για τον σύµβουλο – µελε-
τητή. Οι άλλοι είναι… ψυχοβγάλτες! 

Ακόμα και χωρίς λεφτά
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ότι η έλλειψη της ίδιας συµ-
µετοχής δεν είναι πάντοτε δικαιολογία. Υπάρχουν 
προγράµµατα, όπως π.χ. της αντιχαλαζικής προστα-
σίας στα οποία η ίδια συµµετοχή είναι από ελάχιστη 
έως µηδενική (εφόσον υλοποιείται από οµάδα πα-
ραγωγών). Άρα, πάντα υπάρχουν και κάποια προ-
γράµµατα που δεν προϋποθέτουν σοβαρά κεφάλαια 
από τον υποψήφιο επενδυτή. Αντίστοιχα, υπάρχουν 
και χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως π.χ. αυτό για το 
δάνειο µέχρι 25.000 ευρώ που αρχίζουν να υποστη-
ρίζουν αυτές τις µέρες οι εµπορικές τράπεζες, τα ο-
ποία συνιστούν ευκαιρία, για όποιον βέβαια είναι 
σε θέση να διαχειρισθεί αποδοτικά αυτά τα χρήµατα. 

Όσοι μπήκαν στο πνεύμα
ΣΙΓΟΥΡΑ δεν είναι όλα για όλους και πολλές φορές 
θα υπάρξουν απογοητεύσεις. Αυτό δεν συνιστά λό-

γο παραίτησης από αυτές τις διαδικασίες. Κοιτάξτε 
γύρω σας. Αν υπάρχουν κάποιοι, λίγοι αγρότες που 
ευηµερούν, είναι αυτοί που αξιοποίησαν µε τον κα-
λύτερο τρόπο, τις ενισχύσεις της ΚΑΠ (και δεν λέ-
µε παράτυπα), τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα 
λίγα αξιόλογα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Η αγροτι-
κή εκµετάλλευση είναι επιχείρηση και ως επιχεί-
ρηση απαιτεί και ρίσκο. ∆εν µιλάµε για τζόγο στα 
τυφλά, ούτε για απερίσκεπτη διαχείριση. Χρειάζε-
ται προσοχή, σύνεση, αποφασιστικότητα στη σω-
στή στιγµή και φυσικά, γερό στοµάχι. 

Ξεκλέψτε το χρόνο 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ απαιτούν χρόνο. Χρόνο ενηµέρωσης, 
χρόνο προετοιµασίας, χρόνο συνεργασίας µε τους 
κατάλληλους υποστηρικτές, χρόνο διαχείρισης της 
γραφειοκρατίας. Χρόνο ο οποίος θα λείψει κάποιες 
φορές από τη δουλειά, που πρέπει να γίνει στο χω-
ράφι ή στον στάβλο. Σας βεβαιώνω ότι σε πολλές πε-

ριπτώσεις, αυτός ο χρόνος, εκ του αποτε-
λέσµατος καθίσταται πολύ πιο δηµι-

ουργικός, όταν πρόκειται να φέ-
ρει εις πέρας το απαραίτητο ε-

πενδυτικό πρόγραµµα, το κα-
τάλληλο αναπτυξιακό πλάνο.   

Ενημερωθείτε
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ακόµα πιο σα-
φής, µην σπαταλάτε το χρό-
νο σας. ∆εν τελειώνει ποτέ το 
καλαµπούρι στο καφενείο. Η 
παρέα θα είναι πάντα εκεί και 
θα σας περιµένει. Αφιερώστε 
χρόνο για επαφή µε πηγές που 

θα σας δώσουν τα απαραίτητα ερεθίσµατα. ∆εν µιλάω 
απαραίτητα για την Agrenda και το Agronews, αν και 
εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει κάτι και να µας  
ξεφύγει. Αναφέροµαι σε κάθε είδους πηγή πληροφό-
ρησης, που µπορεί να φανεί χρήσιµη στη δουλειά σας. 

Μην περιμένετε το τσεκ
ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ και προχωρήστε παρακά-
τω. Μάθετε περισσότερα γύρω από το θέµα εκείνο 
που σας φάνηκε ενδιαφέρον, αναλύστε το, ζητήστε 
παραπάνω πληροφορίες από τον σύµβουλο-µελε-
τητή σας. Και πάλι µην µείνετε σ’ αυτό. Πάρτε γνώ-
µη και από µια δεύτερη πηγή. Έτσι γίνεται δουλειά. 
Έτσι ξεκινάει το στήσιµο του φακέλου, έτσι φθάνει 
να υποβληθεί το αίτηµα, να περιµένεις την αξιολό-
γηση, να βρεις την άκρη, να κάνεις τη δουλειά. Αυ-
τό θα σε βγάλει από τη λάσπη, αυτό θα σε βοηθήσει 
να δεις τα πράγµατα αλλιώς. ∆ιαφορετικά, θα κλαί-
γεσαι όλη µέρα, περιµένοντας το τσεκ. 

Φτάνουν τα καλαµπούρια
Μην σπαταλάτε το χρόνο σας. 

∆εν τελειώνει ποτέ το καλαµπούρι 
στο καφενείο. Αφιερώστε χρόνο για 
επαφή µε πηγές που θα σας δώσουν 

τα απαραίτητα ερεθίσµατα

Σ
ε αντίθεση µε τους γεµάτους αυτο-
πεποίθηση ισχυρισµούς των ειδικών 
στα µέσα ενηµέρωσης, οι οικονοµο-
λόγοι δεν µπορούν να προβλέψουν 

µε ακρίβεια τη µακροοικονοµία. Οι οικονοµο-
λόγοι έχουν ένα εξαιρετικά κακό ιστορικό στην 
πρόβλεψη του πληθωρισµού, των επιτοκίων, 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και άλ-
λων µακροµεταβλητών. Παρακάτω παραθέτω 
ένα απόσπασµα από µια στήλη της Wall Street 
Journal που συνοψίζει το αποτυχηµένο ιστορι-
κό πρόβλεψης του πληθωρισµού, των επιτοκί-
ων και του χρηµατιστηρίου του 2022.

Αν οι οικονοµολόγοι δεν µπορούν να προ-
βλέψουν τη µακροοικονοµία, τότε οι κυβερ-
νήσεις δεν µπορούν να παρέµβουν µε επιτυ-
χία και να τη χειραγωγήσουν. Η κυβέρνηση 
πίστευε ότι το Αµερικανικό Σχέδιο ∆ιάσωσης 
ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων που εγκρίθηκε τον 
Μάρτιο 2021 θα βοηθούσε την οικονοµία, αλλά 
αποδείχθηκε ότι ήταν εξαιρετικά επιζήµιο κα-
θώς συνέβαλε στην άνοδο του πληθωρισµού.

Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές στο χρηµατι-
στήριο κάνουν συχνά λάθη, αλλά µπορούν να 
αλλάξουν κατεύθυνση γρήγορα καθώς αλλάζουν 

οι συνθήκες. Η κυ-
βέρνηση, αντίθετα, 
είναι ένας άκαµπτος 
θεσµός που καθο-
δηγείται από αν-
θρώπους που σπά-
νια παραδέχονται 
τα  λάθη τους. Όταν 
οι πολιτικοί µετακι-
νούν εδώ κι εκεί οι-

κονοµικούς πόρους, οι πόροι αυτοί συνήθως 
κολλάνε σε χρήσεις χαµηλής αξίας για χρόνια.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ενώ οι 
οικονοµολόγοι προέβλεψαν µε ακρίβεια τα ε-
ταιρικά κέρδη φέτος, έπεσαν πολύ έξω σε ό,τι 
αφορά τις προβολές της χρηµατιστηριακής α-
γοράς, του πληθωρισµού και των επιτοκίων.
[…] Λίγοι επίσης προέβλεψαν σωστά την κα-
τεύθυνση των µετοχών. […] Πίσω από όλα αυ-
τά τα λάθη ήταν η εσφαλµένη πεποίθηση ό-
τι ο πληθωρισµός θα εξαφανιζόταν γρήγορα. 
Αν οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να χειραγω-
γήσουν µε επιτυχία την οικονοµία, τότε τι πρέ-
πει να κάνουν; Ο οικονοµολόγος Άνταµ Σµιθ 
τις συµβούλεψε να υιοθετήσουν το «απλό σύ-
στηµα της φυσικής ελευθερίας». Απέχοντας α-
πό την παρέµβαση:«…ο κυρίαρχος απαλλάσ-
σεται πλήρως από ένα καθήκον, για την ορθή 
εκτέλεση του οποίου καµία ανθρώπινη σοφία 
ή γνώση δεν θα µπορούσε ποτέ να είναι επαρ-
κής – δηλαδή, το καθήκον της εποπτείας της πα-
ραγωγικής δράσης των ιδιωτών και της κατεύ-
θυνσής της προς κατάλληλες θέσεις εργασίας».

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ CATO INSTITUTE 

Οι οικονομολόγοι 
δεν μπορούν 
να προβλέψουν

ΤOY  ΚΡΙΣ ΕΝΤΟΥΑΡΤΣ *
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Αντίστροφα µετράει ο χρόνος για 
την σηµαντικότερη και µεγαλύτε-
ρη έκθεση οπωρολαχανικών στην 
Ευρώπη, την Fruit Logistica. Η 
φετινή έκθεση προγραµµατίζεται 
να διεξαχθεί το τριήµερο 8-10 Φε-
βρουαρίου στη καρδιά του Βερο-
λίνου, στην Messe Berlin GmbH. 

Στον τεράστιο εκθεσιακό χώρο, ε-
ταιρείες κάθε µεγέθους και εκπρο-
σωπώντας όλα τα µέρη της αλυσί-
δας αξίας (2.500 εκθέτες µέχρι στιγ-
µής) είναι έτοιµες να µοιραστούν 
τις καινοτόµες προτάσεις τους στις 
ιδιάζουσες προκλήσεις του σήµε-
ρα. Σε µία συγκυρία όπου η ανα-
ποτελεσµατικότητα στις µεταφορές 
και τα συστήµατα διανοµής κοστί-
ζει ακριβά και µονοπωλεί το ενδι-
αφέρον, το µότο της Έκθεσης δεν 
θα µπορούσε να είναι άλλο από το 
«Όλα σε Ένα» - «All in One». Ούσα 
η µεγαλύτερη εµπορική έκθεση του 
κλάδου, η Fruit Logistica σκοπεύει 
να προσφέρει την ευκαιρία στον ε-
παγγελµατία να προσεγγίσει το µε-
γαλύτερο δυνατό κοινό σε µία µό-
νο τοποθεσία, για B2B συζητήσεις. 

Στις 10 Φεβρουαρίου, θα απονε-
µηθεί το Βραβείο Καινοτοµίας (FLIA), 
µε το κοινό να έχει και αυτό λόγο 
στην επιλογή του τελικού νικητή. 

∆έκα φιναλίστ διεκδικούν το φε-
τινό FLIA, το πολυπόθητο Βραβείο 

Καινοτοµίας στον κλάδο των νω-
πών οπωροκηπευτικών αυτές είναι:

1. Αναπτυξιακός Σταθµός Avisomo 
(Avisomo, Νορβηγία): Ο Αναπτυ-
ξιακός Σταθµός Avisomo είναι έ-
να πλήρως αρθρωτό, κλιµακωτό, 
ευέλικτο και αυτοµατοποιήσιµο 
σύστηµα κάθετης καλλιέργειας. 

2. Q Eye Smart (BIOMETIC, Ιτα-
λία): Το Q Eye Smart είναι σύµ-
φωνα µε την εταιρεία, ο µόνος δι-
αθέσιµος σαρωτής που βασίζεται 
εξ ολοκλήρου σε πλατφόρµα Τε-
χνητής Νοηµοσύνης, επιτρέπο-
ντας ακριβή και αυτόµατη ταξι-
νόµηση των φρούτων ανά ποιο-
τική κατηγορία. 

3. Pfannenspargel (Märkische 
Höfe Beelitz, Γερµανία): Πράσινα 
και λευκά κοµµάτια σπαραγγιού 
προµαγειρεµένα στο δικό τους χυ-
µό έτοιµα για µαγείρεµα. Το τελι-
κό προϊόν δίνει εντονότερη γεύ-
ση µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

4. OR Fill Up για χυµό µήλου 
(Oranfresh, Ιταλία): Αυτόµατο µη-
χάνηµα εξυπηρέτησης που παρέ-
χει φρεσκοστυµµένο χυµό µήλου 
σε µπουκάλια από φρέσκα µήλα, 
µε πρόσθετο διάλυµα νερού και 
ασκορβικού οξέος (Βιταµίνη C).

5. EvolutionS (Packaging Automation, 
Αγγλία): Θεωρείται η πιο προηγ-
µένη τεχνικά µηχανή σφράγισης 
δίσκων µονής λωρίδας µε την υ-
ψηλότερη ταχύτητα που είναι δι-
αθέσιµη σε όλο τον κόσµο. 

Οι 10 ιδέες που ξεχωρίζουν 
στη φετινή έκθεση Fruit Logistica
Με κεντρικό σύνθημα «Όλα σε Ένα» ανοίγει αυλαία 8-10 Φεβρουαρίου η μεγαλύτερη έκθεση οπωροκηπευτικών

7.Ολλανδική Premium 
βανίλια (Koppert Cress, 
Ολλανδία) 
Αποτελεί ένα αποκλειστικό 
προϊόν από Α’ ποιότητας 
ολλανδική βανίλια της 
ποικιλίας Planifolia, ένα είδος 
λουλουδιού ορχιδέας που 
σχηµατίζει λοβούς µόνο 
µετά από τρία χρόνια. 
Η συγκεκριµένη βανίλια 
καλλιεργείται µε τον ίδιο τρόπο 
όπως η µαύρη ποικιλία, όµως 
αποτελεί πιο όψιµη καλλιέργεια 
µε αποτέλεσµα η γεύση να 
είναι διαφορετική και ιδιαίτερη. 

8.Ταταγιόγιο (Rijk 
Zwaan, Ολλανδία) 

Το Tatayoyo είναι το εµπορικό 
σήµα µερικών πολύ ιδιαίτερων 
πιπεριών µε ξεχωριστή και 
σχεδόν γλυκιά γεύση. 
Οι πιπεριές αυτές έχουν 
ένα ενδιάµεσο µέγεθος, 
καθιστώντας τες κατάλληλες 
ως ένα θρεπτικό και 
εναλλακτικό σνακ. Η έντονη 
αλλά όχι καυτή γεύση τους 
αποδίδεται στα χαρακτηριστικά 
των τοπικών ολλανδικών 
ποικιλιών άγριας πιπεριάς. 

10.IDEAL Πεπόνια (Syngenta Seeds, Ολλανδία)

Ο πυρήνας της πρωτοβουλίας IDEAL από τη Syngenta αφορά 
την παραγωγή πεπονιού 52 εβδοµάδες το χρόνο, δίχως κενά 
διαστήµατα και ανεξαρτήτως περιοχής και κλίµατος. Η µεγάλη 
εµπορική γκάµα ποικιλιών της Syngenta επιτρέπει την παραγωγή 
όλο το χρόνο, ενώ µέσω ειδικού χαρακτηριστικού στο γονιδίωµα, ο 
παραγωγός θα είναι σε θέση να γνωρίζει πότε ακριβώς η καλλιέργεια 
είναι έτοιµη (εξού και το όνοµα IDEAL για τη συγκοµιδή). 

6. LEDFan Greenhouse Toplight – Σχεδιασµός 2022 
(Food Autonomy, Hungary) 
Το LEDFan προσφέρει σηµαντική εξοικονόµηση κόστους φωτισµού 
και θέρµανσης µέσω ενός ιδιαίτερα αποδοτικού σχεδιασµού που 
πρακτικά εκµηδενίζει τις απώλειες θερµότητας, κάνοντας ελεγχόµενων 
ανεµιστήρων. Το φωτιστικό σύστηµα διαθέτει επίσης ασύρµατο σύστηµα 
ελέγχου µε εντοπισµό θέσης BMS βάσει δικτύου καθώς και σύστηµα 
ανίχνευσης τυχόν αστοχίας του φωτός.

9.Brocomole ¿Y si? de Bouquet (Anecoop, Ισπανία) 
Το νέο προϊόν πρόκειται για µια νέα εναλλακτική λύση για 
τους λάτρεις του µπρόκολου. Σύµφωνα µε την ισπανική εταιρεία,
 η προσθήκη του πράσινου λαχανικού στο γουακαµόλε µειώνει 
το αποτύπωµα άνθρακα του τελικού προϊόντος περισσότερο 
από 50%, αφού η καλλιέργεια του µπρόκολου απαιτεί αισθητά 
λιγότερους υδάτινους πόρους. Το Brocomole παρασκευάζεται 
από 97% φρέσκο µπρόκολο και αβοκάντο και είναι πλούσια 
πηγή φυτικών ινών, βιταµίνης C και καλίου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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∆ιεθνής Πράσινη 
Εβδοµάδα για όλα 
Επιστρέφει φέτος η ∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα 
στη καρδιά του Βερολίνου, από 20 έως 29 
Ιανουαρίου στην Messe Berlin GmbH. Αποτελεί 
µία εκ των κορυφαίων εµπορικών εκθέσεων για 
τις γεωργικές επιχειρήσεις, που διοργανώνεται 
παραδοσιακά τον Ιανουάριο και πέρυσι δεν 
έγινε λόγω πανδηµίας. Παραγωγοί τροφίµων, 
οινοπνευµατωδών, καφέ και καπνού έχουν 
πάντα θέση στη ∆ιεθνή Πράσινη Εβδοµάδα. Οι 
παρουσιάσεις είναι θεµατικές, ταξινοµηµένες ανά 
χώρα προέλευσης και αγορά προϊόντος.. Εκεί, 
εταιρείες και παραγωγοί πραγµατοποιούν επαφές 
µε εισαγωγείς, διανοµείς, εστιατόρια και αλυσίδες 
βιολογικών προϊόντων, ενώ επιλεγµένα προϊόντα 
παρουσιάζονται σε ειδικό Hall για 5 ηµέρες. 
Πληροφορίες www.gruenewoche.de/en.

Όλα για τα ελληνικά
αποστάγµατα στις
29 Ιανουαρίου
Η καθιερωµένη πια εκδήλωση «Ελληνικό 
Απόσταγµα» επιστρέφει ακόµη πιο ενδιαφέρουσα, 
µε πρωταγωνιστές το τσίπουρο και την τσικουδιά, 
το ούζο, τα ελληνικά αποστάγµατα σταφυλής και 
τα παραδοσιακά και µη ελληνικά ηδύποτα (λικέρ). 

Οι λάτρεις αυτών 
των ελληνικών 
ποτών που θέλουν 
να δοκιµάσουν, να 
ανακαλύψουν και 
να εκτιµήσουν τη 
διαφορετικότητα 
των επροϊόντων θα 
βρουν στο «Ελληνικό 
Απόσταγµα» 2023 
τον ιδανικό για 

αυτούς προορισµό. Η εκδήλωση θα γίνει την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο «Φουαγιέ Τεχνών» 
του Ωδείου Αθηνών από τις 13:00 έως τις 20:00. 
Η είσοδος κοστίζει 12 ευρώ και περιλαµβάνει τον 
κατάλογο της έκθεσης και το ειδικό αναµνηστικό 
ποτήρι γευστικής δοκιµής αποσταγµάτων. Για 
πληροφορίες στο www.apostagmata.gr.

Στις 23 του µήνα 
το Peloponnese 
Wine Festival
Το Peloponnese Wine 
Festival, η εκδήλωση 
γευσιγνωσίας των Wines 
of Peloponnese έρχεται 
τη ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου 
2023 στο Athenaeum 
Intercontinental. Οι 47 
παραγωγοί, µέλη της 
Ένωσης Οινοπαραγωγών 
Αµπελώνα Πελοποννήσου 
(ΕΝΟΑΠ), θα δώσουν 
δυναµικό παρόν και θα 
υποδεχτούν το οινόφιλο 
κοινό, φέρνοντας πάνω από 
500 διαφορετικές ετικέτες 
κρασιών. Είσοδος 10 ευρώ. 
Πληροφορίες στο pelopo-
nnesewinefestival.com.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

Ως 3 Φλεβάρη αιτήσεις 
στα Olive Trophies
Ο 2ος ∆ιαγωνισµός των Olive 
Trophies, για το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Olive Oil Trophy και 
την επιτραπέζια ελιά Table Olives 
Trophy είναι και φέτος γεγονός. 
Τους δύο διαγωνισµούς 
διοργανώνει η «∆ΕΘ HELEXPO» 
και την αξιοπιστία της διαδικασίας 
αξιολόγησης υπογράφει η Λέσχη 
Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς 
«ΦΙΛΑΙΟΣ» και οι διακεκριµένοι 
αξιολογητές που συµµετέχουν. 
Παραγωγοί, τυποποιητές και 
έµποροι µπορούν να στείλουν 
την αίτησή τους στο info@olive-
trophies.gr ή στο τηλ 210-
3238092 έως τις 3 Φεβρουαρίου. 
Η απονοµή των βραβείων θα 
πραγµατοποιηθεί στη Detrop 
την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Σα-
ρολέ κρεατοπαραγωγής,περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονία. Τηλ. 6936/496890.

Πωλούνται κριάρια φυλής Ασάφ και φυλής 
Λακόν µε µάνες προερχόµενες από εξωτερικ. 
Τηλ. 6974/046706.

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

Πωλούνται 20 πρόβατα Λακον από το νο-
µό  Χαλκιδικής, περιοχή Νέων Μουδανιώ. 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 

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώ. Τηλ. 
6974/567958.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφύλλι τρίτη και τέταρτη κοψιά 
σε µικρά δέµατα 22 έως 25 κιλά σε προσιτές 
τιµές.Περιοχή Βοιωτία. Τηλ. 6944/340117.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νός βρώµης,τριφυλλιού, λιβαδόχορτου αλε-
ξανδρινού και άχυρα σε προσιτές τιµές µε δυ-
νατότητα µεταφοράς στον χώρο σας, περιοχή 
Αχαία. Τηλ. 6999/672735.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια 
ποικιλίας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό 
και για σπόρ. Τηλ. 6932/372270. 

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

Πωλούνται βίκος καθαρισµένος, απολυµα-
σµένος απο παραγωγ. Τηλ. 6981/088723.

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικι-
λίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνία. Τηλ. 
6946/395102. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός 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 καρπ. 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-
τσώ. Τηλ. 6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµ. Τηλ. 
6944/985675.

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

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
ψιλοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για κατσίκι. 
Τηλ. 6985/699540.

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµ-
µατ. Τηλ. 6944/985675.

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

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

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

Πωλείται σπόρος ποικιλίας Σιµετο σε σα-
κιά των 40 κιλών.Τιµή 0,73 λεπτα/κιλ. 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-
ραγωγ. 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 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται αγροτική µονάδα παραγωγής προϊ-
όντων από βιολογική λεβάντα. Πελάτες: ξενο-
δοχεία και καταστήµατα. Επώνυµα προϊόντα. 
Κτίριο 250 τ.µ., καλλιέργιες,αποστακτήριο. Πι-
στοποιηµένα βιολογικά. Περιοχή Λαγκαδ. Τηλ. 
6972/277126.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόν. 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 Φάρσαλ. Τηλ. 6934/405572.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

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

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο, κατάλληλο για αρωµατικά φυτά.∆ι-
ατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός. 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, οικοδοµήσιµ. 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 ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πό-
λεως µε απεριόριστη θέ. Τηλ. 6988/887113.

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρ. Τηλ. 
6942/226598.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρ. Τηλ. 
6942/226598.

Πωλείται κτήµα 9,2 στρεµµάτων ,περιοχή Κο-
ρώνα Κιλκί. Τηλ. 2310711133.

Πωλείται κτήµα 9,8 στρεµµάτων,περιοχή Κο-
ρώνα Κιλκί. Τηλ. 2310711133.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης, πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 
µέτρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήπο-
τε χρήσ. Τηλ. 6949/474535. 

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

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

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

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

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

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 Ευρ. Τηλ. 
6977/277554.

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 ζώνη. Τηλ. 6978/903760.

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

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

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός 
αναδασµού, 5000 ευρώ.ο στρέµµα και άλ-
λα 15 στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ.ο 
στρέµµα. Περιοχή Λαµία. Τηλ. 6974/426911.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται δικαιώµατα χωραφιών,ζώων και τα 
λοιπά για αγορα.τηλ.6978/023728.

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

Zητείται βοσκότοπος µεγάλης εκτασης για 
ενοικίαση πανελλαδικώ. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6936/988485.

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. 
Επίσης πωλείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 
κιλών και κοχλίες µεταφoράς τροφής.Περιοχή 
Πέλλα. 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 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6942/226598.

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

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

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 1,8 m. Tηλ.6980/001606.

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 1000αρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna. Περιοχή Πιερία. 
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.

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 ευρ. Τηλ. 6942/228503.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικού. 
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 χαµηλέ. 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 γκαρά. 
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 τύπου ελικόπτερο 
33. Τηλ. 6982/551234.

Πωλoύνται 3 δισκοσβάρνες.Οι 2 32αρες,η µία 
28αρα. Τηλ. 6982/55234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλή-
νες 3αρες Pellot, 80 σωλήνες 2,5αρες Pellot, 
50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας, 
περιοχή ∆οµοκο. Τηλ. 6974/806795

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

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υν. Τηλ. 
6937/313613,6972/838591.

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

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.

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



Agrenda

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ευκαιρία επαγγελµατικής κατάρτι-
σης και καταξίωσης στο χώρο της Ε-
στίασης, της Φιλοξενίας και του Του-
ρισµού φιλοδοξεί να παρέχει το Εκ-
παιδευτικό Σχήµα Ανάπτυξης ∆εξι-
οτήτων για τις µητέρες Μονογονεϊ-
κής Οικογένειας «Γυναίκα 2023-Τώ-
ρα µπορώ και εγώ» που υλοποιεί το 
WSPC Education σε συνεργασία µε 
το Ίδρυµα Basset Foundation. 

Πρωταγωνίστριες αυτού του εκπαι-
δευτικού σχήµατος – που περιλαµβά-
νει την εκπαίδευση στο κρασί, τα απο-
στάγµατα και τον καφέ-τσάι-κακάο, θα 
είναι γυναίκες µονογονεϊκής οικογέ-
νειας, που αναζητούν µία ευκαιρία ε-
παγγελµατικής κατάρτισης και κατα-
ξίωσης στο χώρο της Εστίασης, της Φι-
λοξενίας και του Τουρισµού. Στόχος 
είναι να εκπαιδευτούν και να αναπτύ-
ξουν πάνω σ’ αυτούς τους τοµείς τις 
δεξιότητες τους 25 µητέρες µονογο-
νεϊκών οικογενειών εντός του 2023.

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
του WSPC Education πραγµατοποιή-
θηκε στις 17 Ιανουαρίου η παρουσί-
αση του εν λόγω εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος παρουσία του Κωνσταντί-
νου Λαζαράκη MW -Προέδρου & Head 
of WSPC Education, του Ιan Harris 
ΜΒΕ, DipWSET – Trustee of the Gerard 

Basset Foundation, των Principals του 
WSPC, επαγγελµατιών των κλάδων 
και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Τα τρία αυτά εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα, µε δίδακτρα που ξεπερ-
νούν τα 1.000 ευρώ ανά συµµετέχο-
ντα, επιδοτούνται εξολοκλήρου από 
το Ίδρυµα Gérard Basset Foundation, 
στοχεύοντας στην πολυεπίπεδη εκ-
παιδευτική και επαγγελµατική ενδυ-
νάµωση των γυναικών που µεγαλώ-
νουν µόνες τους τα παιδιά τους. Η εν 
λόγω εκπαίδευση διαρκεί συνολικά 

41 ώρες (διδασκαλίας & εξετάσεων). 
Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Λα-

ζαράκης δήλωσε ότι «Η συνεργασία 
µας µε το Ίδρυµα Basset Foundation 
ανοίγει την πόρτα της δια βίου εκπαί-
δευσης σε µητέρες µονογονεϊκής οι-
κογένειας δίνοντάς τους την ευκαιρία 
να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις θέσεις 
εργασίας». Αντίστοιχα ο Ιan Harris τό-
νισε ότι «µέσω της συνεργασίας µας 
µε το WSPC, ο χώρος της εστίασης της 
φιλοξενίας και του τουρισµού θα επω-
φεληθεί σε µεγάλο βαθµό».
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Ίδρυµα Basset
Το Ίδρυµα Basset Foundation 
δηµιουργήθηκε στη µνήµη του 
Γάλλου Basset (1957-2019), 
του καλύτερου σοµελιέ και 
µοναδικού Master of Wine 

∆ιαµαρτυρίες για µη
πληρωµή «Κοµφούζιο» 
Για το ότι έχουν µείνει απλήρωτοι 
οι δικαιούχοι δενδροκαλλιεργητές 
του «Κοµφούζιο» ενηµερώνουν µε 
κοινή ανακοίνωσή τους οι Αγροτικοί 
Σύλλογοι Νάουσας «Μαρίνος 
Αντύπας» και Βελβεντού, ρίχνοντας 
ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ενώ 
έπρεπε ήδη να έχει πληρωθεί 
το 70% δυστυχώς δεν έγινε.», 
ζητώντας από τον οργανισµό να 
προχωρήσει στην εξόφληση τους 
ώστε οι παραγωγοί να εφαρµόσουν 
και τη νέα σεζόν τη δράση αυτή.

Στα Απάτητα Βουνά
και το όρος Μαίναλο
Στο θεσµό των «Απάτητων 
Βουνών» εντάσσεται το όρος 
Μαίναλο, αποκτώντας καθεστώς 
υψηλής προστασίας. Με απόφαση 
του υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Γιώργου Αµυρά, απαγορεύεται 
η διάνοιξη δρόµου ή η δηµιουργία 
τεχνητών επιφανειών ως µέσο 
προστασίας της βιοποικιλότητάς 
του. Στα Απάτητα Βουνά έχουν 
ενταχθεί 7 ορεινοί όγκοι 1.042 τ.
χλµ: Λευκά Όρη, Ταΰγετος, Σάος, 
Σµόλικας, Τύµφη, Χατζή, Άγραφα.

Παράταση για αψίδες 
τρακτέρ ζητά η ΠΕΠΤΕΓ
Την παράταση της εγκατάστασης 
προστατευτικών διατάξεων έναντι 
ανατροπής στους ∆ιαξονικούς 
Γεωργικούς Ελκυστήρες 
(τρακτέρ), των αψίδων δηλαδή 
και των θαλάµων και εφαρµογή 
προγράµµατος επιδότησης τους 
ζητά από το ΥπΑΑΤ η Πανελλήνια 
Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Αφορά 
τρακτέρ που κατασκευάστηκαν 
και πήραν άδεια κυκλοφορίας πριν 
τις 22 Μαΐου 1998 στη χώρα µας.

Επενδύσεις ΕΛΓΑ
σε προληπτικές δράσεις 
Τα αποτελέσµατα των διοικητικών 
ελέγχων στο πλαίσιο της 2ης 
πρόσκλησης της ∆ράσης 5.1.1 
«Επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν 
στη µείωση των επιπτώσεων 
στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές 
παρεµβάσεις)» του Μέτρου 5 
ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ. Αυτά 
αφορούν 1.054 παραδεκτές 
αιτήσεις, συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης 26,9 εκατ. ευρώ και 
171 µη παραδεκτές αιτήσεις.

Τα αποκαλυπτήρια του προγράµµατος έγιναν παρουσία του Κωνσταντίνου Λαζαράκη MW Προέδρου & Head of WSPC 
Education, του Ιan Harris ΜΒΕ, DipWSET – Trustee of the Gerard Basset Foundation, των Principals του WSPC.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δωρεάν κατάρτιση για 
μητέρες μονογονεϊκών
Με την υποστήριξη του WSPC και του ιδρύματος Basset, 25 μητέρες 
μονογονεϊκών οικογενειών θα εκπαιδευτούν σε κρασί, καφέ και τσάι

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

Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
100 άλογα ,4χ4.Tηλ. 6972/307674.

Πωλείται αλέτρι µονόυνο,2υνο,3υνο,4υνο,7υ-
νο και 8υνο. Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και καρούλι 
Φ62 200 µέτρα. Τηλ. 6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων 
µε 3000 ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ.Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε 
άριστη κατάσταση.Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή 
Κατερίνη. Τηλ. 6943/877756.

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 
ελατήρια 30χ30.Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλο-
νίκη. 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 3,3. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
350 µοντέλο 1990 µε φρέζα και ραντιστήρι 
1500 ώρες. Τηλ. 6945/619820.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο και 2 σκαλιστήρια µι-
κρά 1,15 φάρδος και ένας ιταλικός χορτοσυλλέ-
κτης µε 9 µπράτσα κοπή 3,3. 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 600αρ. Τηλ. 
2310/715037.

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλω. 
Τηλ. 6944/985675.

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

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

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

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

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

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι) µάρ-
κας PETCUS K531 Giga (Aδούλευτο. Τηλ. 
6937/313613, 6972838591.

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέ-
ζιου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γω-
νίες 50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήριες σω-
λήνες 5 ετίας και 12 στρεµµάτων κρεβατίνας,πε-
ριοχή Κιλκί. Τηλ. 6944/382484.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310711133.
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Δεύτερος γύρος 
με εκπλήξεις
Εκτός Ρουντ και Ναδάλ από το Αυστραλιανό

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον τρίτο γύρο αγώνων των α-
ντρών και τον τέταρτο στις γυναί-
κες συνεχίζεται το Αυστραλιανό 
Όπεν αυτό το Σαββατοκύριακο. 
Η µεγάλη έκπληξη πάντως έγινε 
την περασµένη Τετάρτη, καθώς ο 
κάτοχος του τίτλου της περσινής 
διοργάνωσης, Ράφα Ναδάλ απο-
κλείστηκε από την συνέχεια, µετά 
από ήττα 3-0 σετ που γνώρισε από 
τον Μακένζι ΜακΝτόναλντ (φώτο). 

Στους άντρες στον τρίτο γύρο συ-
νεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, το από-
λυτο φαβορί για τον φετινό τίτλο. Ο 
τελικός του Γκραν Σλαµ είναι προ-
γραµµατισµένος για τις 29 του µήνα. 

Στο ποδόσφαιρο και στην Πρέ-
µιερ Λιγκ, την Κυριακή 22 Ιανουα-
ρίου διεξάγεται το ντέρµπι µεταξύ 
Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα 
παραταχθούν χωρίς τον τιµωρηµέ-
νο Κασεµίρο. Στην Ισπανία τώρα, η 
Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να µείνει σε 
θέση βολής από την Μπαρτσελό-
να, µε την Αθλέτικ Μπιλµπάο  την 
οποία και αντιµετωπίζουν την Κυ-
ριακή να µην είναι κάποιο αµελη-
τέο εµπόδιο. Οι «Μπλαουγκράνα» 
από την άλλη αγωνίζονται απένα-
ντι στη Χετάφε που βρίσκεται κο-
ντά στη ζώνη του υποβιβασµού. To 
κυριακάτικο ντέρµπι µεταξύ Γιου-
βέντους και Αταλάντας είναι αυτό 
που δεσπόζει στην Ιταλία. 

Ο Μέµφις Ντεπάι «έκλεισε» στην Ατλέτικο Μαδρίτης, 
υπογράφοντας την περασµένη βδοµάδα συµβόλαιο. 
Οι δύο πλευρές φαίνεται πως τα βρήκαν σε ένα ποσό 
κοντά στα 3-4 εκατ. ευρώ. Ο Ντεπάι είναι ο τρίτος 
σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας και 
έµεινε στην Μπαρτσελόνα για 1,5 χρόνο έχοντας 
συνολικά 42 εµφανίσεις, 14 γκολ και δύο ασίστ.

Έκανε το μπαμ με
Ντεπάι η Ατλέτικο  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Νερό στο µύλο
της βιομηχανίας 
οι επιδοτήσεις 
για ζωοτροφές 

Πόσο απέχουν      
οι συνεταιρισμοί 
από την ιδέα του 
συνεργατισμού 

Πρώτα ντόπιες 
φυλές και μετά 
το κομφούζιο για 
τις πληρωμές 

Ρέκορ για τον Λεµπρόν
Ο ΛεΜπρόν Τζέιµς έγινε 
ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία 
του ΝΒΑ που ξεπερνά τους 
38.000 πόντους στην καριέρα 
του, πλησιάζοντας το ρεκόρ 
όλων των εποχών που διατηρεί 
ο «θρύλος» Καρίµ Αµπντούλ-
Τζαµπάρ. Ο Τζέιµς ξεπέρασε το 
ψυχολογικό φράγµα των 38.000 
πόντων σηµειώνοντας 35 πόντους 
στο κυριακάτικο παιχνίδι µεταξύ 
των Λέικερς και των 76ers.

Στα µπλε ο Μούντρικ
Ο Ουκρανός επιθετικός χαφ 
Μιχάιλο Μούντρικ στα 22 
του έγινε η δεύτερη ακριβότερη 
µεταγραφή στην ιστορία της 
Τσέλσι, καθώς οι «Μπλε» 
πλήρωσαν 100 εκατ. ευρώ στη 
Σαχτάρ. Μάλιστα φαίνεται πως τον 
«άρπαξαν» µέσα από τα χέρια της 
Άρσεναλ, η οποία τώρα στρέφεται 
στην αγορά του 23άχρονου 
Νικολό Ζανιόλο της Ρόµα. 

«Τρέλα» µε Ευρωλίγκα
Μέσα σε 5 µόλις ώρες έκαναν 
«φτερά» τα εισιτήρια για το γενικό 
κοινό του Final 4 της Euroleague 
που θα γίνει στο Κάουνας της 
Λιθουανίας. Πλέον, όσοι δεν 
πρόλαβαν να εξασφαλίσουν θέση 
για το τριήµερο 19-21 Μαΐου 2023, 
στο Κάουνας, εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους στα 600 εισιτήρια 
που θα λάβουν οι τέσσερις φιναλίστ. 
Οι φίλαθλοι του Ολυµπιακού, από 
ελληνικής πλευράς, είναι αυτοί 
που διατηρούν ελπίδες για 
παρουσία στη Λιθουανία.
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Απόλλων Πάτρας - ΑΕΚ  19:15  ΕΡΤ3
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Μπάσκετ (Τurkish Super League)   
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Μειωμένες 5-10 λεπτά είναι φέτος οι τιμές 
παραγωγού στις κλημεντίνες, λόγω της α-
προθυμίας του εμπορίου να πληρώσει το 
καλό προϊόν στη σωστή τιμή, με τη δικαιο-
λογία της καθολικής υποβάθμισης της πα-
ραγωγής λόγω θερμού καιρού.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι τιμές για το 
μανταρίνι δεν ξεπερνούν τα 25 λεπτά, λέ-
ει ο πρόεδρος του Α.Σ. Στράτου Σιδέρης Γε-
ράσιμος, με ένα σημαντικό μέρος της πα-
ραγωγής να μένει στα δέντρα. Στην Αργο-
λίδα, η κατάσταση είναι παρόμοια, με το ε-

μπόριο να μην πληρώνει οτιδήποτε πάνω 
από 27-28 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι η τι-
μή βρισκόταν σταθερά πάνω από 35 λεπτά. 

Όπως όμως τονίζουν παραγωγοί, μόνο έ-
να μέρος της σοδειάς έμεινε στα δέντρα (20-
30% ανάλογα την περιοχή) και το υπόλοι-
πο μαζεύτηκε κανονικά. Η δικαιολογία του 
εμπορίου πως το προϊόν είναι υποδεέστε-
ρης ποιότητας προσβλέπει στο να εξισωθεί 
σταδιακά προς τα κάτω η τιμή του μανταρι-
νιού με εκείνη των πορτοκαλιών. Άλλωστε 
οι εξαγωγές μανταρινιών είναι αυξημένες.

Βαριά έως 30 λεπτά οι κλημεντίνες
 Η έλλειψη εργατών κόστισε μέρος της σοδειάς, που παρέμεινε ηρτημένη 
 Αυξημένες κατά 22,1% εμφανίζονται οι εξαγωγές των μανταρινιών φέτος 
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σί-
του έγιναν κάποιες πράξεις στα ε-
πίπεδα των 420 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας και πλέον οι Ιταλοί περ-

νάνε τιμές στα 410 ευρώ ο τόνος. Εκεί υπάρ-
χει αντίσταση για την ώρα από τους εμπό-
ρους, δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές εί-
ναι αγορασμένες υψηλότερα. Στο μεταξύ  α-
αναμένεται το αποτέλεσμα του νέου διαγω-
νισμού από την Τυνησία, ενώ η αγορά δεί-
χνει τις τελευταίες μέρες ελαφρά πτωτική.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος γίνονται 
πράξεις σε φιξ τιμές προς Τουρκία και αφο-
ρούν κλωστήρια που έχουν μείνει λίγο πίσω 
και πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους. Α-
πό εμπορικούς οίκους δεν υπάρχει κάτι ση-
μαντικό, δεδομένου ότι σε ανοιχτά συμβό-
λαια πληρώνουν με δυσκολία το πριμ των 10 
σεντς για τις πρώτες ποιότητες, ενώ οι εκκοκ-
κιστές ζητούν τουλάχιστον 2 σεντς παραπά-
νω. Παράλληλα δεν βοηθάει και το δολάριο 
ώστε να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά. Υ-
πάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από τους ε-
μπορικούς οίκους στα 95 σεντς ανά λίμπρα.

  Ελαφρά μείωση στις καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις δημητριακών, λόγω χαμηλότε-
ρης ζήτησης ζωοτροφών, σημαντική αύξηση 
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών χάρη στα πε-
ριβαλλοντικά οφέλη τους, ενώ οι δασικές ε-
κτάσεις θα υπερβούν τις γεωργικές γαίες έ-
ως το 2031. Τα παραπάνω προβλέπε η έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προοπτι-
κές των γεωργικών αγορών για το διάστημα 
2021-2031. Η παραγωγή των σιτηρών ανα-
μένεται να μειωθεί κατά 2,5%, στους 276 ε-
κατ. τόνους το 2031 και η κατανάλωση κα-
τά 2,7%, φθάνοντας τους 254,8 εκατ. τόνους.

Ελαφρά πτωτική 
αγορά στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/12 28/12 05/01 12/01 19/01

459,60
466,51

455,06 458,25
462,60

Εξισώσεις
«Το μανταρίνι δεν θα γίνει  

πορτοκάλι, επειδή κάποιοι το 
θέλουν έτσι», λένε οι παραγωγοί

ΕΛΓΑ
Αποζημίωση ζητούν πλέον 
οι παραγωγοί στη Δυτική 
Ελλάδα, λόγω καιρού και 

χαμηλών τιμών

Πορτοκάλι
Στα περσινά χαμηλά επίπεδα η τιμή 

στη Ναβαλίνα που δεν ξεπερνά 
τα 17 λεπτά το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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495

410

330

280

554,90
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1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

490

410

330
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539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

405

328

265

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

15/12 21/12 28/12 05/01 12/01 19/01

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

81,22
88,61

84,28
81,90 82,10

85,10

5,34

5,44 5,40
5,50

5,36

5,47

Εξαγωγές 
μανταρινιού
(σε τόνους)

2022-2023 119.270

2021-2022 97.704

2020-2021 105.174
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Επιµένει το βαµβάκι στο εύρος 80-85 σεντς ανά λίµπρα
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∆ΕΚ ΙΑΝ

Εντός ενός στενού εύρους µεταξύ 
των 82 και 86 σεντς κινείται η τιµή 
στο χρηµατιστήριο βάµβακος, 
ελλείψει καταλύτη ανόδου

∆εύτερη εβδοµάδα απωλειών 
για τις τιµές σκληρού σίτου στη 
Φότζια, όσο τα σηµάδια κόπωσης 
στην αγορά δυναµώνουν

Πλαγιοκαθοδικά κινείται 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

Ενδείξεις κορύφωσης στα 
πρόσφατα υψηλά εµφανίζει η µέση 
τιµή ελαιολάδου στην Ισπανία, 
χωρίς ενδείξεις για πτώση τιµών
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµάδια σταθεροποίησης των τιµών 
στα υψηλά των 6,30 ευρώ για την Ιτα-
λία και των 6 ευρώ για την Ισπανία α-
ναπτύσσονται στα εµπορικά κέντρα 
των δυο χωρών, µε τη ζήτηση να µετα-
τοπίζεται τώρα πιο αποφασιστικά στις 
βασικές παραγωγικές ζώνες της Ελλά-
δας, κάτι που θα µπορούσε να σηµά-
νει ένα κλείσιµο της ψαλίδας ανάµεσα 
στις ελληνικές τιµές και τις ισπανικές.

Η ελληνική αγορά δεν σηµείωσε κά-
ποια µεταβολή την τελευταία εβδοµά-
δα ως προς τις τιµές, µε τις εµπορικές 
ροές πάντως να έχουν ανακάµψει πλέ-
ον για τα καλά έπειτα από τη σύντοµη 
παύση στις αρχές του µήνα. Η επιστρο-
φή του εµπορικού ενδιαφέροντος µε-
ταφράστηκε σε µια αύξηση των τιµών 
στα 5,30 ευρώ για τη Λακωνία ενώ α-
ναµένονται στην Κρήτη πράξεις πάνω 
από τα 5,20 ευρώ το κιλό. Τα υπόλοιπα 
εµπορικά κέντρα παραµένουν σε επί-
πεδα κοντά ή ελαφρώς κάτω από τα 5 

ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται µια µι-
κρή άνοδος τις επόµενες ηµέρες. Αντί-
στοιχες κινήσεις θα µπορούσαν να α-
νεβάσουν κοντά στα 5,60 ευρώ τα βιο-
λογικά ελαιόλαδα και µε δεδοµένο ότι 
πρόκειται για µια παράλληλη αγορά µε 
πιο παγιωµένη κατανάλωση, συνηθι-
σµένη στην αναγνώριση υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας στο τελικό προϊ-
όν, δεν θα ξάφνιαζε αν η τιµή προσέγ-
γιζε στην πορεία τα 6 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η 
αγορά βρίσκεται πολύ κοντά στην κο-
ρύφωση, κάτι το οποίο διαµηνύουν 
και στελέχη της ισπανικής αγοράς, µε 
τον Ραφαέλ Σάντσες ντε Πουέρτα, πρό-
εδρο των ισπανικών συνεταιρισµών του 
κλάδου του ελαιολάδου (Cooperativas 
Agro-alimentarias) σε δηλώσεις του να 
αναφέρει πως για το επόµενο διάστη-
µα αναµένει σταθεροποίηση των τιµών 
στα πρόσφατα υψηλά, δίνοντας περι-
θώρια για περαιτέρω άνοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
πάντως και οι δηλώσεις του αγροοι-
κονοµολόγου αναλυτή Χουαν Βιλάρ, 

ο οποίος επί της ουσίας εκτιµά πως 
το φετινό έλλειµµα της παραγωγής 
θα δώσει τον τόνο και στην επόµενη 
σεζόν ακόµα και αν η προσφορά επα-
νέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως 
αναφέρει τυχόν επιστροφή των τιµών 
σε επίπεδα αντίστοιχα µε τα περσινά 
ή και χαµηλότερα, τότε σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα η αγορά ελαιολά-
δου θα εµφάνιζε ελλείψεις. Με την 
παγκόσµια κατανάλωση στους 3,25 
εκατ. τόνους, η φετινή παγκόσµια πα-
ραγωγή των 2,5 εκατ. τόνων µαζί µε 
τα περσινά αποθέµατα, µπορεί µετά 
βίας να διαµορφώσει µια προσφορά 
των 3,1 εκατ. τόνων. Αυτό σηµαίνει έ-
να έλλειµµα 150.000 τόνων το οποίο 
µεταφέρεται και στην επόµενη σεζόν.

Πριν βγει ο µήνας κορυφές στο ελαιόλαδο
 Μικρά περιθώρια περαιτέρω ανόδου προεξοφλούν παράγοντες της αγοράς στην Ισπανία
 Διατήρηση τιµών στα υψηλά του εύρους για την επόµενη διετία, δείχνουν τα θεµελιώδη Μια ανάσα (1 λεπτό) από τα 6 

ευρώ βρίσκεται η άνω πλευρά 
της διακύµανσης τιµών για 
τα ισπανικά έξτρα παρθένα 
ελαιόλαδα, µετά τη διόρθωση 
που σηµειώθηκε στην αγορά 
στις αρχές του Ιανουαρίου. 
Τις τελευταίες ηµέρες 
του 2022 η αγορά βρέθηκε 
στα 6,10 ευρώ, πριν ξεκινήσει 
η πίεση της παραγωγής, 
σε συνδυασµό µε ειδήσεις 
για την κατανάλωση, 
που ψαλίδισαν τις τιµές. 
Οι αναλυτές εκτιµούν πάντως, 
πως τα σηµάδια κόπωσης που 
παρουσιάζει το εµπόριο στην 
περίπτωση των παρθένων, 
δεν ανταποκρίνονται στα 
θεµελιώδη της πρώτης 
ποιοτικής κατηγορίας. 
Οι ενώσεις των ιταλικών 
βιοµηχανιών τυποποίησης 
ελαιολάδου διαρρέουν στα 
ιταλικά µέσα ενηµέρωσης 
αυξηµένα αποθέµατα κοντά 
στο 17% από την περσινή 
περίοδο, χωρίς ωστόσο να 
έχει επιτευχθεί ο στόχος 
αντιστροφής της τάσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΑ ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ,
ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ 6,5 ΕΥΡΩ

Για άλλη µια φορά είχαµε την ίδια κίνηση. 
Οι χρηµατιστηριακές τιµές άρχισαν να χάνουν 
έδαφος πλησιάζοντας προς τα 82 σεντς ανά 
λίµπρα, όπου και η αγορά αντέδρασε ανοδικά 
πιάνοντας ξανά τα γνώριµα επίπεδα των 84-85 
σεντς. Αντίστοιχα, όσο ξεπερνάει αυτές τις τιµές 
φαίνεται δυσκολεύεται να κάνει την υπέρβαση 
και να ξαναπιάσει τα πολυπόθητα 90 σεντς 
ανά λίµπρα. Για την ώρα κάτι τέτοιο φαντάζει 
εξαιρετικά δύσκολο, δεδοµένου ότι τα εµπορεύµατα 
ξεφουσκώνουν εδώ και µήνες από τα υψηλά τους, 
ενώ ο κίνδυνος παγκόσµιας ύφεσης καραδοκεί.

ΝEA ΥOΡKH
 Εξακολουθούν και σηµειώνονται µικρές πωλήσεις 
κυρίως σε απευθείας κανάλια και φιξ τιµές. 
Ενδιαφέρον από εµπορικούς οίκους σε ανοιχτά 
συµβόλαια υπάρχει επιλεκτικά και σε επίπεδα που 
δεν ξεπερνούν τα 10 σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για τα λευκά και ποιοτικά 
βαµβάκια. Η έλλειψη δολαρίων σε Αίγυπτο και 
Πακιστάν έχει παγώσει τις νέες δουλειές και γι’ αυτό 
οι πωλήσεις µας έχουν πλέον κύριο προορισµό 
την Τουρκία. Όσον αφορά το δολάριο, η ισοτιµία 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους εκκοκκιστές 
για να προσφέρουν σηµαντικά χαµηλότερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η αγορά βρίσκεται πλέον πολύ 
κοντά στην κορύφωση.

ΛΑΚΩΝΙΑ
Η επιστροφή του εµπορικού 

ενδιαφέροντος έφερε 

αύξηση τιµών στα 5,30 

ευρώ για τη Λακωνία 

Συνεδρίαση 18/01/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 84,81 +1,91

Μάιος ‘23 85,18 +2,10
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Πιέσεις έγραψε και η τιµή για 
το σκληρό σιτάρι στην ιταλι-
κή αγορά, µε τη νέα λίστα τι-
µών της Φότζια να γράφει α-
πώλειες της τάξης των 5 ευρώ 
ο τόνος σε όλες τις κατηγορί-
ες, ενώ 10 ευρώ ο τόνος χάνει 
η τιµή για το βιολογικό σκλη-
ρό που πέφτει στα 500 ευρώ. 

Πλέον η τιµή για την πρώτη 
ποιότητα σκληρού σίτου φτά-

νει στα 385 ευρώ ο τόνος, ενώ 
στα 473 ευρώ υποχωρεί η τιµή 
των διαπραγµατεύσεων για τη 
δεύτερη ποιότητα. 

Στις δύο πρώτες συνεδριά-
σεις της Φότζια για το 2023, η 
αγορά χάνει συνολικά 10 ευ-
ρώ, ενώ την ίδια στιγµή, περι-
ορισµένη είναι η ζήτηση των ε-
µπόρων για σκληρό σιτάρι στην 
ελληνική αγορά, η οποία κι-

νείται κυρίως από τις ανάγκες 
των εγχώριων µύλων. 

Στην Γαλλία, πάντως, η α-
γορά παραµένει για πολλοστή 
εβδοµάδα σταθεροποιηµένη 
στην περιοχή των 460 ευρώ ο 
τόνος, όσο το εµπόριο αναµέ-
νει κατευθύνσεις από τις προ-
θέσεις σποράς στον Καναδά, 
οι οποίες ανακοινώνονται συ-
νήθως µέσα στον Φεβρουάριο. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια επίµονη υποχώρηση των τι-
µών σιτηρών στις ευρωπαϊκές α-
γορές, σε συνδυασµό µε τον ή-
πιο χειµώνα που έχει περιορί-
σει τη ζήτηση για ζωοτροφές α-
πό αρκετές κτηνοτροφικές µονά-
δες στην Ελλάδα, έχουν κατεβά-
σει στην περιοχή των 30 λεπτών 
το κιλό το σακιασµένο κριθάρι. 

Μια αναλογία σε τιµές χύµα, 
θα τοποθετούσε την τιµή κοντά 
στα 26 µε 27 λεπτά το κιλό, ω-
στόσο η προσφορά στο µεγαλύ-
τερο µέρος της πλέον γίνεται σε 
σακιά. Μέχρι τα µέσα ∆εκεµβρί-
ου, αν και είχε παρατηρηθεί µια 
αντιστροφή της τάσης στις αγο-
ρές σιτηρών της Ευρώπης, οι τι-
µές είχαν διατηρηθεί γύρω από 
τα 35 µε 36 λεπτά το κιλό για το 
σακιασµένο κριθάρι. Πρόκειται 
λοιπόν για υποχώρηση της τά-
ξης του 16,6%. Πιέσεις έχουν 
σηµειωθεί και σε άλλα κτηνο-
τροφικής χρήσης προϊόντα, ό-
πως η σανοβρώµη, η τιµή της 
οποίας υποχώρησε την ίδια πε-
ρίοδο από τα 33 µε 34 λεπτά το 
κιλό, στα 28 µε 29 λεπτά. 

Στο µεταξύ, τρίτη εβδοµάδα 
πιέσεων συµπλήρωσαν οι α-
γορές σιτηρών στην Ευρώπη, 
µε την τιµή του κτηνοτροφικού 
κριθαριού να γράφει και τις µε-
γαλύτερες απώλειες σε σχέση 
µε τα επίπεδα που διατηρούσε 
στα τέλη του 2022. Για την ακρί-
βεια, η τιµή για το κτηνοτροφι-
κό κριθάρι στη Γαλλία, από την 
οποία παίρνουν γραµµή και τα 

υπόλοιπα εµπορικά κέντρα της 
ΕΕ, υποχώρησε κατά 30 ευρώ ο 
τόνος τον Ιανουάριο στα 263 ευ-
ρώ. Απώλειες καταγράφει και η 
τιµή για το βυνοποιήσιµο κρι-
θάρι, το οποίο έπειτα από πολ-
λούς µήνες επιστρέφει στην πε-
ριοχή των 300 ευρώ ο τόνος. 

Γενικά η αγορά σιτηρών στην 
ΕΕ βρίσκεται σε πίεση, µε τις τι-
µές να έχουν χάσει το «πριµ πο-
λέµου» όπως βάφτισαν τελικά 
οι εµπλεκόµενοι στην αγορά τα 
περίπου συν 80 µε 100 ευρώ ο 
τόνος που έγραψαν οι τιµές των 
περισσότερων σιτηρών την προ-

ηγούµενη άνοιξη. Τα βασικά αί-
τια υποχώρησης των τιµών εντο-
πίζονται κατά κύριο λόγο στις 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές 
που διαµορφώνουν οι ρωσικές 
εξαγωγές, οι οποίες σε συνδυ-
ασµό µε το αδύναµο ρούβλι έ-
χουν καταστήσει τα λιµάνια της 
Μαύρης Θάλασσας βασικό προ-
ορισµό εφοδιασµού σιτηρών για 
το µεγαλύτερο τµήµα της ζήτη-
σης της Βόρειας Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής. Την περίπτω-
ση των ρωσικών εξαγωγών έχει 
διευκολύνει η παράταση που 
πήρε η συµφωνία για τα σιτη-
ρά της Ουκρανίας, µε τους δια-
δρόµους να έχουν σε σηµαντι-
κό βαθµό ανοίξει στα λιµάνια 
της ευρύτερης περιοχής. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, απώλειες 
γράφει και η τιµή για το µαλα-
κό σιτάρι στο χρηµατιστήριο ε-
µπορευµάτων της Γαλλίας, µε 
τα συµβόλαια Μαρτίου 2023 

να υποχωρούν στα 280 ευρώ ο 
τόνος, το χαµηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων µηνών. Η πρώ-
τη επικύρωση της πτωτικής τά-
σης έγινε τον ∆εκέµβριο, όταν 
οι τιµές έχασαν το ψυχολογι-
κό όριο των 300 ευρώ ο τόνος. 
Στη συνέχεια ανέκαµψαν προς 
τα 330 ευρώ, στον απόηχο του 
παγετού που σηµειώθηκε στη 
Βόρεια Αµερική και έγινε α-
φορµή για κερδοσκοπικές το-
ποθετήσεις funds στο χρηµα-
τιστηρίο του Σικάγο, ορµόµενα 
από ανησυχίες για καταστρο-
φές στα σιταροχώραφα που εί-
χαν σπαρθεί το φθινόπωρο.

Πιέζεται και το καλαµπόκι 
Ακριβώς 100 ευρώ κάτω α-

πό τα ιστορικά υψηλά του πε-
ρασµένου Μαΐου βρίσκεται η 
τιµή στα συµβόλαια µελλοντι-
κής εκπλήρωσης καλαµποκιού 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τις 
παραδόσεις Μαρτίου, τα συµβό-
λαια αναγράφουν 279,25 ευρώ 
ενώ η νέα σοδειά διαπραγµα-
τεύεται πλέον στα 264,5 ευρώ.

Έχασε 5 λεπτά το κτηνοτροφικό κριθάρι 
Με 30 λεπτά φορτώνονται τα σακιά 
Πιέζονται µαλακό σιτάρι και καλαµπόκι στην ευρωπαϊκή αγορά 

Χάνει ακόµα 5 ευρώ ο τόνος η Φότζια,
αναιµική η ζήτηση στην ελληνική αγορά

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Ακριβώς 100 ευρώ κάτω 

από τα ιστορικά υψηλά του 

περασµένου Μαΐου βρίσκεται 

η τιµή στα συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης 

καλαµποκιού στην Ευρώπη

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΙ
Η τιµή για το κτηνοτροφικό 

κριθάρι στη Γαλλία υποχώρησε 

κατά 30 ευρώ ο τόνος τον 

Ιανουάριο στα 263 ευρώ

Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού 
σίτου χαµηλώνουν κι άλλο 
τον πήχη οι Ιταλοί αγορα-
στές πληρώνοντας πλέον 

στα επίπεδα των 410 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, όταν τα τελευταία 
καράβια κλείστηκαν µε τιµή 10 ευ-
ρώ υψηλότερη. Οι πωλητές για την 
ώρα είναι διστακτικοί στο να χαµη-
λώσουν κι άλλο τις τιµές που προ-
σφέρουν, αλλά αυτό µπορεί να εί-
ναι απλά θέµα χρόνου. Ειδικά όσο 
το ευρώ δυναµώνει έναντι του δολα-
ρίου και οι τιµές από τον Καναδά γί-
νονται πιο ανταγωνιστικές, θα είναι 
δύσκολο να δούµε πιο ενθουσιώδη 
ζήτηση για τις ευρωπαϊκές σοδειές.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
λίστα της Φότζια έχασε άλλα 5 ευρώ 

ο τόνος για ό-
λες τις ποιό-
τητες. Συγκε-
κριµένα για τα 
ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό 

βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου διαπραγµατεύεται στα 480-
485 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτε-
ΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 470-473 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές από τα 
µέσα ∆εκεµβρίου έχουν παραµείνει 
στα 460 ευρώ ο τόνος, ενώ η αγο-
ρά αναµένει το αποτέλεσµα του νέ-
ου διαγωνισµού της Τυνησίας για 
την αγορά 125.000 τόνων. Λογικά 
πάλι θα καλυφθούν µε σιτάρια α-
πό τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ε-
ξακολουθεί και βρίσκεται στα χαµη-
λά του το µαλακό σιτάρι, αν και αρ-
κετοί θεωρούν ότι πλέον αυτά είναι 
τα νορµάλ επίπεδα για τα µαλακά.  
Νωρίτερα είχαµε δει µια σηµαντική 
πτώση, η οποία οφειλόταν στη µη 
ανταγωνιστικότητα της αµερικανι-
κής σοδειάς. Κατόπιν της πτώσης, 
σηµειώθηκε µια µικρή ανάκαµψη, 
η οποία όµως δεν δείχνει και τόσο 
υποσχόµενη. Οι φόβοι για µειωµένη 
ζήτηση λόγω ύφεσης κυριαρχούν, 
ενώ παράλληλα όσον αφορά τα µα-
λακά σιτάρια οι τιµές από τη Ρωσία 
είναι σηµαντικά χαµηλότερες. Στη 
Γαλλία επίσης βρισκόµαστε υπό πί-
εση, µε τις τιµές να έχουν επιστρέ-
ψει στις τιµές αρχές Μαρτίου ‘22.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΛΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ  
Η ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΣΑΚΙΑΣΜΕΝΟ 30

27

260

35
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ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
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ΓΑΛΛΙΑ
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Καρφωμένο 
στα 68 λεπτά

Η αγορά έχει 
ήδη αποτιμήσει 
μείωση εκτάσεων 
βάμβακος 

Συνεχίζει µε πλά-
γιες κινήσεις τη 

διακύµανση µεταξύ των 82 και 86 
σεντς ανά λίµπρα η διεθνής τιµή 
βάµβακος και όπως όλα δείχνουν, 
τα 90 σεντς εισέρχονται πλέον στη 
σφαίρα ενός «αισιόδοξου σενάρι-
ου». Στο µεταξύ, καθώς το ευρώ συ-
νεχίζει να ενισχύεται έναντι του δο-
λαρίου, η τιµή για το σύσπορο στην 
Ελλάδα διατηρεί ένα δεύτερο µέτω-
πο πίεσης πέραν των εξελίξεων στο 
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Προς το τέλος της εβδοµάδας η 
διεθνής τιµή ανέκαµψε προς τα 85 
σεντς, αλλά συνέπεσε µε µια ενίσχυ-
ση του ευρώ στην περιοχή των 1,08 
δολαρίων, αφήνοντας σχεδόν αµε-
τάβλητες τις ελληνικές τιµές γύρω α-
πό τα 68 λεπτά το κιλό (παραδοτέο).

Η συνθήκη αυτή έρχεται να δυ-
σκολέψει την υπόθεση φιξαρισµά-
των στην Ελλάδα, µε αρκετούς πα-
ραγωγούς να αξιοποιούν τις παρατά-
σεις που έδωσαν τα εκκοκκιστήρια. 
Η τελευταία καταληκτική ηµεροµη-
νία είναι η 31η Ιανουαρίου και σύµ-

φωνα µε το ρεπορτάζ το 30% των πο-
σοτήτων παραµένει µε ανοιχτή τιµή.

Η αγορά έχει επιβεβαιώσει σε πολ-
λές περιπτώσεις ότι τα χαµηλά του 
εύρους για τη δεδοµένη περίοδο 
δεν µπορούν να βρεθούν κάτω από 
τα 78 σεντς. Αντίστοιχα έχει δείξει 
πως η αντίσταση των 87 σεντς δύ-
σκολα µπορεί να διασπαστεί, ενώ 
οποιαδήποτε πρόοδος σε επίπεδα 
προς ή πάνω από τα 90 σεντς, δεν 
θα µπορούσε να διατηρηθεί. Τον 
τόνο στην αγορά εξακολουθεί να 
δίνει η υποτονική κατανάλωση, µε 
την τελευταία έκθεση προσφοράς 
και ζήτησης του USDA να δίνει αυ-
ξηµένα αποθέµατα κατά 370.000 
δέµατα και µειωµένη κατανάλωση 
κατά 5,7% συγκριτικά µε το 2022.

Αν κάτι ανησυχεί τους συντελε-
στές του κλάδου, αυτό είναι ο όγκος 
των ποσοτήτων σύσπορου που δεν 
έχει φιξαριστεί. Και αυτό γιατί η πι-
κρή γεύση της φετινής περιόδου α-
ναµένεται ότι θα αποθαρρύνει αρκε-
τούς αγρότες από την επιλογή του 
βάµβακος στις σπορές την άνοιξη.

Για όσο απουσιάζουν παράγοντες 
που θα µπορούσαν να ενισχύσουν 
τη ζήτηση για ίνα ή να ισοσταθµί-
σουν την περιορισµένη παγκόσµια 
κατανάλωση, όπως για παράδειγµα 
µια κατακόρυφη πτώση των εκτά-
σεων στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµε-
ρικής την προσεχή άνοιξη, η αγορά 
δύσκολα θα µπορούσε να σπάσει α-
νοδικά το εύρος τιµών µέσα στο ο-
ποίο κινείται το τελευταίο διάστηµα. 

Ήδη οι πρώτες εκτιµήσεις για τις 
προθέσεις σπορών από την πλευρά 
των παραγωγών στις ΗΠΑ δίνουν 4,7 
εκατ. εκτάρια για την καλλιέργεια βάµ-
βακος, µια µείωση της τάξης του 7% 
συγκριτικά µε πέρυσι. Ωστόσο σε ένα 
πρόσφατο συνέδριο της Οµοσπονδί-
ας Βάµβακος των ΗΠΑ στη Νέα Ορλε-
άνη, παράγοντες της αγοράς έκαναν 
λόγο ακόµα και για 4 εκατ. εκτάρια. 
Αναλυτές τώρα εκτιµούν πως οτιδήπο-
τε ανάµεσα στα 4,4 και 4,7 εκατ. εκτά-
ρια λίγο έως πολύ έχει ήδη αποτιµη-
θεί από την αγορά, οπότε δραστηριό-
τητα θετική για τις τιµές θα ανέµεναν 
µόνο από µια ραγδαία µείωση κοντά 
στην περιοχή των 4 εκατ. εκταρίων.

Η πρόσφατη έκθεση προσφοράς και ζήτησης του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας 
δίνει αφορµές για συγκράτηση των τιµών στο σηµερινό εύρος για αρκετές ακόµα εβδοµάδες

Με μισές βάρδιες δουλεύουν τα κλωστήρια

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Aρκετά κλωστήρια έχουν παγώσει τη γραµµή 
παραγωγής ή λειτουργούν µε µειωµένο ωράριο, 
όσο αρκετά καταστήµατα λιανικής προωθούν 
σηµαντικές εκπτώσεις στα τελικά προϊόντα βάµβακος, 
προσδοκώντας σε περιορισµό των αποθεµάτων τους. 
Οι παραγγελίες για την περίοδο 2023-2024, είναι 
ασυνήθιστα λιγοστές. Το κλίµα αυτό αποτυπώνει 
και η πρόσφατη έκθεση προσφοράς και ζήτησης 
του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας, το οποίο 
δίνει αφορµές για συγκράτηση των τιµών στο 
σηµερινό εύρος για αρκετές ακόµα εβδοµάδες.
Η έκθεση έκοψε 850.000 δέµατα από την 
παγκόσµια κατανάλωση βάµβακος. Σε σύγκριση µε την 
έκθεση του περασµένου ∆εκεµβρίου, η κατανάλωση 
της Ινδίας για την τρέχουσα 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., ως αποτέλεσµα 
του ψαλιδίσµατος της δυναµικής εξαγωγών σε χώρες 
όπως ΗΠΑ, Ινδία και Αργεντινή. Από την άλλη 
πλευρά του εµπορίου, η Κίνα, ως βασικός αγοραστής, 
περιορίζει τις παραγγελίες της.     ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

USDA

ΣΥΣΠΟΡΟ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

82�85 ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΗΠΑ

4,1�4,7 ΕΚΑΤ. ΕΚΤΑΡΙΑ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

1,08 ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

67�69 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
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ΑΓ.ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Η εταιρία 
«Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ» 
γνωστοποίησε ότι διέκοψε τη 

συνεργασία της με τον Λεωνίδα 
Βρυωνίδη ο οποίος ήταν Οικονομικός 
Διευθυντής και με τον Παράβαλο 
Μιχαήλ ο οποίος τελούσε καθήκοντα 
Εσωτερικού Ελεγκτή. Η εταιρεία 
σημειώνει ότι θα προβεί σε όλες  
τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες 
για την πλήρωση των δυο θέσεων.

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ: Τη διανομή των 
προϊόντων LIPTON, PUKKA Herbs, PG 
Tips στην ελληνική αγορά αναλαμβάνει 
η Β.Σ. Καρούλιας από 1/3/2023. 
«Καλωσορίζουμε τις εξαιρετικές 
μάρκες ροφημάτων της Ekaterra στην 
Β.Σ. Καρούλιας. H Εkaterra είναι μια 
διεθνής εταιρεία που ξεκίνησε από  
τη Unilever το 2021 και τον Ιούλιο  
του 2022 πέρασε στην CVC Capital 
Partners. Στοχεύουμε να αναπτύξουμε 
περαιτέρω τις ποιοτικές μάρκες που 
έχει σχεδιάσει η εταιρεία», δήλωσε  
ο πρόεδρος του ομίλου Χ.Αργυρού.

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ: Σε ΙΚΕ η οποία 
ανήκει σε εταιρεία που εδρεύει στη 
Βουλγαρία, πέρασε έναντι τιμήματος 
άνω των 4 εκατ. ευρώ, το 50% του 
πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος 
των Μύλων Αλλατίνη στα ανατολικά 
της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο 
μερίδιο κατακυρώθηκε στη 
βουλγαρική εταιρεία, έπειτα από  
τον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ:  
Το πράσινο φως από την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού  
της Βουλγαρίας πήρε η συμφωνία 
εξαγοράς της United Milk, θυγατρικής 
εταιρίας της Δέλτα στη Βουλγαρία, από 
την Tyrbul, η οποία αποτελεί μέλος 
των Ελληνικών Γαλακτοκομείων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Το Μαγικό Βουνό, το κλασικό μυθιστόρημα 
του Τόμας Μαν που εκτυλίσσεται στο Ντα-
βός με φόντο μια θανατηφόρα ασθένεια κι 
έναν επικείμενο παγκόσμιο πόλεμο, εκδό-
θηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα. Ο φό-
βος που στοιχειώνει το Παγκόσμιο Οικο-
νομικό Φόρουμ είναι πως μια μακρά περί-
οδος ειρήνης, ευημερίας και παγκόσμιας 
οικονομικής ενοποίησης φτάνει στο τέλος 
της, όπως συνέβη το 1914». Αυτά αναφέρει 
ο Gideon Rachman, διακεκριμένος αρθρο-
γράφος των Financial Times, με αφορμή 
το σλόγκαν του φετινού Νταβός «Συνερ-
γασία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο». 

Πανδημία, lockdown, κλειστά σύνο-
ρα, διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσί-
δες, πόλεμος, ενεργειακή-πληθωριστική 
κρίση, κλιματική αλλαγή, «ανησυχούν» 
την οικονομική ελίτ στο Νταβός που δεί-
χνει να έχει χάσει…τον έλεγχο βλέπο-

ντας σημάδια ύφεσης εντός του 2023.
Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι τοποθετήσεις 

αξιωματούχων των Κεντρικών Τραπεζών υ-
πέρ της συνέχισης αύξησης των επιτοκίων 
για τιθάσευση του πληθωρισμού που κα-
τασπαράζει την αγοραστική δύναμη. «Το 
2023 δεν θα είναι λαμπρή χρονιά, αλλά 
θα είναι καλύτερη από ό,τι αναμενόταν», 
δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ και πρόσθεσε 
ότι «υπάρχει αποφασιστικότητα στην ΕΚΤ 
να ρίξει τον πληθωρισμό έγκαιρα στο 2% 
και πρέπει να συνεχίσουμε με υψηλά επι-
τόκια έως ότου παραμείνουμε για αρκετό 
καιρό σε περιοριστικό έδαφος ώστε να τον 
μειώσουμε». Αντίστοιχα, ο στρατηγικός α-
ναλυτής της JPMorgan, Μ. Kolanovic προ-
βλέπει ότι οι ΗΠΑ θα πέσουν σε ύφεση τέ-
λη του 2023, με τον πληθωρισμό σταδια-
κά να ομαλοποιείται και τη Fed να μειώνει 
ξανά τα επιτόκια αρχές του 2024.

Don Papa Rum
Τη συμφωνία για την απόκτηση του 
Don Papa Rum ανακοίνωσε η Diageo. 
Η αρχική συναλλαγή ανήλθε στα 260 
εκατ. ευρώ, με επιπλέον ενδεχόμενο 
αντάλλαγμα έως και 177,5 εκατ. ευρώ 
μέχρι το 2028, ανάλογα με την 
απόδοση, αντανακλώντας τις τρέχουσες 
δυνατότητες ανάπτυξης της μάρκας. 
Πρόκειται για ένα super-premium, 
σκούρο ρούμι από τις Φιλιππίνες.

Eλαιοπουλάκι
Το Ελαιοπουλάκι της Αγγελάκης 
διακρίθηκε με το Βραβείο Ανώτερης 
Γεύσης και δύο χρυσά αστέρια από  
το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης (ITI) 
στις Βρυξέλλες, ξεχωρίζοντας 
ανάμεσα σε περισσότερα από 2.000 
προϊόντα τροφίμων και ποτών από  
όλο τον κόσμο. Το Ελαιοπουλάκι, είχε 
διακριθεί με δύο χρυσά αστέρια και 
στον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2019.

Ο κατακερματισμός
στοιχειώνει το Νταβός 

 Με υψηλό πληθωρισμό, υψηλά τα επιτόκια 
 Ύφεση στις ΗΠΑ τέλη ’23 βλέπει η JP Morgan

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ATTICA BANK ΑΝΩN. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,1046 +12,35%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 2,3800 +9,17%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 4,8000 +6,67%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,7940 +5,59% 

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 8,2000 +5,13%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,4880 -13,78%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,6100 -6,15%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,0350 -5,91%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡ. 22,1600 -5,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ. ΑΚ. ΚΑΤ. 11,3800 -4,37%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,078.62 -0.66%
 NASDAQ Comp 10,848.47 -0.92%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,111.32 -1.51%
Λονδίνo FTSE 100 7,770.15 -0.77%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,985.43 -1.29%
Παρίσι CAC-40 6,975.42 -1.52%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,301.50 -0.57%
Τόκιο NIKKEI-225 26,405.23 -1.44%
 
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

Αναδίπλωση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών για κατοχύρωση κερδών
Μετά από ένα αξιοσημείωτο ανοδικό σερί που 
κρατάει από το τρίτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, 
με μόλις τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, το 
Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται ότι δίνει το 
περιθώριο σε πολλά χαρτοφυλάκια να πάρουν 
μέρος των κερδών τους. Το αρνητικό όμως 
είναι ότι η αναδίπλωση που σημειώθηκε έκανε 
τον γενικό δείκτη να χάσει τις 970 μονάδες, 
χωρίς να γίνει σαφές εάν η ρευστότητα που 
εξασφαλίστηκε επαναπροωθηθεί στο ταμπλό  
ή μείνει στα τερματικά για χαμηλότερες τιμές.



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας 
απαιτούνται για όλα τα παραχθέντα προϊόντα

Η
πλατφόρµα στην οποία υποβάλλονται οι 
συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας είναι 
σε λειτουργία. Στη διεύθυνση της ΑΑ∆Ε 
www.aade.gr/mybusinesssupport, οι εν-

διαφερόµενοι µπορούν να εισέρχονται µε τους κωδι-
κούς taxis και να συµπληρώνουν 
τα στοιχεία που ζητά το σύστηµα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
µπορέσει κάποιος να ολοκληρώσει 
τη συµπλήρωση της πλατφόρµας, 
είναι να έχει διαθέσιµα τη δήλωση 
καλλιέργειας ΟΣ∆Ε του 2022 και ό-
λα τα τιµολόγια πώλησης του 2022.

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

«1. Τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότες, …..τα κέρ-
δη των οποίων προκύπτουν από την 
άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας, εφόσον 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προ-
σώπων και ενώσεων προσώπων εγ-
γεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 22 
του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµη-

θεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε 
ποσότητες προϊόντων ίσες µε το εβδοµήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας ό-
µοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε συ-
γκεκριµένη επιχείρηση αγοραστή, µε αντικείµενο τη 
συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά 
ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε εβδοµήντα πέντε τοις ε-

κατό (75%) τουλάχιστον της συνολι-
κής ποσότητας όµοιων ή παρεµφε-
ρών προϊόντων της παραγωγής τους.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για 

κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 
2022 και εφεξής.

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

Απαιτείται να υπάρχει σύµβαση για όλα τα παρα-
χθέντα προϊόντα, διαφορετικά δεν θα λάβουν το ευ-
εργέτηµα της µείωσης του φόρου. Π.χ., έχω 8.000Kg 
καλαµπόκι και 2.000Kg σιτάρι. Το καλαµπόκι υπερ-
βαίνει το 75% της συνολικής µου παραγωγής. Αν 
κάνω σύµβαση µόνο για το καλαµπόκι και δεν κά-
νω για το σιτάρι. Τότε δεν θα τύχω καµίας απαλλα-
γής για κανένα ποσό από τις διατεθείσες ποσότητες.

Η απόφαση, στο άρθρο 1 §2β ορίζει ότι: «…α-
παιτείται η σύναψη σύµβασης ανά προϊόν µε την 
οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για την πώληση 
ποσοτήτων ίση µε το 75% τουλάχιστον των προϊό-
ντων παραγωγής του…».

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι για ό,τι έχετε πουλή-
σει µέσα στο 2022, θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας 

υπογεγραµµένη σύµβαση συµβολαιακής γεωργί-
ας µε τον έµπορο που αγόρασε την παραγωγή σας.

Αν την ίδια παραγωγή τη διαθέσατε σε παραπά-
νω από έναν εµπόρους, θα πρέπει να έχετε σύµ-
βαση µε όλους και όχι µόνο µε έναν. Ή τουλάχι-
στον µε όσους έχουν παραλάβει το 75% τουλάχι-
στον της παραγωγής σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Μέχρι τώρα συνηθιζόταν τις συµ-
βάσεις να τις συντάσσουν οι αγοράστριες εταιρεί-
ες (εκκοκκιστήρια, έµποροι, βιοµηχανίες κλπ), λό-
γω του όγκου των συναλλαγών µε παραγωγούς και 
της καλύτερης οργάνωσης τους. θεωρώ ότι αυτό θα 
συνεχίσει να γίνεται, µε τη διαφορά ότι πλέον θα 
πρέπει να καταχωρούνται στοιχεία από τη σύµβα-
ση αυτή, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε.

Επαγγελµατίες αγρότες είναι και του ειδικού (χω-
ρίς βιβλία) και του κανονικού καθεστώτος (µε βι-
βλία). Οι αγρότες του ειδικού µπορεί να µη βγαί-
νει να πληρώσουν µεγάλο φόρο, όµως σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προσέξουν και αυτοί να 
µην χάσουν το δικαίωµα στην έκπτωση του φόρου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Οι εταιρείες που αγόρασαν την πα-
ραγωγή του 2022, δεν έχουν κανένα λόγο να αρνη-
θούν να υπογράψουν τη σύµβαση συµβολαιακής γε-
ωργίας. Το µόνο που θα καταφέρουν είναι να κάνουν 
ζηµιά στον παραγωγό µε τον οποίο συνεργάστηκαν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 §3α της 
απόφασης: «…δεν παρέχεται η απαλλαγή στο εισό-
δηµα που προκύπτει από τα αγροτικά φωτοβολταϊ-
κά...». Όταν προσκοµίζετε τα τιµολόγια στο λογιστή 
σας, θα πρέπει να ξεχωρίζετε τα έξοδα των Φωτοβολ-
ταϊκών από τα έξοδα της αγροτικής παραγωγής, για 
να µπορέσει να έχει την αποτύπωση των καθαρών 
εισοδηµάτων ώστε να µπορεί να γίνει η εφαρµο-
γή της ευνοϊκής διάταξης µείωσης της φορολογίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: ∆εν έχουν υποχρέωση να υπο-
γράψουν σύµβαση και να την καταχωρήσουν στην 
ειδική πλατφόρµα, όσοι αγρότες διαθέτουν την πα-
ραγωγή τους µέσω των οµάδων παραγωγών και 
των Συνεταιρισµών των οποίων είναι µέλη.

Πωλήσεις
Για ό,τι έχει πουλήσει ο 

αγρότης το 2022, πρέπει 
να έχει σύµβαση συµβο-
λαιακής µε τον έµπορο

Μέσω Οµάδων
∆εν υπογράφουν 

σύµβαση αγρότες που 
διαθέτουν την παραγωγή 
τους µέσω των Οµάδων

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Ιδιωτικό συµφωνητικό 
συµβολαιακής γεωργίας

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

Σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας 
και χρόνος διαβίβασης

Η καταχώρηση των στοιχείων
 στην πλατφόρµα θα γίνει έως τις 

28/02/2023 και θα πρέπει να γίνει 
αποδοχή από τον αντισυµβαλλόµενο 

έµπορο-αγοραστή µέχρι τις 31/03/2023.  





θεί έως και τα 250.000 ευρώ µε την προϋπό-
θεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευ-
σης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµε-
τάλλευσης του 2022, ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού.

β) Την έµµεση διάταξη της βαθµολογίας 
του άρθρου 21 της ΥΑ, σύµφωνα µε την ο-
ποία βαθµολογούνται µε 15 µόρια στο 97, 
αιτήσεις προϋπολογισµού : i) έως 60.000 
ευρώ χωρίς καµία προϋπόθεση, και ii) µε-
ταξύ 60.001 και 250.000 ευρώ µε την προϋ-
πόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλ-
λευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκ-
µετάλλευσης του 2022, είναι τουλάχιστον το 
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1
Ο περιορισμός 
του προϋπολογισμού 
της αίτησης ενίσχυσης

Για τον περιορισµό του προϋπολογισµού 
του επενδυτικού σχεδίου το ΥΠΑΑΤ χρησι-
µοποιεί δύο διατάξεις:

α) Την άµεση διάταξη του άρθρου 15 της 
ΥΑ, σύµφωνα µε την οποία ο µέγιστος προ-
ϋπολογισµός του επενδυτικού ορίζεται στα 
150.000 ευρώ, που ωστόσο δύναται να αυξη-

25% του προϋπολογισµού του επενδυτικού. 
Στην προηγούµενη πρόσκληση, τα α-

ντίστοιχα όρια του προϋπολογισµού της 
αίτησης (άµεση διάταξη) ήταν 300.000 
ευρώ και 500.000 ευρώ, ενώ δεν υπάρ-
χει διαφοροποίηση για τα όρια της βαθ-
µολογίας (έµµεση διάταξη).

Στις διατάξεις αυτές πρέπει να προσθέσου-
µε ακόµα µία που βρίσκει εφαρµογή κυρί-
ως στη φυτική παραγωγή: πρόκειται για τη 
διάταξη του παρατήµατος 10, σύµφωνα µε 
την οποία: «Ο προϋπολογισµός δαπανών για 
επενδύσεις i) σε µηχανολογικό και λοιπό εξοπλι-
σµό που χρησιµοποιείται στην εκτέλεση γεωργι-

κών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελ-
κόµενα ελκυστήρα) και ii) εγκατάστασης πολυε-
τών φυτειών, συµπεριλαµβανοµένων των πε-
ριφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ. Από τον περιο-
ρισµό εξαιρούνται τα µηχανήµατα συγκοµιδής 
της παραγωγής που περιγράφονται στον πίνα-
κα 4.10 του παραρτήµατος 4 (Χορτοδετικές µη-
χανές αξίας µεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή 
ρυµούλκα µε διάταξη αυτοφόρτωσης).» Ίδιος 
περιορισµός υπήρχε και στην προηγούµενη 
πρόσκληση µε όριο όµως τα 150.000 ευρώ.

Η ανάγνωση του πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ε-
γείρει δύο βασικά ερωτήµατα: 1) Ο προ-
ϋπολογισµός των 130.000 ευρώ για 
τη φυτική παραγωγή και των 250.000 
ευρώ για τη ζωική επιτρέπει τον σχε-
διασµό ολοκληρωµένων επενδυτικών 
προτάσεων ώστε να η «ανθεκτικότη-
τα» των γεωργικών εκµεταλλεύσεων; 
2) Η συσχέτιση προϋπολογισµού και τυ-
πικής απόδοσης είναι εύλογη; Με άλλα 
λόγια στη φυτική παραγωγή για επενδυ-
τικό 100.000 ευρώ απαιτείται τυπική α-
πόδοση 25.000 ευρώ και στη ζωική πα-
ραγωγή για επενδυτικό 200.000 ευρώ α-
παιτείται τυπική απόδοση 50.000 ευρώ. 
Αντιπροσωπεύουν όµως αυτές οι τυπι-
κές αποδόσεις, τις µέσες τυπικές αποδό-
σεις των ελληνικών εκµεταλλεύσεων; Αρ-
κεί να αναφερθεί εδώ πως (ΠΙΝΑΚΑΣ 4):
i) η πλειοψηφία των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων της χώρας βρίσκεται στην περιοχή 
2.000- 8.000 ευρώ τυπικής απόδοσης, και
ii) το 88% των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων της χώρας βρίσκεται στην περιοχή 
< 2.000 - 25.000 ευρώ τυπικής απόδοσης.

2
Ο περιορισμός των δαπανών 
στις αιτήσεις ενίσχυσης

Μια άλλη ρύθµιση που χρησιµοποιείται στην 
ΥΑ για τον περιορισµό του προϋπολογισµού 
της αίτησης, είναι ο διοικητικός προσδιορισµός 
του εύλογου κόστους ορισµένων δαπανών, δη-
λαδή της µέγιστης δαπάνης που µπορεί να ε-
νισχυθεί από τα σχέδια βελτίωσης για διάφο-
ρες κατηγορίες επενδύσεων, όπως για παρά-

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πλήθος παρατηρήσεων για το Μέτρο των Σχεδίων 
Βελτίωσης που έχουν να κάνουν κυρίως µε το ζήτη-
µα του εύλογου κόστους και της βαθµολογίας βρί-
σκεται ήδη στα χέρια του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης, και µένει να φανεί σε ποιες αναπροσαρ-
µογές προτίθενται τελικά να προχωρήσουν οι αρχές 
στην προκήρυξη που αναµένεται τέλη Φεβρουαρί-
ου. Προς το παρόν αυτό που γίνεται φανερό, είναι 
πως οι αρµόδιες αρχές στην προσπάθειά τους να 
περιορίσουν τις δαπάνες και συνεπώς τον αριθµό 
των επιλαχόντων, αποδυναµώνουν την λειτουργία 
του καθεστώτος, κάνοντας προς το παρόν τη «µισή 
δουλειά». ∆ηλαδή, δέχονται ότι η πληθωριστική πί-
εση στις εισροές επηρεάζει κτίρια/θερµοκήπια και 
νέες φυτεύσεις γι’ αυτό αυξάνουν κατά 10% και κα-

τά 82,5% (κατά µέσο όρο) αντίστοιχα το εύλογο κό-
στος τους. Ενώ δεν δέχονται ότι οι ίδιες δυνάµεις 
επηρεάζουν τον εξοπλισµό και γι’ αυτό διατηρούν 
σταθερές τις αντίστοιχες αξίες. Το ζήτηµα µάλιστα 
µε το εύλογο κόστος των παρελκόµενων µάλλον 
σύγχυση προκαλεί, παρά ρύθµιση. Την ίδια ώρα 
«τιµωρούνται» οι εκµεταλλεύσεις που χωροθετού-
νται κυρίως στην Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα 
µε βάση τους περιορισµούς στα κόστη του τρακτέρ 
(έως 100.000 ευρώ) που έχουν ανάγκη υψηλής α-
πόδοσης µηχανήµατα. Αξίζει επίσης εδώ να σηµει-
ωθεί ο έµµεσος περιορισµός του προϋπολογισµού 
του φακέλου µέσω των απαιτήσεων Τυπικής Από-
δοσης, οι οποίοι εξυπηρετούν µονάχα µία πολύ µι-
κρή µερίδα αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. 

Μερικές από τις σηµαντικότερες ενστάσεις που 
εκφράζονται σχετικά µε τα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
αναφέρονται παρακάτω:

Απαραίτητες οι προσαρμογές στα κρίσιμα σημεία του εύλογου κόστους των 
Σχεδίων Βελτίωσης, με το υπό διαβούλευση πλαίσιο προς το παρόν μάλλον 
να απορρυθμίζει, παρά να διευκολύνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες

Τυπική Απόδοση
Για να φτάσει 

κάποιος να κάνει 
φάκελο υψηλών 
απαιτήσεων σε 

κονδύλια, θα πρέπει 
να έχει και την 

αντίστοιχη έκταση

Με δέντρα ακριβά
και τα τρακτέρ φθηνά 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΕΥΡΩ)ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ. 01 ΠΙΝΑΚΑΣ. 02

(*) Αντιστοίχιση µεταξύ 2017 και 2023 κατά προσέγγιση λόγω διαφορετικών περιγραφών των καλλιεργειών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ* ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
∆ΕΝΤΡΑ/ΣΤΡΜ 2017 2023 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

• ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ 81-84 1.750 3.903 123,03%

• ΕΛΙΑ ΚΥΠΕΛΟ έως 30 216 250 15,74%

• ΕΛΙΑ ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  31-50 546 400 -26,74%

• ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 46-50 705 885 25,53%

• ΜΗΛΟΕΙ∆Η 175-225 300 2.230 643,33%

• ΜΗΛΟΕΙ∆Η 226-300 1.424 2.724 91,29%

• ΜΗΛΟΕΙ∆Η 301-350 1.995 3.323 66,57%

• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 100-120 898 1.859 107,02%

• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 161-180 1.128 2.437 116,05%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ �ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ�

Τ.Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Έως 60.000 ευρώ -

25.001 – 32.500Μεταξύ 60.001 – 130.000 ευρώ

• ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
�ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ�

Έως 60.000 ευρώ -

25.001 – 62.500Μεταξύ 60.001 – 250.000 ευρώ
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σταθερές τις αντίστοιχες αξίες. Ενώ, η προ-
σπάθειά τους να ρυθµίσουν την αγορά των 
παρελκοµένων θα αποδεικτή ανεπιτυχής.
Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι οι αρµόδιες αρ-
χές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν 
τις δαπάνες και συνεπώς τον αριθµό των ε-
πιλαχόντων, αποδυναµώνουν την λειτουρ-
γία του «καθεστώτος», δηλαδή της ενίσχυ-
σης των χρηµατοοικονοµικά πιο αδύναµων 
αφού τους αναγκάζουν να καταβάλουν µε 
δικά τους χρήµατα την υπερβάλλουσα δαπά-
νη, ούτε προσπαθούν να «βοηθήσουν» τις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις να αναπτύξουν 
η κάθε µία τη δικιά της «ανθεκτικότητα».

4
Η βαθμολογία των 
αιτήσεων ενίσχυσης

Σε εθνική επίπεδο, χωρίς δηλαδή τη βαθ-
µολογία (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) µε βάση τις ανάγκες 
των Περιφερειών, η ένταξη εξαρτάται από 
τα κριτήρια οικονοµικό µέγεθος, δυναµική 
και επενδυτικές δαπάνες που αθροίζουν 
το 77% της βαθµολογίας σε εθνικό επίπε-
δο και το 65% στο σύνολο. Το οικονοµικό 
µέγεθος πριµοδοτεί τις εκµεταλλεύσεις µε 
τη µεγαλύτερη τυπική απόδοση, και η δυ-
ναµική της εκµετάλλευσης, τις εκµεταλλεύ-
σεις που καλύτερα προσαρµόζονται στις α-
νάγκες της γρήγορης υλοποίησης του επεν-
δυτικού (χρηµατοοικονοµική κατάσταση, α-
δειοδοτήσεις και χαρακτηριστικά γεωργού).

Το κριτήριο «χαρακτηριστικά του γεωρ-
γού» βαθµολογεί µε τα ίδια µόρια τους νέ-
ους γεωργούς της πρόσκλησης του 2018 
ή του 2021, τους επιλαχόντες του µέτρου 
6.1 (νέοι γεωργοί) και τους νέους ηλικίας 
έως 45 ετών, και το κριτήριο «επενδυτικές 
δαπάνες» βαθµολογεί µε τα ίδια µόρια τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ, στη ζωική παραγωγή, 
στα θερµοκήπια, και στην προετοιµασία 
για την πρώτη πώληση. ∆ηλαδή, η κοινω-
νική συνοχή και η επιλογή καλλιεργητικού 
σχεδίου (προσανατολισµός δαπανών) δεν 
αποτελούν ουσιαστικό µέρος της στρατηγι-
κής των σχεδίων βελτίωσης, αφού από τη 
βαθµολογία τους δεν προκύπτει προτίµη-
ση προς την µία ή την άλλη κατηγορία «γε-
ωργού» ή «επενδύσεων» αντίστοιχα. Ειδι-
κά, ο προσανατολισµό των δαπανών, δεν 
… προσανατολίζει πουθενά τον επενδυτή.

Συνεπώς, η στρατηγική των σχεδίων 
βελτίωσης και συνεπώς και η επιτυ-
χία της ένταξης στο µέτρο, κρίνεται ε-
πί της ουσίας από τα οικονοµικά απο-
τελέσµατα των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων: τυπική απόδοση, ιδία συµµετο-
χή, κερδοφορία και φορολογική – α-
σφαλιστική ενηµερότητα για είσπρα-
ξη χρηµάτων. ∆ηλαδή, η βαθµολογία 
ευνοεί τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις και 
τις εκµεταλλεύσεις µε χρηµατοοικονο-
µικά εχέγγυα. Τέλος δεν είναι κατανο-
ητό γιατί καταργήθηκε η βαθµολογία 
των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων και ο κα-
τάλογος των καινοτόµων επενδύσεων.
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δειγµα, της δαπάνης προµήθειας γεωργικού 
ελκυστήρα ή εγκατάστασης µόνιµης φυτείας.

Στο παράρτηµα 10 της ΥΑ ορίζεται ότι η δα-
πάνη για την αγορά γεωργικού ελκυστήρα, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Στην 
αξία αυτή συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
για την αγορά εξοπλισµού γεωργίας ακριβεί-
ας. Με µέση αξία του εξοπλισµού τα 5.000 ευ-
ρώ, υπολείπονται 95.000 ευρώ για την αγο-
ρά ελκυστήρα. Στην προηγούµενη πρόσκληση 
το αντίστοιχο ποσό, χωρίς να συµπεριλαµβά-
νεται ο εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας, ήταν 
125.000 ευρώ. Αν λοιπόν θεωρήσουµε εύλογο 
το ποσό των 125.000 ευρώ και µια πληθωριστι-
κή πίεση τουλάχιστον 10%, τότε, στην επικεί-
µενη πρόσκληση η δαπάνη για την αγορά ελ-
κυστήρα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 137.000 
ευρώ. Συνεπώς, η σηµερινή δαπάνη υπολεί-
πεται της προηγούµενης κατά 42.000 ευρώ.

Τι ελκυστήρας αγοράζεται σήµερα µε 
95.000 ευρώ;

Εγείρεται συνεπώς το ερώτηµα: η µείωση της 
δαπάνης αγοράς γεωργικού ελκυστήρα που 
οφείλεται και τι εξυπηρετεί; Οφείλεται, σύµ-
φωνα µε τα λεγόµενα υπηρεσιακών παραγό-
ντων, αλλά και του ίδιου του Γενικού Γραµµα-
τέα στη λογική του «µέσου όρου» βάσει των 
δεδοµένων της προηγούµενης πρόσκλησης. 

Είναι επίσης γνωστό, ότι οι ανάγκες (τύ-
πος και ιπποδύναµη) χρήσης ενός γεωργι-
κού ελκυστήρα εξαρτώνται από τη θέση και 
το µέγεθος της εκµετάλλευσης καθώς και 
από την αξιοποίησή της (καλλιέργειες και 
εκτροφές). Μεγαλύτερες ανάγκες έχουν οι 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις στις πεδινές περι-
οχές της Θεσσαλίας και της Βορείου Ελλά-
δας σε σχέση µε τις µικρές στις ηµι-ορει-
νές και ορεινές περιοχές της νοτίου Ελλά-
δος και των νήσων. Και βέβαια, µεγαλύτε-
ρες οι ανάγκες, µεγαλύτερη η δαπάνη α-
γοράς γεωργικού ελκυστήρα.

Έτσι, καταλήγουµε αβίαστα στο συµπέ-
ρασµα ότι στο πλαίσιο περιορισµού του 
προϋπολογισµού, η µείωση του εύλο-
γου κόστους της δαπάνης «τιµωρεί» τις 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις που έχουν α-
νάγκη ελκυστήρων µεγάλης ιπποδύνα-
µης, αναγκάζοντάς τες να καταβάλουν 
µόνες τους την υπερβάλλουσα αξία. 
«Τιµωρεί» δηλαδή τις εκµεταλλεύσεις 
που χωροθετούνται κυρίως στην Θεσ-
σαλία και τη Βόρειο Ελλάδα.

3
Πολυετείς φυτείες, στάβλοι, 
θερμοκήπια, παρελκόμενα

Κατ’ αναλογία του προσδιορισµού της δαπά-
νης του ελκυστήρα, στο παράρτηµα 9 προσδι-
ορίζεται το εύλογο κόστος εγκατάστασης πο-
λυετών φυτειών. Συγκρίνοντας τις τιµές αυτές 
µε εκείνες της προηγούµενης πρόσκλησης δι-
απιστώνουµε ότι στη περίπτωση των πολυε-
τών φυτειών η λογική έχει αντιστραφεί. Ό-
πως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα (ΠΙΝΑ-
ΚΑΣ 2), στην περίπτωση των δένδρων οι αξί-
ες έχουν αυξηθεί, αντί να µειωθούν κατ’ ανα-
λογία της δαπάνης αγοράς γεωργικού ελκυ-
στήρα. Η µέση αύξηση ανέρχεται στο 82,5%.

Όµως τα παράδοξα του περιορισµού της µέ-
γιστης δαπάνης δεν σταµατάνε εδώ. Για δαπά-
νες που αφορούν συµβατικά κτίρια (πχ στά-
βλος αγελάδων), κτηνοτροφικά στέγαστρα µε 
σκελετό θερµοκηπίου (πχ στάβλος για πρόβα-
τα) και θερµοκήπια οι αξίες έχουν αυξηθεί κα-
τά 10%. Αντίθετα, δαπάνες που αφορούν εξο-
πλισµό θερµοκηπίων και στάβλων αιγοπρο-
βάτων οι αξίες παραµένουν σταθερές. Είναι 
λοιπόν λογικό να διερωτάται κανείς: i) όταν 
η πληθωριστική πίεση στις φυτείες είναι τις 
τάξεως του 82,5%, στα κτίρια και θερµοκήπια 
είναι µόνο 10%; ii) η πληθωριστική πίεση εί-
ναι η ίδια, 10%, τόσο στα συµβατικά κτίρια (σί-
δερα, τσιµέντα, τούβλα, χρωµατισµοί), όσο και 

στα θερµοκήπια (σίδερο, πλαστικό); και iii) η 
πληθωριστική πίεση επηρεάζει µόνο τα κτίρια 
και τα θερµοκήπια και όχι τον εξοπλισµό του; 

Σταθερές παραµένουν επίσης και οι αξίες 
για αγορά παρελκοµένων κατεργασίας εδά-
φους και πολυµηχανηµάτων: η δαπάνη α-
γοράς παρελκοµένων δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ, ενώ εκεί-
νη των πολυµηχανηµάτων τα 55.000 ευρώ.

Τέλος, η νέα ΥΑ περιλαµβάνει µια νέα κα-
τηγορία δαπανών εύλογου κόστους, αυτή 
των παρελκοµένων κατεργασίας εδάφους: 
άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, ρίπερ, σβο-
λοκόπτες, ισοπεδωτές, υπεδαφοκαλλιεργη-
τές. Είναι σαφές ότι η ενέργεια αυτή εντάσσε-
ται στην προσπάθεια των αρµοδίων υπηρε-
σιών να ελέγξουν την υπερτιµολόγηση στην 
«ευαίσθητη» αγορά των παρελκοµένων. Ω-
στόσο η αγορά αυτή περιλαµβάνει πληθώ-
ρα κατασκευαστών, εντός και εκτός Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, µε πληθώρα µοντέλων που η 
απλή ταξινόµηση βάσει είδους µηχανήµατος 
µάλλον σύγχυση προκαλεί, παρά ρύθµιση.

Εν κατακλείδι, από την ανάγνωση της ΥΑ, 
γίνεται φανερό ότι οι αρµόδιες υπηρεσί-
ες επεµβαίνουν στην αγορά µε τρόπο απα-
ράδεκτο. ∆έχονται ότι η πληθωριστική πί-
εση στις εισροές επηρεάζει κτίρια και θερ-
µοκήπια και γι’ αυτό αυξάνουν κατά 10% 
τις αξίες του εύλογου κόστους τους, ενώ 
δεν δέχονται ότι οι ίδιες δυνάµεις επηρεά-
ζουν τον εξοπλισµό και γι’ αυτό διατηρούν 
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Η Ρούσσας επενδύει 10 εκατ. σε νέα
μονάδα, διευρύνει τη ζώνη γάλακτος

  Στόχος ο διπλασιασμός της 
δυναμικότητας παστερίωσης

  Επέκταση ζωνών γάλακτος 
στη Δυτική Ελλάδα και 
την Κεντρική Μακεδονία

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ 
µε σειρά κινήσεων που αφορούν τον διπλασι-
ασµό της δυναµικότητας παστερίωσης µε και-
νούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σµό προχωράει αυτή την περίοδο η γαλακτο-
βιοµηχανία Ρούσσας. Στο πλαίσιο του επεν-
δυτικού σχεδιασµού, που έχει εκπονήσει η ε-
πιχείρηση, προβλέπεται και η επέκταση των 
ζωνών συλλογής γάλακτος στη ∆υτική Ελλά-
δα και την Κεντρική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει στην Agrenda ο Αλέξανδρος 
Μποτός, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
της επιχείρησης το κυριότερο µέρος της επέν-
δυσης των 10 εκατ. ευρώ αφορά τον διπλασι-
ασµό της δυναµικότητας παστερίωσης µε ταυ-
τόχρονη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, 
ο προϋπολογισµός για το οποίο ανέρχεται στα 
7,5 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριµένο έργο έχει ε-

νταχθεί στο πρόγραµµα «Και-
νοτοµία και Πράσινη Μετά-
βαση στη Μεταποίηση Αγρο-
τικών Προϊόντων», µέσω του 
οποίου επιδοτείται ποσό 4,1 
εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυ-
τή θα αυξήσει τις ποσότητες 
γάλακτος που παστεριώνο-
νται από τα 12.000 λίτρα α-
νά ώρα σε 24.000 λίτρα ανά 

ώρα. Σηµειώνεται ότι αυτή τη στιγµή εκτός α-
πό τα 12.000 λίτρα που είναι η δυναµικότητα 
παστερίωσης η Ρούσσας, έχει την δυνατότητα 
να παστεριώνει επιπλέον 10.000 λίτρα γάλα-
κτος την ώρα σε εξωτερική µονάδα, η οποία θα 
αξιοποιηθεί για την ταχύτερη παστερίωση και 
εντατικοποίηση παραγωγής υποπροϊόντων.

Το συνολικό πρόγραµµα που υλοποιεί η 
Ρούσσας αφορά, σύµφωνα µε τον κ. Μποτό, 
την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
µε τη δηµιουργία νέων ροµποτικών ψυγεί-
ων, ωριµαντηρίων και αποθηκών για τα υλι-
κά συσκευασίας, τον εκσυγχρονισµό του χη-
µείου και των χώρων ενδιαίτησης προσωπι-
κού αλλά και την προσθήκη νέων δεξαµενών 
αποθήκευσης γάλακτος, τυρογάλακτος, απο-
γάλακτος και δεξαµενών ωρίµανσης φέτας.  

Φωτοβολταϊκά για εξοικονόµηση ενέργειας 
Η Ρούσσας, ωστόσο, κάνει και κινήσεις µε 

σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας, δεδοµέ-

νου ότι προχωράει στην επέκταση και εγκατά-
σταση νέων φωτοβολταϊκών στέγης, µε ισχύ 
1,2 MW. Στον προγραµµατισµό της Ρούσσας 
είναι να περιορίσει µ’ αυτή της την κίνηση και 
το ενεργειακό της αποτύπωµα, εκπληρώνο-
ντας τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης που 
έχει θέσει. Στους στόχους αυτούς εντάσσεται 
τόσο η µείωση της κατανάλωσης ρεύµατος κα-
τά 2% ετησίως αλλά και της χρήσης νερού κα-
τά 3% σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο των κινήσε-
ων αυτών είναι και η περαιτέρω ψηφιοποίηση 
των λειτουργιών της µε την εγκατάσταση νέου 
µηχανογραφικού συστήµατος ERP και WMS. 

H εταιρεία που είναι αµιγώς εξαγωγική το 
2021 είχε κύκλο εργασιών 37,22 εκατ. ευρώ 
µε αποτελέσµατα µετά από φόρους που ανήλ-
θαν στις 942.000 ευρώ. Οι εξαγωγές της κα-
τευθύνονται σε περισσότερες από 40 χώρες 
του κόσµου και ειδικότερα στην Ευρώπη, η 
οποία απορροφά τις µεγαλύτερες ποσότητες 
των τυροκοµικών που παράγει η βιοµηχανία 
του Αλµυρού, ενώ ακολουθεί η Αµερική από 
πλευράς δυναµικής. Παρουσία διατηρεί επί-
σης στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του 
Αραβικού Κόλπου, ενώ το τελευταίο διάστη-
µα έχει υλοποιήσει κινήσεις για την εισχώρη-
ση των προϊόντων της στη Λατινική Αµερική 
και στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στα 24.000 
λίτρα/ώρα
Η επένδυση θα 

αυξήσει τις ποσότη-
τες γάλακτος από 
τα 12.000 λίτρα/
ώρα στα 24.000

Πάνω από
180 κωδικοί
προϊόντων,
µεγαλύτερος
παραγωγός
βαρελίσιας
φέτας
Τα κύρια παραγόµενα 
τυροκοµικά προϊόντα της Ρούσας 
είναι η φέτα ΠΟΠ, η βιολογική 
φέτα ΠΟΠ, το κατσικίσιο τυρί, 
το βιολογικό κατσικίσιο τυρί, το 
κασέρι ΠΟΠ, η κεφαλογραβιέρα 
ΠΟΠ, το κεφαλοτύρι, το µανούρι 
(ΠΟΠ), το στραγγιστό πρόβειο 
γιαούρτι, το γαλοτύρι ΠΟΠ. 
Μεταξύ των παραγόµενων 
κωδικών είναι τυριά όπως 
ανθότυρο, µυζήθρα, φέτα 
για επάλειψη και φρέσκα τυριά. 
Η γκάµα της περιλαµβάνει 
περισσότερους από 180 
κωδικούς προϊόντων. Επίσης, 
ένα σηµαντικό µέρος του τζίρου 
της που υπολογίζεται σε ποσοστό 
άνω του 18% προέρχεται από 
τις πωλήσεις βιολογικής φέτας, 
ενώ η Ρούσσας αποτελεί 
τον µεγαλύτερο παραγωγό 
παραδοσιακής βαρελίσιας φέτας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

10
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

24.000
ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 37,22

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 2021

942
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
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Ανησυχεί 
το 73% των 
CEOs για το 

νέο 12µηνο
Το 73% των CEOs 

αναµένουν µείωση της 
παγκόσµιας οικονοµικής 
ανάπτυξης τους επόµενους 
12 µήνες, σε µια από 
τις πλέον απαισιόδοξες 
εκτιµήσεις εδώ και πάνω 
από µια δεκαετία. Σύµφωνα 
µε την 26η Ετήσια 
Παγκόσµια Έρευνα της PwC 
για τους CEOs, (ερωτήθηκαν 
4.410 CEOs από 105 χώρες 
την περίοδο Οκτωβρίου - 
Νοεµβρίου 2022), σχεδόν 
το 40% των CEOs πιστεύει 
ότι στη δεκαετία δεν θα 
είναι οικονοµικά βιώσιµος. 

Ντοµάτα µε 
υδροπονία από την 
Υ∆ΡΑΝΘΟΣ
Στις διατάξεις του 
Αναπτυξιακού Νόµου του 
2016 εντάχθηκε το 
επενδυτικό σχέδιο της 
εταιρείας Υ∆ΡΑΝΘΟΣ Μ. 
ΙΚΕ για ίδρυση υδροπονικής 
θερµοκηπιακής µονάδας 
προς παραγωγή ντοµάτας. 
Το σχέδιο θα ξεπεράσει τα 
90 εκατ. ευρώ για παραγωγή 
10,5 εκατ. κιλών ντοµάτας 
ετησίως. Η Υ∆ΡΑΝΘΟΣ 
Μ.ΙΚΕ ανήκει στην Κυπριακή 
Aurarius Investment 
Holdings Cyprus Limited.

Στα 2,69 δις δολ. 
5 διασυνοριακές 
συµφωνίες στα 
τρόφιµα
Πέντε διασυνοριακές 
συµφωνίες της βιοµηχανίας 
τροφίµων άγγιξαν τα 2,69 
δισ. δολάρια το γ’ τρίµηνο 
2022, µε την µεγαλύτερη να 
αφορά την εξαγορά έναντι 
1,01 δισ. δολαρίων της Cooke 
µε την Tassal Group. 
Ακολούθησαν η τοποθέτηση 
κεφαλαίου 950 εκατ. δολ. 
στην TreeHouse Foods από 
την Investindustrial, 
η συµφωνία ιδιωτικών 
κεφαλαίων 472 εκατ. δολ. 
της PAG Asia Capital µε την 
Patties Foods και τη Vesco 
Foods, η χρηµατοδότηση 150 
εκατ. δολ. της Emergy Food 
και η συναλλαγή ποσού 107,5 
εκατ. δολ. Kerry Group µε 
την The Kraft Heinz.

ΝΕΑ

Η αγορά εκλεκτών κρασιών συνέχισε την ανο-
δική της τροχιά το 2022, ξεπερνώντας τον χρυ-
σό και τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες όπως 
ο S&P500 και ο FTSE100, σύµφωνα µε νέα έκ-
θεση της Cult Wines. Όπως αναφέρει η έκθε-
ση, η αγορά εκλεκτού κρασιού σηµείωσε άνο-
δο 20,54% κατά τη διάρκεια της 12µηνης πε-
ριόδου, ξεπερνώντας εύκολα τα παραδοσιακά 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
τα εναλλακτικά όπως ο χρυσός, επιδεικνύοντας 
σχετική ανοσία σε ένα ασταθές µακροοικονο-
µικό περιβάλλον. Το 2022 ήταν µια δύσκολη 
χρονιά για τον S&P 500, καθώς ο δείκτης ση-
µείωσε πτώση 18,11%, ενώ ο FTSE 100 σηµείω-
σε µέτρια άνοδο, κλείνοντας το έτος µε 4,70%.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, το εκλεκτό κρασί πα-
ρέµεινε υγιές χαρτοφυλάκιο ακόµη και το τε-
λευταίο τρίµηνο του έτους (αύξηση 1,54% στο 
τρίµηνο), παρά τις συνεχιζόµενες οικονοµικές 
ανησυχίες και την αστάθεια στις ευρύτερες χρη-
µατοπιστωτικές αγορές, εν µέσω πληθωριστι-
κών πιέσεων και ύφεσης στις µεγάλες οικονο-
µίες.  Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές αναµένεται 
να «συνεχίσουν να αναζητούν πραγµατικά πε-
ριουσιακά στοιχεία, όπως το εκλεκτό κρασί το 
2023 και µετά, καθώς ο πληθωρισµός παραµέ-
νει σε υψηλά πολλών δεκαετιών», εκτιµάται.

Στη Βουργουνδία τα ισχυρότερα κέρδη, µε τον 
δείκτη Cult Wines Burgundy σε άνοδο 31,31%.

Ολοκληρώθηκε η επένδυση  6,64 ε-
κατ. ευρώ για επέκταση δυναµικότη-
τας του εργοστασίου της γαλακτοβι-
οµηχανίας Ήπειρος στην Ελασσόνα 
που είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό 
Νόµο. Η συνολική δυναµικότητα α-
νήλθε πλέον στην επεξεργασία 100 
κιλών γάλακτος ανά ηµέρα, µε συ-
νολική ισχύ του µηχανολογικού εξο-
πλισµού σε 1.734,09 kW. Από το συ-
νολικό κόστος της επέκτασης δυνα-
µικότητας, το 15%, ήτοι 995.598,63, 
ευρώ χρηµατοδοτήθηκε από ανά-
λωση αποθεµατικών της εταιρείας. 

Για το υπόλοιπο 85% του συνολι-
κού κόστους συνάφθηκε τραπεζικό 
δάνειο τριετής διάρκειας κατ’ ελάχι-
στον, ύψους 5.641.725,60 ευρώ. Με 
την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκ-
πληρώθηκε ο όρος ώστε να εγκριθεί το 
δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλει-
ας φορολογικής απαλλαγής, το ποσό 
της οποίας ανέρχεται, σύµφωνα µε τη 
σχετική διάταξη έγκρισης του επενδυ-
τικού σχεδίου, σε 2.323.063,48 ευρώ.

Αγορά εκλεκτού 
κρασιού πέρασε 
και το χρυσό 
σε αποδόσεις

Επέκταση
εργοστασίου
Ήπειρος 
σε Ελασσόνα

Θέµα λίγων ηµερών θεωρείται από τους εκκαθαρι-
στές του Συνεταιρισµού Κιλκίς, η έκδοση νέας δια-
κήρυξης για την εκποίηση ακινήτων που ανήκουν 
στο ενεργητικό του Συνεταιρισµού, τα οποία προο-
ρίζονται για την ικανοποίηση οφειλών προς πιστω-
τές και ∆ηµόσιο. Όπως ενηµερώνουν την Agrenda 
πηγές που σχετίζονται µε τη διαδικασία της εκκα-
θάρισης, µεταξύ του συνολικού χαρτοφυλακίου α-
κινήτων που εκποιούνται τµηµατικά είναι η πρώ-
ην αλευροβιοµηχανία του Συνεταιρισµού της πε-
ριοχής και η βιοµηχανία παραγωγής ζωοτροφών, 
τσιµεντένια και µεταλλικά σιλό, αγροτεµάχια κα-
θώς και κατάστηµα σούπερ µάρκετ που βρίσκεται 
στο κέντρο του Κιλκίς, για το οποίο έχουν επιδεί-

ξει ενδιαφέρον αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Το συ-
γκεκριµένο σούπερ µάρκετ σήµερα µισθώνεται α-
πό την αλυσίδα Market In. Στη λίστα των ακινήτων 
περιλαµβάνεται και εργοστάσιο γάλακτος της Ένω-
σης, εγκαταλειµµένο. Ο Συνεταιρισµός τέθηκε σε 
καθεστώς εκκαθάρισης µε διακοπή λειτουργίας του 
το 2015, λόγω οφειλών άνω των 20 εκατ. ευρώ .

Προς εκποίηση  
τα ακίνητα 
του ΑΣ Κιλκίς

Αποθήκες σιτηρών, αγροτεµάχια, µονάδα
γάλακτος και ίσως κτήριο σούπερ µάρκετ
Στα ακίνητα που θα είναι διαθέσιµα είναι µία αποθήκη 
σιτηρών στον οικισµό Μεγάλης Στέρνα Κιλκίς µε 
στεγασµένη επιφάνεια 574 τ.µ. και χωρητικότητα 
900 τόνων, επί οικοπέδου 6 στρεµµάτων. Επιπλέον 
θα είναι εκτός απροόπτου το ακίνητο σούπερ µάρκετ 
στο κέντρο του Κιλκίς µε στεγασµένους χώρους 
759 τ.µ., ένα αγροτεµάχιο στον Γαλλικό ποταµό 14,5 
στρεµµάτων, οικόπεδο στην Κοροµηλιά, δύο αποθήκες 
σιτηρών στις Καστανιές και µία στο Νέο Γυναικόκαστρο, 
σιταποθήκη στην Ξυλοκερατιά µε χωρητικότητα 600 
τόνων και εµβαδόν 420 τ.µ. και µία αποθήκη σιτηρών 
στον οικισµό Τερπύλου µε εµβαδόν 574 τ.µ. και 
χωρητικότητα 900 τόνων. Επιπλέον εκποιείται αγρός 
16,5 στρεµµάτων στον οικισµό ∆ροσάτου, αποθήκη στον 
οικισµό Θεοδοσίων µε χωρητικότητα 1.000 τόνων και 
µία ακόµη στον οικισµό Ηλιόλουστου µε χωρητικότητα 
2.000 τόνων σιτηρών και εµβαδόν 392 τ.µ. Επίσης θα 
εκποιηθούν σιλό αποθήκευσης σιτηρών χωρητικότητας 
4.000 τόνων στην περιοχή Κρητικών-Αλεξάνδρας. Για 
τα ακίνητα που πρόκειται να εκποιηθούν εκκρεµούσαν 
πολεοδοµικές διευθετήσεις, που τώρα ολοκληρώθηκαν, 
ανοίγοντας τον δρόµο για πώληση.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
2015 20



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Φυτεύσεις σε ορεινές περιοχές 
µε απώτερο στόχο την αντιµετώ-
πιση των επιπτώσεων της κλιµα-
τικής αλλαγής, όπως η ανάπτυ-
ξη υψηλών θερµοκρασιών που 
µπορούν να επηρεάσουν το α-
µπέλι ιδίως κατά τους καλοκαι-
ρινούς µήνες αλλά και την πα-
ραγωγή κρασιών µε φινετσά-
το χαρακτήρα, πραγµατοποιεί 
η Achaia Clauss, αποστρεφό-
µενη τη µαζικότητα της παρα-
γωγής της πρότερης νιότης της. 

«Αυτό που µας απασχολεί το 
τελευταίο διάστηµα είναι η φύ-
τευση αµπελώνων σε υψόµετρο. 
Λόγω της κλιµατικής αλλαγής 
είναι πλέον ιδιαίτερα δύσκολο 
να διατηρήσει κανείς ποικιλίες 
µε έντονα αρωµατικά χαρακτη-
ριστικά, ποικιλίες που αναδύουν 
οξύτητες ή και ποικιλίες στις ο-
ποίες επιδιώκεται ήπια ωρίµαν-
ση. Ο λόγος είναι ότι η ωρίµαν-
ση πραγµατοποιείται ανοµοιό-
µορφα. Ο κύριος όγκος των νέ-
ων φυτεύσεων έχουν πραγµατο-
ποιηθεί και θα συνεχιστούν στην 
κοινότητα Λεοντίου στην Ορει-
νή Αχαΐα, ενώ για λογαριασµό 
των Αµπελώνων Αντωνόπουλου 
που ανήκει στην Achaia Clauss 
τα βασικά αµπελοτόπια βρίσκο-

νται στους οικισµούς Αµυγδα-
λιά και Μιχαλαίικα. 

Οι ποικιλίες που συναντάει 
κανείς στους Αµπελώνες Αντω-
νόπουλου είναι η Μαλαγουζιά, 
το Μοσχοφίλερο, το Λαγόρθι, το 
Chardonnay, το Αθήρι, το Μο-
σχάτο», εξηγεί ο Σωτήρης Καρα-
γιάννης οινολόγος της Achaia 
Clauss. Ένας ακόµα λόγος για 
τον οποίο η Achaia Clauss και 
οι άνθρωποί της επιλέγουν τους 
ορεινούς αµπελώνες, είναι διό-
τι επιθυµούν να παρουσιάσουν 
κρασιά που δεν είναι ώριµα και 
µεστά από τον πρώτο χρόνο οινο-
ποίησης, µε στόχο να αυξήσουν 
τη διάρκεια ζωής τους. 

«Το υψόµετρο σε ό,τι αφορά 
τον Αντωνόπουλο είναι µονό-
δροµος ως προς τις επιλογές 
µας, δεδοµένου ότι θέλουµε να 
παρουσιάζουµε κρασιά φινετσά-
τα», συµπληρώνει ο ίδιος. 

Μικρές µονοποικιλιακές 
οινοποιήσεις ελληνικών 
και ξένων ποικιλιών

H οινοποιία έχει δηµιουργή-
σει νέες ετικέτες το τελευταίο δι-
άστηµα. Μεταξύ αυτών που θα 
κυκλοφορήσουν είναι ένα ροζέ 
βιολογικό αγιωργίτικο για τους 
Αµπελώνες Αντωνόπουλου, ενώ 
µε την ετικέτα της Achaia Clauss 

θα έρθει στην αγορά και ένα λευ-
κό από Ροδίτη, Chardonnay µε 
παλαίωση σε βαρέλι, το οποίο 
πιθανότατα θα παρουσιαστεί φέ-
τος. H ιστορική οινοποιία επιλέ-
γει να προχωράει σε µικρές και 
επιλεγµένες οινοποιήσεις υπό 
τις σειρές «Ποικιλιακή Συλλο-
γή» και «Επιλογές Κωνσταντί-
νου» των Αµπελώνων Αντωνό-
πουλου. Στην «Ποικιλιακή Συλ-
λογή» υπάγονται ελληνικές µο-
νοποικιλιακές οινοποιήσεις α-
πό Παύλο, Σκιαδόπουλο, Αθήρι, 
Ροµπόλα και Βερτζαµί. Στη σει-
ρά «Επιλογές Κωνσταντίνου» ε-
ντάσσονται µονοποικιλιακές οι-
νοποιήσεις από τον διεθνή α-
µπελώνα. «Φέτος δηµιουργήσα-
µε ένα Chauvignon Blanc, πέρυ-
σι οινοποιήσαµε Riesling, το ο-
ποίο είναι έτοιµο προς κατανά-

λωση, ενώ παρουσιάσαµε και έ-
να Cabernet Franc του 2020. Το 
2023 ίσως κάνουµε µία ακόµα 
εµφιάλωση σε Cabernet Franc, 
που έχει δείξει εξέχοντα χαρακτη-
ριστικά», λέει ο κ. Καραγιάννης. 

Η φιλοσοφία που ακολουθεί 
η Achaia Clauss είναι να πραγ-
µατοποιεί φυτεύσεις σε µικρές 
εκτάσεις γης. Μάλιστα σε ορι-
σµένες των περιπτώσεων φυ-
τεύονται ποικιλίες σε εκτάσεις 
µικρότερες των 10 στρεµµάτων. 
«Στόχος µας δεν είναι να επι-
στρέψουµε εκεί που βρισκόταν 
κάποτε η Achaia Clauss σε επί-
πεδο αριθµού φιαλών. Είναι γε-
γονός ότι στην Ελλάδα δεν µπο-
ρούµε να παράγουµε εκατοµµύ-
ρια φιάλες ετησίως όπως στο πα-
ρελθόν και να είναι ταυτόχρονα 
και ποιοτικές», συµπληρώνει.

Στη σειρά «Επιλογές Κωνσταντίνου» µονοποικιλιακά κρασιά. H ιστορική οινοποιία της Αχαΐας επιλέγει να προχωράει σε µικρές και επιλεγµένες οινοποιήσεις.

«Οι ποικιλίες των Αµπελώνων Αντωνόπουλου είναι η Μαλαγουζιά, 
το Μοσχοφίλερο, το Λαγόρθι, το Chardonnay, το Αθήρι, το Μοσχάτο», 
εξηγεί ο Σωτήρης Καραγιάννης οινολόγος της Achaia Clauss.

Προσήλωση σε 
ορεινές φυτεύσεις, 
μικρές οινοποιήσεις
Αποστρεφόμενη τη μαζικότητα της παραγωγής 
της πρότερης νιότης πορεύεται η Achaia Clauss

∆ιάρκεια ζωής
Οι ορεινοί αµπελώνες 

παρουσιάζουν κρασιά που 
δεν είναι ώριµα και µεστά 

από τον πρώτο χρόνο 
οινοποίησης
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Μέσα στον Ιανουάριο αναµένεται να προκηρυ-
χθούν οι πρώτες δράσεις του νέου Μελισσοκο-
µικού Προγράµµατος 2023-2027, το οποίο θα 
περιλαµβάνει συνολικά 7 Μέτρα ύψους 61 ε-
κατ. ευρώ. Τη µερίδα του λέοντος προφανώς, 
την έχουν οι δύο κύριες δράσεις του µέτρου 
«Εξ ορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης 
των µελισσοσµηνών» για τις οποίες ετοιµάζο-
νται και τα σχετικά ΦΕΚ εφαρµογής ώστε να 
προκηρυχθούν άµεσα. Πρόκειται για τη ∆ρά-
ση: «Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µε-
τακινήσεων» που ενισχύει την προµήθεια κυ-
ψελών αντικατάστασης (πλήρης κυψέλη έως 
30 ευρώ) και µεµονωµένων κινητών βάσεων 
(κόστος έως 9 ευρώ) και τη ∆ράση 2: «Οικονο-

µική Στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας». 
Παράλληλα για πρώτη φορά θα προκηρυχθεί 

µέτρο που αφορά δαπάνες για την προµήθεια 
σπορά – φύτευση µελισσοκοµικών φυτών και 
στη καθιέρωση συνθηκών κατάλληλων για αύ-
ξηση του αριθµού των επικονιαστών - µελισσών 
που εγκαθίστανται στην περιοχή, µέσω της δη-
µιουργίας και οριοθέτησης κατάλληλων θέσεων 
τοποθέτησης κυψελών. Τέλος, προβλέπονται 
µέτρα που καλύπτουν ανάγκες για αναλύσεις 
µελιών, πιστοποίηση, προώθηση µελισσοκοµι-
κών προϊόντων και κατάρτιση µελισσοκόµων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα µελισσοκοµι-
κά προγράµµατα, οι δράσεις είναι: 

 Συµβουλές, εκπαίδευση και τεχνική βο-
ήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις 
µελισσοκόµων: 8.362.000 ευρώ.

 Πρόγραµµα στοχευµένης επιτήρησης και 

έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού 
της κυψέλης (Aethina tumida):  500.000 ευρώ.

 Εξ ορθολογισµός της εποχιακής µετακίνη-
σης των µελισσοσµηνών: 46.626.450 ευρώ.

 Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθ-
µού και τους εύρους των αναλύσεων µελιού και 
µελισσοκοµικών προϊόντων: 2.250.000 ευρώ.

 Συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για 
την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης 
έρευνας στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των 
µελισσοκοµικών προϊόντων: 1.800.000 ευρώ.

 Προώθηση, επικοινωνία και µάρκετινγκ: 
1.150.000 ευρώ.

 ∆ράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 
των µελισσοκοµικών προϊόντων. Αφορά δρά-
σεις για την αναγνώριση µελιού και των λοι-
πών µελισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ: 500.000 ευρώ. 

Με δύο προκηρύξεις κάνουν 
πρεμιέρα τα μελισσοκομικά   
Σε εφαρμογή από φέτος το καινούργιο πλαίσιο 5ετίας που περιλαμβάνει 7 δράσεις

Σχέδια, Βιολογικά, Νέοι
Εκτός από τα µελισσοκοµικά 

προγράµµατα, οι 
επαγγελµατίες του κλάδου 
του µελιού έχουν δικαίωµα 

ένταξης σε Μέτρα του 
ΠΑΑ, όπως είναι τα Σχέδια 
Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες 

και τα Βιολογικά
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Eνίσχυση για κυψέλες 
μαζί με GPS και κάμερες
Στην επιδότηση της αντικατάστασης κυψελών και κινητών βάσεων θα περιλαμβάνονται 
και σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης του μελισσιού, αναφέρει το στρατηγικό

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τις επόµενες ηµέρες αναµένονται οι εφαρ-
µοστικές αποφάσεις για το µέτρο «Εξ ορθο-
λογισµός της εποχιακής µετακίνησης των µε-
λισσοσµηνών» που θα σηµατοδοτήσει την έ-
ναρξη των Μελισσοκοµικών Προγραµµάτων 
2023-2027, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές 
αιτήσεις των µελισσοκόµων. 

Στο Μέτρο αυτό, περιλαµβάνεται η δράση «Ε-
ξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινή-
σεων» όπου ενισχύονται οι δικαιούχοι για δα-
πάνες µε σκοπό την αντικατάσταση παλιών και 
φθαρµένων κυψελών µε νέες ή/και φθαρµέ-
νων κινητών βάσεων των κυψελών που χρή-
ζουν αντικατάστασης. Παράλληλα θα περιλαµ-
βάνεται ενίσχυση συσκευών – εξαρτηµάτων α-
παραίτητων για την διευκόλυνση των µετακι-
νήσεων, την παρακολούθηση της παραγωγής 
και την αποφυγή των κλοπών, όπως για παρά-
δειγµα: κάµερες παρακολούθησης του µελισ-
σοκοµείου, συσκευές ανίχνευσης - µικροτσιπ 
µε GPS, φορητές ζυγαριές για την παρακολού-
θηση της παραγωγής, καταγραφείς δεδοµένων 
(Data Logger) αβιοτικών παραµέτρων εντός της 
κυψέλης, µε άµεση επικοινωνία και ενηµέρω-
ση του µελισσοκόµου µέσω σύγχρονων τεχνο-
λογιών (π.χ. 5G ή δορυφορικά συστήµατα).

∆ικαιούχοι της δράσης θα είναι οι ενεργοί µελισ-
σοκόµοι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 140/106513 
«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο» 
(ΦΕΚΒ1560/17.04.2021), κάτοχοι ενός ελάχιστου 
αριθµού κυψελών (20 κατεχόµενες κυψέλες).

Για τη δράση «Εξοπλισµός για τη διευκό-
λυνση των µετακινήσεων» ενισχύεται η προ-
µήθεια κυψελών αντικατάστασης (πλήρης κυ-
ψέλη) και µεµονωµένων κινητών βάσεων. Η 
αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθο-

ρίζεται µέχρι του ποσού 30 ευρώ, ενώ η καθα-
ρή αξία της κάθε µεµονωµένης κινητής βάσης 
καθορίζεται µέχρι του ποσού των 9 ευρώ, µε 
δυνατότητα αναπροσαρµογής εφόσον κρίνε-
ται απαραίτητο από τις συνθήκες. Το ποσοστό 
αντικατάστασης κυψελών ανέρχεται σε 10% ε-
νώ το µέγιστο ποσοστό προµήθειας µεµονωµέ-
νων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί 
των κατεχοµένων κυψελών του µελισσοκόµου 

Νοµαδική µελισσοκοµία
Η δεύτερη ∆ράση του Μέτρου είναι η «Οικο-

νοµική Στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµί-
ας» που προβλέπει την ενίσχυση των µελισ-
σοκόµων για την κάλυψη µέρους των δαπα-
νών µετακίνησης των µελισσοσµηνών τους. 
Η υλοποίηση της δράσης εκ µέρους των δι-
καιούχων, προϋποθέτει ότι µετακινούν κα-
τά τη διάρκεια εκάστου έτους τουλάχιστον το 
40% των κατεχοµένων κυψελών, σε µία µετα-
κίνηση ή περισσότερες, µε τη χρήση: α) ιδιό-
κτητων µελισσοκοµικών ή αγροτοµελισσοκο-
µικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και β) φορτηγών 
αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ), ή/και 
γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, σε απόσταση 
µεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιοµέτρων για την 
ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια 
και µεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιοµέτρων για 
τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της 
Εύβοιας. Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση ΦΙΧ 
αγροτικών - µελισσοκοµικών αυτοκινήτων ε-
φαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. Επιλέξι-
µη δαπάνη είναι το κόστος διοδίων, τα εισι-
τήρια πλοίου και το κόστος της µετακίνησης.

∆ικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί µε-
λισσοκόµοι  - κατά κύριο επάγγελµα αγρότες 
ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Το ποσό ενίσχυσης 
θα καθοριστεί ύστερα από τις αιτήσεις των 
δικαιούχων και µε βάση το συνολικό ποσό. 

Εµπλουτισµός
µελισσοκοµικής
χλωρίδας
Η ∆ράση «Εµπλουτισµός της 
µελισσοκοµικής χλωρίδας – βελτίωση 
και της βιοποικιλότητας» αποτελεί 
ένα νέο πρόγραµµα που θα αφορά 
δαπάνες για την προµήθεια σπορά – 
φύτευση µελισσοκοµικών φυτών 
και στη καθιέρωση συνθηκων 
κατάλληλων για αύξηση του αριθµού 
των επικονιαστών - µελισσών που 
εγκαθίστανται στην περιοχή, µέσω 
της δηµιουργίας και οριοθέτησης 
κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης 
κυψελών.  Χαρακτηριστικά είδη 
φυτών µε διαφορετικές περιόδους 
ανθοφορίας ή µελιτοέκκρισης είναι 
το πεύκο, το έλατο, η δρυς, το θυµάρι, 
η καστανιά, διάφορα αρωµατικά φυτά, 
ο ηλίανθος, το βαµβάκι, διάφορά 
οπωροφόρα. ∆εν είναι επιλέξιµα 
για φύτευση φυτα που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν ώς τρόφιµα 
ή ζωοτροφές. 
∆ικαιούχοι της δράσης θα είναι 
Αγροτικοί - Μελισσοκοµικοί Φορείς 
όπως: Αγροτικοί µελισσοκοµικοί 
συνεταιρισµοί, αγροτικοί συνεταιρισµοί 
ή αγροτικές εταιρικές συµπράξεις.

Αντικατάσταση
Η αξία της κάθε κυψέλης 

αντικατάστασης 
καθορίζεται µέχρι του 
ποσού 30 ευρώ και το 

ποσοστό αντικατάστασης 
κυψελών ανέρχεται 

στο 10%

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023�2027
ΕΥΡΩ

Συµβουλές, εκπαίδευση ● 8.362.000

Επιτήρηση µικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) ● 500.000

Εξ ορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης των µελισσοσµηνών ● 46.626.450

Στήριξη αναλύσεων µελιού και µελισσοκοµικών προϊόντων ● 2.250.000

Συνεργασία για εφαρµοσµένη έρευνα ● 1.800.000

Προώθηση, επικοινωνία και µάρκετινγκ ● 1.150.000

∆ράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των µελισσοκοµικών προϊόντων ● 500.000
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Πιστοποιήσεις στο μέλι 
και καταπολέμηση εχθρών
Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το µέ-
λι δίνει επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην ανά-
δειξη των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών και της ποιότητας του ελλη-
νικού µελιού και στην προώθηση δράσεων 
που ενθαρρύνουν την καινοτοµία και συµ-
βάλλουν στην προώθηση του µελιού και 
των λοιπών προϊόντων κυψέλης. Για αυτό 
το λόγο, προβλέπονται Μέτρα όπως:

 Αναγνώριση µελιού και των λοιπών µε-
λισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ε-
ΠΙΠ µε δικαιούχους αγροτικούς µελισσο-
κοµικούς συνεταιρισµούς µεταξύ άλλων.  
Στο πλαίσιο της Παρέµβασης θα καλύπτο-
νται τα κόστη ταυτοποίηση αµιγών µελιών 
(κύριας βοτανικής προέλευσης) µε έντονο 
ενδιαφέρον και µελιών διαφορετικής γεω-
γραφικής προέλευσης από περιοχές µε έ-
ντονο µελισσοκοµικό ενδιαφέρον. Η ανά-
δειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
της βιολογικής δράσης και τεκµηρίωση εν-
δείξεων διατροφής και υγείας επιλεγµένων 
κατηγοριών ελληνικών µελιών και άλλων 
µελισσοκοµικών προϊόντων. Και η σύνταξη 
και υποβολή µελετών για την αναγνώριση 
των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ (καλύπτεται α-
ποκλειστικά και µονο το κόστος των µελισ-
σοκόµων και όχι δαπάνες του δηµοσίου).

 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρό-
γραµµα στοχευµένης επιτήρησης και έγκαι-
ρης ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού της 
κυψέλης (Aethina tumida). ∆ικαιούχοι του 
Προγράµµατος είναι ενεργοί µελισσοκόµοι, 
κάτοχοι τουλάχιστον 40 κατεχόµενων κυψε-
λών και πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύ-
µατα. Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι η αποζη-
µίωση των µελισοκόµων που συµµετεχουν 

και διαθετουν τις κυψέλες τους, η κάλυψη 
των εργαστηριακών εξετάσεων, η λήψη δειγ-
µάτων και η αποστολή τους, η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων. Οι δαπάνες ενίσχυσης των 
µελισσοκόµων που συµµετέχουν στην υλο-
ποίηση του Προγράµµατος υπολογίζονται σε 
150 ευρώ ανά κυψέλη κατ’ έτος µε δυνατότη-
τα αναπροσαρµογής, εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο από τις εκάστοτε συνθήκες.

 Στήριξη για την αύξηση του αριθµού και 
τους εύρους των αναλύσεων µελιού και µε-
λισσοκοµικών προϊόντων από διαπιστευµέ-
να εργαστήρια µε στόχο τη διευκόλυνση των 
µελισσοκόµων στην εµπορία και την αναβάθ-
µιση της αξίας των προϊόντων τους. Η παρέµ-
βαση αφορά µεταξύ άλλων µελισσοκόµους 
που θέλουν να πραγµατοποιήσουν αναλύσεις 
δειγµάτων ελληνικού µελιού και λοιπών προ-
ϊόντων κυψέλης σε διαπιστευµένα εργαστή-
ρια, µε σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχηµι-
κών τους παραµέτρων, της διερεύνησης της 
πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστα-
τευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων 
ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου 
της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να δια-
θέτουν διαπίστευση στο αντικείµενο – πεδίο 
του διενεργούµενου από το αυτά ελέγχου.

 Προώθησης του µελιού και των άλλων 
προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλά-
δου της µελισσοκοµίας – ενίσχυση της και-
νοτοµίας. Έρευνα αγοράς του µελιού και των 
λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων - προώ-
θηση της ανταγωνιστικότητας και της εξω-
στρέφειας. ∆ικαιούχοι συµµετοχής στη Πα-
ρέµβαση είναι ενεργοί µελισσοκόµοιµ, νο-
µικά πρόσωπα εποπτευόµενα από το ΥΠΑΑΤ 
και αγροτικοί µελισσοκοµικοί συνεταιρισµοί.

Η νοµαδική 
µελισσοκοµία
προϋποθέτει ότι 
οι µελισσοκόµοι 
µετακινούν 
µέσα στο έτος 
τουλάχιστον 
το 40% των 
κατεχοµένων 
κυψελών, σε 
µία µετακίνηση 
ή περισσότερες.

ΕΞ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

Αριθµός κυψελών που υποστηρίζονται από την ενίσχυση της νοµαδικής µελισσοκοµίας ● 1.000.000  κυψέλες

Ετήσια ενδεικτικά χρηµατοδοτικά κονδύλια ● 6.130.290 ευρώ

Αριθµός κυψελών που υποστηρίζονται µε εξοπλισµό για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων ● 104.166 κυψέλες

Ετήσια ενδεικτικά χρηµατοδοτικά κονδύλια ● 3.125.000 ευρώ
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Mε 20 κυψέλες, 
βιολογικό πριμ 
1.650 ευρώ 
στο νέο ΠΑΑ       
Ευελιξία για μελισσοκόμους 
που θέλουν να ενταχθούν σε 
Σχέδια Βελτίωσης και Νέους

Πέρα από τα µελισσοκοµικά προγράµµα-
τα, οι επαγγελµατίες του κλάδου του µε-
λιού έχουν δικαίωµα ένταξης σε Μέτρα του 
ΠΑΑ, όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, οι 
Νέοι Αγρότες και τα βιολογικά. Όσον α-
φορά ειδικότερα τη βιολογική παραγω-
γή αναµένεται να προκηρυχθεί (ακούγε-
ται έντονα ότι θα γίνει φέτος), ξεχωριστή 
δράση. Στο πλαίσιο της σχετικής παρέµ-
βασης θα παρέχονται ενισχύσεις για την 
ανάληψη πρόσθετων γεωργοπεριβαλλο-
ντικών υποχρεώσεων από τους µελισσο-
κόµους, µε στόχο την προστασία των µε-
λισσοσµηνών και την ενίσχυση της βι-
οποικιλότητας. Οι δεσµεύσεις που ανα-
λαµβάνουν οι παραγωγοί αφορούν στη
βιολογική µελισσοκοµία και είναι (6) εξα-
ετούς διάρκειας, το πρώτο έτος αφορά τη 
µετατροπή και τα επόµενα (5) πέντε έτη 
τη διατήρηση στη βιολογική µελισσοκο-
µία. Οι δικαιούχοι είναι φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µε-
λισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κα-
τέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. 
Επιλέξιµοι για ενίσχυση είναι οι υποψή-
φιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες (κα-
τεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες στο 
σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική γεωρ-
γία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κα-
νονισµό (ΕΕ) 2018/848. 

Τα ετήσια ποσά στήριξης θα χωρίζο-
νται σε κλάσεις:

 Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσο-
κόµος θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.

 Για 111 – 200 κυψέλες θα λαµβάνει 
5.115 ευρώ.

 Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµβάνει 
8.580 ευρώ.

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

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µε-
λισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κα-
τέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. 
Επιλέξιµοι για ενίσχυση θα είναι οι υπο-
ψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες 
(κατεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες 
στο σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική 
γεωργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιού-
χοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του 
συνόλου των δεσµεύσεων, που σχε-
τίζονται µε την προέλευση των ζώων, 
τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου 
παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέ-
λες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύ-
ρης προκειµένου οι µέλισσες να επιβι-
ώσουν τον χειµώνα, η τεχνητή διατρο-
φή των πληθυσµών µελισσών δύναται 
να πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτω-
ση που απειλείται η επιβίωσή του πλη-
θυσµού λόγω κλιµατικών συνθηκών. 
Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτροφή του 
πληθυσµού µελισσών πραγµατοποιεί-
ται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, 
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική 
ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την 
καλή µεταχείριση των ζώων, πρακτι-
κές στέγασης και κτηνοτροφικές πρα-
κτικές (περιοχή εγκατάστασης των κυ-
ψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοι-
χείων τεκµηρίωσης από τον δικαιούχο.

Σχέδια Βελτίωσης και Νέοι Αγρότες
Στα Σχέδια Βελτίωσης και στο πρόγραµ-

µα των Νέων Γεωργών, η µελισσοκοµία 
θα είναι ένας κλάδος που θα αποτελεί 
προτεραιότητα µε επιπλέον µοριοδότη-
ση. ∆ικαιούχοι των δύο αυτών προγραµ-

µάτων θα είναι εκείνοι που έχουν και αξι-
οποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Αύξηση 28,7% στις κυψέλες 
µεταξύ 2020 και 2021

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που τηρού-
νται ψηφιακά, ο αριθµός των δηλωθέ-
ντων κατεχόµενων κυψελών αυξήθηκε 
σε ποσοστό 28,70 %, το πρώτο έτος εφαρ-
µογής της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-
2021 ΥΑ (Β΄ 1560) µε την οποία θεσπί-
στηκε το ΕΗΜΜ. Σε απόλυτους αριθµούς, 
από 1.697.797 δηλωµένες κυψέλες το 
2020, οι δηλωµένες στο µητρώο κυψέλες 
το 2021, ανήλθαν σε 2.184.178. Ο αντί-
στοιχος αριθµός των ενεργών µελισσο-
κόµων που είναι εγγεγραµµένοι στο µη-
τρώο σχεδόν διπλασιάστηκε από 11.378 
άτοµα το 2020, σε 20.869 το 2021 (ποσο-
στό αύξησης 83,40%). Από την ανάλυση 
των στοιχείων του ΕΗΜΜ και την οµαδο-
ποίηση σε κλάσεις, ανάλογα µε τον αριθ-
µό των κυψελών που κατέχει ο κάθε µε-
λισσοκόµος, προκύπτει ότι 16.720 µελισ-
σοκόµοι (ποσοστό 80,13 % επί του συνό-
λου) κατέχουν έως 150 κυψέλες, µε συ-
νολικό µελισσοκοµικό κεφάλαιο που α-
νέρχεται σε 862.725 κυψέλες (ποσοστό 
39,48 % επί του συνόλου).Τα παραπάνω 
αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ.

Στα Σχέδια 
Βελτίωσης και 
στο πρόγραμμα 
των Νέων 
Γεωργών 
δικαιούχοι 
θα είναι οι 
μελισσοκόμοι 
που αξιοποιούν 
τουλάχιστον
 109 κυψέλες

∆ικαιούχοι είναι 
φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή Οµάδες, 
µε µελισσοκοµική 
ταυτότητα και πάνω 
από 20 µελισσοσµήνη.
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